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UKMERGĖS SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 

(toliau – Sistema) nustato Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) pareigybių lygius ir grupes, 

pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies 

mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas. 

 2. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (toliau – Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas).  

 3. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.  

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS  

 

4. Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

4.1.2. 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;  

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

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija;  

4.4. D lygio - pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai.  

5.  Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

5.1. direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant 

į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

5.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

5.3.  kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

5.4.  darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 

6. Mokyklos  direktorius tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir 

pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti.  

7. Mokyklos direktorius tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus. 
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III SKYRIUS 

DARBO UŢMOKESTIS  

 

8. Mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

8.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);  

8.2. priemokos;  

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

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;  

8.4. premijos; 

8.5. kiti, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, numatyti atvejai. 

9. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma darbuotojų darbo tvarkos taisyklėse.  

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS 
 

10. Mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais.  

11. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

12. Mokyklos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo 

apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus įsakymu nustato mokyklos direktorius. 

13. Mokyklos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas ir mokyklos 

darbo apmokėjimo sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo 

pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo 

patirčiai. Naujai priimamų darbuotojų pareigybėms/darbuotojams nustatomas pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficiento vidurkis pagal leistinas koeficientų ribas. 

14. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, atsižvelgiant į šiuos 

kriterijus:  

14.1. veiklos sudėtingumą; 

14.2. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko);  

14.3. atsakomybės lygį;  

14.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;  

14.5. savarankiškumo lygį;  

14.6. darbo funkcijų įvairovę;  

14.7. profesinio darbo patirtį. 

15. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, atsižvelgiant į mokyklos darbo 

užmokesčiui skirtus asignavimus, vadovaujantis Sistemos 14 punkte nustatytais kriterijais bei 

atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant 

laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos 

ar specialybės darbas arba vykdytos pareigybės aprašyme nustatytoms analogiškos funkcijos:  

15.1.  specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 
 

Pareigybės lygis; 

pavadinimas 

Būtinasis 

išsilavinimas, darbų 

pobūdis, apimtis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

nuo 

daugiau 

kaip 10- 

iki 15 

daugiau 

kaip  15  

 Specialistai  

A Aukštasis 3,38–7,6 3,4–8,5 3,45–9,5 3,6–9,6 3,7-10,5 
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universitetinis arba 

koleginis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

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

Inţinierius 

programuotojas 

 3,4 3,5 3,6 3,7 4,0 

Bibliotekos, 

skaityklos vedėjas 

 4,4 4,5 4,57 4,7 5,0 

B Aukštesnysis ar 

spec. vidurinis įgyti 

iki 1995 m. 

3,35–7,3 3,39–7,4 3,45–7,6 3,5–7,8 3,5-8,0 

Inţinierius 

programuotojas 

 3,4 3,45 3,6 3,7 3,9 

Vyr. buhalteris Apskaita mokyklos 

be skyrių, grupių, 

nuomos, 

savarankiško 

maitinimo, kuro 

apskaitos 

4,8 4,9 5,4 6 
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Raštinės vedėjas Raštinės vedėjo 

funkcijos 
3,5 3,8 4,4 4,8 

 

5,25 

Buhalteris Apskaitos pagal 

pareiginį aprašą 

tvarkymas 

3,7 4 4,8 5,1 
5,3 

Apskaitininkas-

kasininkas 

Priskirtų sąskaitų 

(atskaitingų asmenų) 

medžiagų ir turto  

apyvartų bei kasos 

dokumentų 

tvarkymas 

3,5 3,8 4,4 4,8 

 

 

 

5,25 

Ūkvedys  3,4 3,4 3,45 3,5 
3,5 

 Kvalifikuoti darbuotojai  

C Specialusis arba 

profesinis 

išsilavinimas 

3,31 – 5,3 3,34 – 5,4 3,36 – 5,6 3,38– 6,2 3,38-7,0 

Vyr. virėja 

Kai maitinamų 

asmenų sk. iki 25 
3,31 3,35 3,5 3,5 3,55 

Kai maitinamų 

asmenų sk. 26- 55 
3,4 3,45 3,5 3,55 3,6 

Kai maitinamų 

asmenų sk. 57 ir 

daugiau 

3,25 3,3 3,4 3,5 3,7 

Virėja  3,31 3,34 3,36 3,38 3,38 

Vairuotojas  3,35 3,4 3,5 3,8 4 

Auklėtojų padėjėjai 

Kai vaikų sk. grupėje 

iki 10 
3,12 3,4 3,4 3,4 3,5 

Kai vaikų sk. grupėje 3,35 3,4 3,4 3,5 3,6 
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11 ir daugiau 

Mokytojo padėjėjas  3,45 3,45 3,45 3,5 3,4-3,6 

Maitinimo 

organizavimo 

specialistas 

 

3,31 3,34 3,4 3,4 3,4 

Elektrikas  3,35 3,4 3,45 3,5 3,55 

 

16. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus 

(pažymas iš ankstesnių darboviečių arba laisvos formos pažymas, surašytas ir pasirašytas pačių 

darbuotojų) turi pateikti mokyklos raštinės vedėjui, atsakingam už asmens bylų tvarkymą. 

