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Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 31  d. 

įsakymu Nr. V-150 

 

PAKRUOJO R. ŽEIMELIO GIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ  DARBO APMOKĖJIMO 

SISTEMA  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau –Sistema) 

reglamentuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, 

darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, pareiginės algos nustatymą, jos pastoviąją ir kintamąsias 

dalis, darbo užmokesčio sandarą, kasmetinės veiklos vertinimą ir skatinimą, papildomą darbą ir jo 

apmokėjimą, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimą, darbo užmokestį, pavaduojant 

nesančius darbuotojus.  

2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, 2019 m. 

gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018-07-27 

raštu Nr. SR-3365 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo bei 

mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo“, Mokytojų 

(išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2018 m. liepos  26 d. įsakymu Nr. V-674 „Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) 

pareigybių aprašymo metodika“ ir Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 

679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-389 

„Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, 

dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-397 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. 

įsakymo Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), 

veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 
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mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII -198 7,8,14 straipsnių ir 5 priedo 2021 m. birželio 29 d. 

pakeitimo įstatymu Nr. XIV-447. 

3. Pagrindinės sistemoje vartojamos sąvokos: 

3.1. darbuotojas – asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį; 

3.2. sudėtingas darbas  –  darbas su vaikais,  kurie turi specialiųjų poreikių,  arba nurodytas  

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. 

XIII-198 5 priede; 

3.3. darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal 

pasirašytą darbo sutartį su gimnazija, t. y. darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir kintamoji 

dalis), priemokos, premijos. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal 

gimnazijos direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą; 

3.4. pareiginė alga – pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintus koeficientų dydžius, gimnazijos 

direktoriaus nustatyta darbo užmokesčio pastovioji dalis, mokama darbuotojui už darbą pagal darbo 

sutartį, ir kintamoji dalis, kuri nustatoma pagal praėjusių metų veiklos vertinimą arba priėmimo į 

darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius; 

3.5. priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, darbuotojui mokama už papildomą 

darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, 

neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų 

pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą; 

3.6. premija – kintamoji darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti.  

4. Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis. 

5. Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai 

dirbtam laikui. 

6. Kiekvienoje darbo sutartyje sulygstama dėl pareigybės pavadinimo, taikomo pastoviosios 

pareiginės algos dalies dydžio, darbo režimo ir darbo laiko normos, pareigybės aprašyme nustatytų 

funkcijų ir papildomų funkcijų vykdymo. 

7. Darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos direktoriaus 

(toliau – direktorius) patvirtintą šią Sistemą, tinkamai ir teisingai užpildytais ir buhalterijai 

pateiktais darbo laiko apskaitos žiniaraščiais.  

8. Gimnazijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus įsakymu 

paskirti darbuotojai. 
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II SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ LYGIAI, GRUPĖS, SĄRAŠAI IR DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ 

APRAŠYMAI 

9. Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

9.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 

9.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

9.1.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu, taip pat mokytojo pareigybė; 

9.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, 

įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 

9.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija; 

9.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

10. Gimnazija priskiriama II grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų 

pareigybių skaičius yra nuo 51 iki 200 pareigybių. 

11. Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

1 grupė – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kurio pareigybė priskiriama A (A1 ar A2) 

lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

4 grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) arba B lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti: 

A2 lygiui – mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas; 

B lygiui – pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas, bibliotekininkas, 

kompiuterininkas, kompiuterių sistemų inžinierius, sekretorius; 

5 grupė – kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui: ūkvedys, 

elektromonteris, vyr. virėjas, virėjas, vairuotojas,  mokytojo padėjėjas; 

6 grupė – darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui: darbininkas, valytojas, 

budėtojas, kiemsargis, pagalbinis darbininkas virtuvėje. 

12. Direktorius tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis Lietuvos Respublikos 

ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas profesijos 

pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. 

13. Direktorius įsakymu tvirtina mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas ir 

kitų darbuotojų pareigybių skaičių. 
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14.  Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas 

pareigybių skaičius gimnazijos darbuotojų pareigybių sąraše nustatomas, atsižvelgiant į: 

14.1. pagal atitinkamas ugdymo programas dirbančių mokytojų kontaktinių valandų skaičių 

per mokslo metus, nustatytą atsižvelgiant į kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, 

neformaliojo švietimo programas, – sąlyginių klasių (grupių) skaičių ir dydį, nustatytus pagal 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, kurį tvirtina Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė, taip pat biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos papildomai finansuojamą klasių (grupių) skaičių; 

14.2.  vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių, 

kuris nustatomas kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, – pagal Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytas vidutinių kontaktinių valandų, 

tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, normas pagal sąlyginį klasės (grupės) dydį. 

15. Direktorius tvirtina gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymus. 

16. Darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

16.1. pareigybės grupė;  

16.2.  pareigybės pavadinimas; 

16.3. pareigybės lygis;  

16.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);  

16.5. pareigybei priskirtos funkcijos. 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

17. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

17.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, 

jeigu kintamoji dalis nenustatyta); 

17.2. priemokos; 

17.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą; 

17.4. premijos. 

18. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. 

19.  Darbo užmokesčio mokėjimo terminai ir tvarka: 

19.1. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (6 ir 21 

d.), o jeigu darbuotojas prašo, - kartą per mėnesį.  

19.2. Už darbą per kalendorinį mėnesį atsiskaitoma ne vėliau negu per dešimt darbo dienų 
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nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.   

19.3. Darbo užmokestis mokamas  pervedant į darbuotojo nurodytą asmeninę sąskaitą 

banke.   

19.4. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos 

išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju.  

19.5. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį darbuotojui pateikiama informacija apie jam 

apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas  sumas ir apie darbo laiko trukmę.  

19.6. Darbuotojui raštiškai prašant, darbdavys išduoda darbuotojui pažymą apie darbą 

gimnazijoje. Pažymoje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos ir/ar pareigos, kiek laiko jis dirbo, 

darbo užmokesčio dydis ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis. 

20. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos šiais atvejais: 

20.1. Gražinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms. 

20.2. Grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų. 

20.3. Atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui. 

20.4. Išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės 

ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių 

arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva. 

20.5. Išieškant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji raštai, 

išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu; teismo įsakymai; institucijų ir 

pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose; kiti institucijų ir pareigūnų 

sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai).  

20.6. Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys 

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

21. Darbo užmokestis, pavaduojant nesančius darbuotojus: 

21.1. Kito darbuotojo pavadavimas gali būti atliekamas darbuotojo darbo metu arba po jo 

darbo, atsižvelgiant į darbo specifiką ir galimybes. 

21.2. Jeigu pavaduojama darbo metu, už pavadavimą skiriama priemoka pagal pastoviąją 

dalį pavaduojančio darbuotojo. 

21.3. Jeigu pavaduojama po savo darbo, už pavadavimą skiriamas papildomas darbo 

užmokestis, kuris negali viršyti pavaduojamo darbuotojo nustatyto darbo užmokesčio fondo ir 

nustatomas pagal pastoviąją dalį pavaduojančio darbuotojo. 

21.4. Pedagoginiams darbuotojams apmokama už faktiškai dirbtą laiką pagal turimą 

kvalifikaciją. 

22. Priemokos gali būti skiriamos darbuotojui: 
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22.1.  už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė; 

22.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei 

nustatytas funkcijas; 

22.3.  už papildomų funkcijų ar užduočių nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų 

raštu, vykdymą;  

22.4. už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų; 

22.5. gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

22.6. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

23.  Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą: 

23.1.  už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, švenčių 

dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis; 

23.2. už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio 

dydžio užmokestis;  

23.3. už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, 

ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį 

darbą švenčių dieną – dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžių užmokestis; 

23.4. darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo 

laikas, padaugintas iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedamas 

prie kasmetinių atostogų laiko; 

23.5. už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir 

esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų gimnazijos darbuotojams mokama Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

24. Kasmetinių atostogų apmokėjimas: 

24.1. kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis;  

24.2. laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai 

kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo 

užmokestis; 

24.3. atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų 

pradžią;  

24.4. atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (dirbama penkias 

darbo dienas per savaitę) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo 

tvarka ir terminais; 
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24.5. darbuotojui atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami 

įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka; 

24.6. atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už 

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija; 

24.7. darbuotojams išmokėtos premijos, priedai nėra įprastinė darbo užmokesčio dalis, 

išmokėtos premijos nėra įtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. Skaičiuojant 

kompensaciją už nepanaudotas atostogas, neįskaičiuojamos premijos, priedai, tai  nėra įprastinė 

darbo užmokesčio dalis.  