Nepateikusiems patirtį įrodančių dokumentų, nustatant algos pastoviosios dalies koeficientą, 

vertinama profesinė patirtis, įgyta mokykloje.  

17. Esant poreikiui mokykloje įsteigti naują darbuotojo pareigybę arba jei darbuotojui jau 

einant pareigas įvyksta struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta darbuotojo funkcijų pobūdis 

ar kvalifikacija bei atsiranda kitų aplinkybių, iš naujo įvertinamas darbuotojui nustatytas pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas.  

18. Priklausomai nuo mokyklai skirtų darbo užmokesčio lėšų pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas gali būti didinamas:  

         18.1. A1 lygio pareigybėms - 20 procentų (jeigu pareigybės aprašyme yra numatytas 

reikalavimas turėti magistro kvalifikacinį laipsnį); 

         18.2. priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus 

uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip 

vieniems metams. 

19. Mokyklos A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

nustatomas pagal šiuos kriterijus:  

19.1. vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų atlikimui nereikalingi 

papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami;  

19.2. darbas, susijęs su informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms, 

funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir 

specialios žinios ar informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra;  

19.3. aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų 

rengimu, aiškinimu, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymų kontrole, ar biudžeto vykdymu ir 

finansinių ataskaitų sudarymu, ar informacinių sistemų priežiūra ir apsauga.  

20. C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

nustatomas pagal šiuos kriterijus:  

20.1. nesudėtingos užduotys, vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos;  

20.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, lyginant su kitais analogiškai funkcijas 

atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

 21. Kiekvienais metais, iki sausio 31 dienos, mokyklos direktorius, atsižvelgdamas 

į mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui/ūkio reikalams siūlymus, darbuotojams, dirbantiems 

pagal darbo sutartis, nustato metines užduotis, susijusias su metinio veiklos plano priemonėmis  ir 

su  mokyklos vidaus administravimu bei veiklos efektyvumo didinimu, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius. Prireikus, nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki 

liepos 1 d.  
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22. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams, gali būti nustatyta mokyklos 

direktoriaus darbuotojo priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir 

jam keliamus uždavinius, kuriam patvirtinti gali būti pateikiami atitinkami pažymėjimai ar 

sertifikatai. 

23. Kiekvienais metais mokyklos vadovui iki kovo 31 dienos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo, vadovaudamiesi Vyriausybės ar  ministro 

nustatyta tvarka ir atsižvelgdami į metinio veiklos plano priemones, nustato metines užduotis, 

siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, susijusias su mokyklos metinio veiklos plano 

priemonėmis, mokyklos vidaus administravimu bei veiklos efektyvumo didinimu. Priėmus į 

pareigas mokyklos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų 

vertinimo rodikliai nustatomi per vieną mėnesį nuo jo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu mokyklos 

vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, priimamas į pareigas naujai  – penkerių metų kadencijai, iki 

einamųjų metų pabaigos jam galioja einamųjų metų pradžioje nustatytos metinės užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai. Jeigu, priėmus į pareigas mokyklos vadovą, dirbantį pagal darbo 

sutartį, iki einamųjų metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai jam metinės užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi iki kitų metų kovo 1 dienos. Prireikus nustatytos 

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

kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos. Mokyklos vadovui nustatytos 

metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai skelbiami vadovą į pareigas priimančio 

asmens ir mokyklos, kurioje eina pareigas vadovas, interneto svetainėje.― 

24. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareiginės algos kintamosios dalies 

nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal jam nustatytas metines užduotis, 

pasiektus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Vertinimas atliekamas kiekvienais metais iki sausio 31 

d., jeigu darbuotojas mokykloje per praėjusius kalendorinius metus dirbo ne trumpiau kaip 6 

mėnesius. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą: 

24.1. labai gerai, - vieneriems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios 

dalies dydis -  ne mažiau kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai nuo 

mokyklai skirtų asignavimų; 

24.2. gerai, - vieneriems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies 

dydis – ne mažiau kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai nuo mokyklai 

skirtų asignavimų; 

24.3. patenkinamai, - vienerius metus nenustatoma kintamoji dalis; 

24.4. nepatenkinamai, - vieneriems metams nustatomas 5 procentų mažesnis pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis nei Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatyme nustatytas tai pareigybei minimalus koeficientas. 

25. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma mokyklos direktoriaus įsakymu. 

26. Darbininkų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kintamoji dalis nenustatoma. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, PAILGINTOS DIENOS 

GRUPĖS AUKLĖTOJŲ, IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYTOJŲ, MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖ 

ALGA 

 

27. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, 

atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 

28. Mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, 

atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą. 
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29.  Mokytojams (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą, mokytojams (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistams, baigusiems 

profesinio mokymo programą, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, gali būti suteikiamos 

atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo pagalbos 

mokiniui specialisto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams (išskyrus trenerius) 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 (išskyrus trenerius) 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.  

30. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, pailgintos dienos grupės auklėtojų, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.  