25. Ligos pašalpos mokėjimas: 

25.1. ligos pašalpa mokama už pirmąsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampančias su 

darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa turi sudaryti 65,94-100 procentų pašalpos gavėjo 

vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 

25.2. pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal 

sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių 

nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo 

taisykles. 

26. Premijos darbuotojams gali būti skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, neviršijant 

gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų lėšų: 

26.1.  atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis.( Premijos gali būti 

skiriamos už pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių mokinių mokymosi 

pasiekimų patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymą ir mokinių  rezultatų 

vertinimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, gimnazijos strategijos rengimą ir įgyvendinimą.) 

26.2.  įvertinus labai gerai gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą;  

26.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva 

nutraukus darbo sutartį; 

26.4. premija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius dvylika mėnesių padaro 

pareigų, nustatytų darbo teisės normose, darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje ar kituose 

lokaliniuose teisės aktuose, pažeidimą. 

27. Materialinės pašalpos:  

27.1. darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių 

(sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip 

pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės 

nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra gimnazijos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti 

atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių 

algų dydžio materialinė pašalpa iš gimnazijai skirtų lėšų;  
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27.2. mirus darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 

5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis 

prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai;  

27.3. materialinę pašalpą darbuotojams skiria direktorius iš gimnazijai skirtų biudžeto lėšų.  

28. Pareiginės algos pastovioji dalis: 

28.1. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos 

baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos 

koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio;  

28.2. specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal šios tvarkos 1 ir 2 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme 

nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės 

aprašyme nustatytos funkcijos; 

28.3. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus  

vadovaujamo darbo patirčiai, profesinio darbo patirčiai, darbo stažui  nuo kito mėnesio pirmos 

dienos;  

28.4. darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal šį  

Tvarkos aprašą.  

29.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nustatomas pagal šiuos kriterijus:  

29.1. B lygio specialistams: 

29.1.1. darbas susijęs su informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms kai 

funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, darbuotojo veikla susijusi su 

dokumentu registravimu, rengimu, laikymu ir saugojimu, išvadų teikimu;  

29.1.2.  aukštas atsakomybės lygis, kai atliekama kitų darbuotojų darbo priežiūra, reikalingi 

papildomi įgūdžiai ir specialios žinios informacinių  sistemų priežiūrai, kompiuterinių gedimų 

šalinimui, užtikrinti saugiai mokinių darbo vietų priežiūrai, gebėjimas vykdyti apskaitą, 

išsilavinimo pažymėjimų spausdinimas, kvalifikacijos pažymėjimų registravimas, mokinio 

pažymėjimų išdavimas, gautų iš projektų priemonių inventorizacija, apskaitos tvarkymas. 

29.2. C lygio specialistams: 

29.2.1. atliekamos mažai sudėtingos užduotys, o jų atlikimui nereikalingi papildomi 

įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami; 

29.2.2.  reikalingi papildomi įgūdžiai ir žinios einamoms pareigoms užimti, vykdyti 

viešuosius pirkimus, darbuotojų  ir mokinių saugumui  ir sveikatai užtikrinimui,  priimti,  išduoti 

bei sandėliuoti produkciją, tvarkyti apskaitą ir inventorizaciją, šalinti gedimus. 
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30.  Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

31. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

31.1. darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir 

jam keliamus uždavinius, tačiau negali būti didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki kito kasmetinio veiklos vertinimo;  

31.2. pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, 

išskyrus darbininkus; 

31.3. perkėlus darbuotoją į kitas pareigas gimnazijoje pareiginės algos kintamosios dalies 

procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito kasmetinio 

darbuotojo vertinimo. 

32. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas: 

32.1. darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti gimnazijos darbuotojų, 

išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų 

veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius; 

32.2. bibliotekininko, direktoriaus pavaduotojo ugdymui praėjusių kalendorinių metų 

veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu atitinkamos srities kultūros ir meno darbuotojų, 

direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų darbuotojų praėjusių 

kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis patvirtintu gimnazijos darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu;  

32.3. metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai gimnazijos 

darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, o einamaisiais metais priimtam 

darbuotojui  ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo  į 

pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka 

mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi; 

32.4. metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius gimnazijos 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina gimnazijos direktorius. 

33.  Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 

33.1. labai gerai; 

33.2. gerai; 
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33.3. patenkinamai; 

33.4. nepatenkinamai 

34.  Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, jeigu darbuotojo 

darbo pradžios data biudžetinėje įstaigoje buvo ne vėlesnė negu spalio 1 diena. Prireikus nustatytos 

metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti pakeisti 

arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 d. 

35.  Direktorius, kartu su gimnazijos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, 

įvertinęs gimnazijos darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

35.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą  su siūlymu nustatyti vieniems metams 

pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne  mažesnį kaip 16-25 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;  

35.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą  su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės 

algos kintamosios dalies dydį ne  mažesnį kaip 5 -15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

35.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą su siūlymu vienus metus nenustatyti 

pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;  

35.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą  su siūlymu vieniems metams nustatyti 

mažesnį  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šios sistemos  1–

3 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį  nustatytas 

minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

nustatyti vienetu mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. Su darbuotoju gali būti 

sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas 

įvertinamas ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių. Rezultatų gerinimo plano vykdymo rezultatus 

įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju sudaryta sutartis nutraukiama pagal darbo kodekso 57 

straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

36.  Direktorius, įvertinęs darbuotojų veiklą bei išklausęs gimnazijos darbuotojų atstovavimą 

įgyvendinančius asmenis, per 10 darbo dienų priima sprendimą  dėl šios sistemos 33 punkto 

numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu direktorius priima 

motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo 

buvusi teisinė padėtis nesikeičia.  

37.  Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams 

nagrinėti nustatyta tvarka. 

38.  Darbdavio ir darbovietės lygmens kolektyvinėse sutartyse negali būti nustatyta 

palankesnių darbo apmokėjimo sąlygų susijusių su papildomu savivaldybės biudžeto lėšų poreikiu.  

39. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, gimnazijos direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui pareiginė alga ir darbo krūvio sandara:  
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39.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal šios sistemos  3 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir 

veiklos sudėtingumą.  

39.2. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

šios sistemos 3 priedą, atsižvelgiant į gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo 

stažą ir veiklos sudėtingumą.  

39.3. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimą ir jų turimų kompetencijų, reikalingų 

profesinei veiklai, visumą, nustatomos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokytojams  ir 

pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį 

vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo 

mokytojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo 

pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko, pagalbos mokiniui 

specialisto eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, 

įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) 

išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui 

specialisto kvalifikacinė kategorija.  

39.4. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į 

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.  

39.5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 

39.6. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo krūvio sandara (darbo pareigų 

paskirstymas pagal valandas) pateikiama šios sistemos 3 priede. 

39.7. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus mokinių skaičiui, 

pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui ar nustačius, kad 

direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija 

praėjusio ketvirčio gimnazijos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su 

kintamosiomis dalimis) dydžius. 

40.  Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti  darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti 

būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. 

sausio 1 d. Per šį laikotarpį reikalaujamo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję 

biudžetinių įstaigų darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

42. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvieną mėnesį. 

43. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susiję 

mokėjimai planuojami neviršijant skirto darbo užmokesčio fondo. 

44. Sistema įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d. 

45. Sistema skelbiama gimnazijos interneto svetainėje http://www.žeimeliogimnazija.lt 

_____________________ 
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Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo  

sistemos 1 priedas 

 

 

 

    SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

B lygis 5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

Bibliotekininkas 5,4 5,6 5,8 6,0 

Kompiuterininkas, 

kompiuterių 

sistemų 

inžinierius 

6,2 6,5 6,7 7,0 

Sekretorius 6,2 6,3 6,4 6,5 

 

 

_________________________ 
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Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo  

sistemos 2 priedas 

 

 

 

 KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

C lygis 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 

Ūkvedys 6,0 6,3 6,5 7,0 

Elektromonteris 4,7 5,0 5,2 5,5 

Vyr. virėjas 5,7 5,8 5,9 6,5 

Virėjas 5,7 5,8 5,9 6,0 

Vairuotojas 6,1 6.2 6,3 6,5 

Mokytojo 

padėjėjas 
4,7 5,0 5,1 5,2 

 

 

_________________ 
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Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo  

sistemos 3 priedas 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
 

I SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO PROGRAMAS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5  

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 iki 

25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas  
8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas   
8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas   
9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

2.1. didinami 1–15 procentų: 

2.1.1.  gimnazijoje dirbantiems mokytojams, kurių klasėje  ugdomi vienas ir daugiau mokinių, 

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių  vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, dėl nežymaus intelekto sutrikimo, dėl kompleksinio 

sutrikimo, dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, dėl nežymaus kalbos neišsivystymo), remiantis 

pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymomis dėl specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos 

skyrimo; 

2.1.2. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose; 

2.1.3. mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių 

gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio 

mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas; 
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3. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas  veikla atitinka du ir daugiau 

šio priedo 2 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo 

dėl veiklos sudėtingumo kriterijai derinami su gimnazijos darbo taryba. 

4. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas  darbo 

laikas per savaitę yra 36 valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei. 

5. Mokytojų valandinis tarifinis atlygis už faktiškai dirbtas valandas apskaičiuojamas jų 

mėnesinį tarifinį atlygį dalijant iš 152,4 val. 

6. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas valandų 

skaičius per mokslo metus: 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai 

veiklai planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams 

vertinti, vadovauti klasei  

Valandos, 

susijusios su 

profesiniu 

tobulėjimu ir 

veikla mokyklos 

bendruomenei 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas nuo 

daugiau kaip 2 metų) 

1 0101 410 102502 1 512 

 

7. Mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau 

kaip 888 kontaktinės valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos 

tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti; tuo atveju ne mažiau kaip 355 valandos 

skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams 

vertinti; ne mažiau kaip 152 valandos gali būti skiriamos vadovauti klasei. 

8. Mokytojui (jeigu jo pedagoginis darbo stažas iki 2 metų), dirbančiam pagal bendrojo 

ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos, o dirbančiam 

pagal neformaliojo švietimo programas – ne daugiau kaip 924 kontaktinės valandos. 

9. Mokytojui, mokančiam dalyko modulio ar organizuojančiam pamokas, skirtas mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, valandų, skirtų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir 

mokinių pasiekimams vertinti, skaičius nustatomas pagal modulio dalyką arba dalyką, 

kurio  ugdymui  skiriamos valandos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 

10. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas darbo  

krūvio sandarą: 
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10.1.  kontaktinės valandos, skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo planuose numatytas valandas, 

neformaliojo švietimo programoms ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) – pagal 

programoje numatytas valandas, ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, 

mokinių mokymosi pasiekimams vertinti - (1 lentelė), vadovauti klasei  - (2 lentelė). 

1 LENTELĖ 

 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOŠTI 

PAMOKOMS IR MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAMS VERTINTI, SKAIČIUS 

(PROCENTAIS NUO KONTAKTINIŲ VALANDŲ) 

 

Programa, ugdymo, mokymo 

sritis, dalykas 

Mokytojams, kurių darbo 

stažas iki 2 metų 

Mokytojams, kurių darbo stažas 2 

ir daugiau metų 

mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 
mokinių skaičius klasėje (grupėje) 

ne 

daugiau  

kaip 11* 

12-20 

21 ir 

daugi

au 

ne daugiau  

kaip 11* 
12-20 

21 ir 

daugiau 

1. Bendrojo ugdymo programų 

dalykai: x 

1.1. Pradinis ugdymas (visi 

dalykai) 70 75 80 50 55 60 

1.2. Pagrindinis ir vidurinis 

ugdymas: x 

1.2.1. Dorinis ugdymas (tikyba, 

etika) 62 64 66 42 44 46 

1.2.2. Lietuvių kalba ir 

literatūra, gimtoji kalba 

(mokyklose, kuriose įteisintas 

mokymas tautinės mažumos 

kalba) 74 78 80 54 58 60 

1.2.3. Užsienio kalba 67 70 73 47 50 53 

1.2.4. Matematika 70 73 75 50 53 55 

1.2.5. Informacinės 

technologijos 65 68 70 45 48 50 

1.2.6. Gamtamokslinis 

ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.7. Socialinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.8. Menai, technologijos, 

kūno kultūra, kiti dalykai 60 62 64 40 42 44 

2. Profesinio mokymo 

programos 62 64 68 42 44 48 

3. Neformaliojo švietimo 

(išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo) 

programos 55 60 64 40 42 44 
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2 LENTELĖ 

 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ VADOVAUTI KLASEI (GRUPEI), SKAIČIUS MOKYTOJUI PER 

MOKSLO METUS 

 

Mokinių skaičius klasėje (grupėje) 
ne daugiau 

kaip 11 
12-20 

21 ir 

daugiau 

Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius 

mokytojui per mokslo metus 
152 180 210 

 

10.2. Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veikla mokyklos bendruomenei: 

3 LENTELĖ 

Veiklos pavadinimas Metinių valandų skaičius 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir 

bendradarbiavimas su jais dėl mokinių ugdymo (si) ir mokymosi 

pažangos ir pasiekimų; (priklausomai nuo dalykui skirtų valandų) 

9-18-27 

Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo 

klausimais                  

37 

Vadovavimas metodinei tarybai 37 

Vadovavimas metodinei grupei 37 

Vadovavimas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupei 37 

Vadovavimas ugdymo karjerai grupei 37 

Gimnazijos interneto svetainės/TAMO priežiūra 37 

Mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės tarybos,  klasėje 

dirbančių mokytojų, veiklos protokolavimas 

37 

Darbas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupėje 18 

Mokinių konsultavimas jiems rengiantis olimpiadoms, 

konkursams, varžyboms, mokinių darbų vertinimas 
10 

Profesinis tobulėjimas 10 

Mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas; 10-30 

Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių  

priežiūra 

10-20 

Projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, 

rengimas ir jų įgyvendinimas; kvalifikacijos tobulinimo programų 

rengimas ir įgyvendinimas mokykloje. 

10-37 

Kitos veiklos (dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje 

informacinių komunikacijos technologijų taikymo ugdymo 

turinyje, renginių filmavimas, archyvavimas, straipsnių rašymas, 

ekspedicijos, kultūros paso apskaitos organizavimas, judriųjų 

pertraukų organizavimas, sporto renginių organizavimas, renginių 

viešinimas, civilinės saugos veiklos ir jų  planavimas) 

10-30 

 

11. Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto 

ministras, atsižvelgdamas į socialinių partnerių ir pedagogų rengimo centrų pasiūlymus. Veiklų 

mokyklos bendruomenei aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į 

socialinių partnerių pasiūlymus.  
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12. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo,  neformaliojo švietimo programas  darbo 

laiko grafiko sudarymo bendrąsias nuostatas tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, suderinęs 

su socialinės apsaugos ir darbo ministru. 

13. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas  krūvio 

sandarą pagal dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato gimnazijos vadovas pagal šio priedo 5 

punkte nustatytas valandas vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

14. Mokytojo darbo krūvio sandara, įvertinus įstaigos poreikius bei finansines galimybes ir 

siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais mokslo metais gali 

keistis.  

15. Mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl 

skirtingo darbo krūvio pasiskirstymo tarp darbo funkcijų, dėl skirtingų kontaktinio ir nekontaktinio 

darbo proporcijų, įstaigos darbo apmokėjimo tvarkos apraše kriterijų taikymo, mokytojo 

kompetencijų ir kitų aplinkybių.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALIOJO PEDAGOGO, LOGOPEDO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA  

 

16. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 (Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas  

7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas,  

7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas,  

 
8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

  
8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 
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metodininkas,  

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas,  

  
9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

17. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami: 

17.1. 1-15 procentų specialiesiems pedagogams, logopedams, dirbantiems su vienu ir daugiau 

mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, dėl nežymaus intelekto sutrikimo, dėl kompleksinio 

sutrikimo, dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, dėl nežymaus kalbos neišsivystymo), remiantis 

pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymomis dėl specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos 

skyrimo,  

17.2. didinami 5-20 procentų teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, kuriems 

dėl ligos ar  patologinės būklės skirtas mokymas namuose.  

18. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo  punkte 

nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 

25 procentais.  

19. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių mokyklose su mokyklinio amžiaus vaikais, – 

30 valandų, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (vaikų, mokinių 

specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 12 valandų – 

netiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams 

rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kita). 

 

III  SKYRIUS 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

20. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 (Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

 socialinis 

pedagogas 
7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 
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Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

socialinis 

pedagogas  
7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

 vyresnysis 

socialinis 

pedagogas  
 

8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

socialinis 

pedagogas 

metodininkas  
  

8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

socialinis 

pedagogas 

ekspertas 
  

9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

21. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami: 

21.1. 1-15 procentų socialiniams pedagogams, dirbantiems su vienu ir daugiau mokinių dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (dėl 

įvairiapusio raidos sutrikimo, dėl nežymaus intelekto sutrikimo, dėl kompleksinio sutrikimo, dėl 

bendrųjų mokymosi sutrikimų, dėl nežymaus kalbos neišsivystymo), remiantis pedagoginės-

psichologinės tarnybos pažymomis dėl specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos skyrimo; 

21.2.  gali būti didinami iki  20 procentų socialiniams pedagogams, teikiantiems pagalbą 

neįgaliems mokiniams. 

22. Socialinių pedagogų dirbančių gimnazijoje, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. 

IV SKYRIUS 

AUKLĖTOJŲ  PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR 

DARBO KRŪVIO SANDARA 

23.  Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

                                                                                                                  (Baziniais dydžiais) 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  

nuo daugiau 

kaip 3 iki 

10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15  

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas  
5,5 5,7 5,8 5,85 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas 5,9 5,95 6 
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Vyresnysis auklėtojas 6,05 6,1 6,15 

Auklėtojas metodininkas 6,20 6,25 6,3 

Auklėtojas ekspertas 6,40 6,48 6,64 

 

24. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5-20 

procentų auklėtojams, dirbantiems: 

24.1.  gimnazijoje, kurios klasėje (grupėje) ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1 ir daugiau mokinių, dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

24.2.  prižiūrintiems neįgalų mokinį; 

25.  Auklėtojų, dirbančių gimnazijoje darbo laikas per savaitę yra 32 valandos, iš jų 28 

valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su 

mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su 

mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.  

 

V SKYRIUS 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, NENURODYTŲ III, IV IR V SKYRIUOSE  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

Šiame skyriuje nurodytų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai: 

                                                                                                               (Baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas 

(metais) 
Pastoviosios dalies koeficientai 

iki 10  6,4 

nuo daugiau kaip 10 iki 15  7,16 

daugiau kaip 15  7,91 

 

26. Pagalbos mokiniui specialistams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai didinami: už eksperto kvalifikacinę kategoriją – 30 procentų, 

už metodininko kvalifikacinę kategoriją – 20 procentų, už vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto 

kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų.  

27. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo pagalbos 

mokiniui specialistams, mokantiems mokinį, kuriam dėl patologinės būklės skirtas mokymas 

namuose, didinami iki 20 procentų. 

 

VI SKYRIUS 

GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS 

ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 
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28. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai:  

(Baziniais dydžiais) 

Mokinių 

skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai  
 

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10 metų  
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 
daugiau kaip 15 metų  

 
iki 500 12,23 12,25 12,27 

 
 

 

29. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5–10 

procentų: 

29.1.  Gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu gimnazijoje ugdoma (mokoma) 10 ir 

daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių;  

29.2.  Gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui,  jeigu gimnazijoje ugdoma (mokoma) 10 

ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, 

nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo  

mokymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje. 

30. didinami 5–20 procentų gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui:  

30.1.  pavaduotojams ugdymui inicijuojantiems respublikinių, rajoninių projektų ar paraiškų 

rengimą ir įgyvendinimą. 

30.2.  Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną,  – pagal 

vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus 

praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to 

laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius 

apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusių mokinių skaičių ir šį bendrą skaičių padalijus iš 

mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, 

kurie buvo mokomi.  

__________________ 