31. Mokytojų pareiginės algos pastovios dalies koeficientai:  

 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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 
6,36 

6,42 

6,42 

6,44 

6,44 

6,5 

6,52 

6,62 

6,62 

6,82 

6,82 

6,85 

6,85 

6,89 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 
6,89 

6,9 

6,9 

6, 91 

6,91 

6,92 

6,92 

6,95 

6,95 

6,97 

6,97 

7,0 

7,0 

7,05 

Vyresnysis 

mokytojas  

7,05 

7,06 

7,06 

7,08 

7,08 

7,12 

7,26 

7,4 

7,4 

7,44 

7,44 

7,47 

Mokytojas 

metodininkas   

7,47 

7,54 

7,54 

7,68 

7,78 

7,92 

7,92 

7,96 

7,96 

8,0 

Mokytojas 

ekspertas   

8,4 

8,58 

8,58 

8,72 

8,80 

8,94 

8,94 

8,98 

8,98 

9,02 

Konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai tvirtinami atskiru mokyklos 

vadovo įsakymu, suderinus su mokyklos profesine organizacija bei atsižvelgiant į turimą darbo 

užmokesčio fondą. 

32. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams: 

32.1. didinami 3–15 procentų: 

32.1.1. kurių klasėje (grupėje) ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

32.1.2. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas 

namuose; 

32.1.3. 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 ir profesinio mokymo 

programas; 

33. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), veikla atitinka du ir daugiau šiuose punktuose nustatytų 
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kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 

procentais. 

34. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laikas 

per savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). 

35. Kontaktinės valandos skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas 

valandas, neformaliojo švietimo programoms (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas) – pagal programoje numatytas valandas.  

36. Nekontaktinės valandos yra skirstomos į valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su 

kontaktinėmis valandomis, vykdyti, ir valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos 

bendruomenei, vykdyti: 

36.1. valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti skiriamos 

ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, 

mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informuoti apie mokinių ugdymo ir ugdymosi 

poreikius, mokymosi pažangą, profesiškai tobulėti; 

36.2. valandos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti, 

skiriamos kitai ugdomajai veiklai su mokiniais, bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokyklos partneriais; vadovauti klasei (grupei), įsivertinti 

biudžetinės įstaigos veiklai, siekiant biudžetinės įstaigos ugdymo (mokymo) tikslų, atlikti kitiems 

darbams, kurie nėra apibrėžiami kaip kontaktinės valandos ir valandos funkcijoms, susijusioms su 

kontaktinėmis valandomis, vykdyti.  

37. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, kontaktinių valandų, valandų 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms 

su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus:  
 

Pareigybė 
Kontaktinės 

valandos 

Nekontaktinės valandos 

Iš viso 

 

valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

kontaktinėmis 

valandomis, 

vykdyti 

valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

veikla mokyklos 

bendruomenei, 

vykdyti 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 
504–756 

nuo 60 iki 100 

proc. kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 40 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

1 512 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo 

stažas nuo daugiau kaip 

2 metų) 

504–1 008 
nuo 30 iki 50 proc. 

kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 50 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

            38. Mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per savaitę skiriama ne 

daugiau kaip 24 kontaktinės valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, 

kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras, mokyti.  

            39. Mokytojo, dirbančio pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), kontaktinių valandų, valandų 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms 

su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus: 
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Pareigybė 
Kontaktinės 

valandos  

Nekontaktinės valandos 

Iš viso 

valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

kontaktinėmis 

valandomis, 

vykdyti 

valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

veikla mokyklos 

bendruomenei, 

vykdyti 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 
672–924 

nuo 60 iki 100 

proc. kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 30 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

1 512 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo 

stažas nuo daugiau kaip 

2 metų) 

672–1 032 
nuo 30 iki 50 

proc. kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 50 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

            40. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandarą nustato 

mokyklos direktorius pagal šio priedo 37 ir 39 punktuose nustatytą kontaktinių valandų, valandų 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms 

su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporciją per mokslo metus, kvalifikacinę kategoriją, 

ugdymo (mokymo) programą, dalyką (dalykų grupę, mokymo modulį) ir kitus biudžetinės įstaigos 

darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus, atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintas rekomendacijas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

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

darbo krūvio sandaros. 

41. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  
daugiau kaip 15  

iki 500 5,76–10,44 5,97–10,46 6,15–10,48 

501 ir daugiau 7,16–10,5 7,45–10,65 7,66–10,8 

42. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

42.1. didinami 5–10 procentų: 

42.1.1. mokyklos direktoriaus pavaduotojams ugdymui, atsakingiems už mokinių, turinčių 

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

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

ugdymosi poreikių;  

42.1.2. mokyklos direktoriaus pavaduotojams ugdymui, jeigu mokykloje 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 ir profesinio mokymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje; 

42.2. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui už 

mokyklos pradinio ugdymo skyrių pradinio ugdymo programų įgyvendinimą. 

43. Mokyklos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 

dieną. 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IR 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

         44. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai: 
 

Kvalifikacinė  

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15  

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,47–4,64 4,75–4,93 4,81–5,0 4,92–5,13 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,77–4,96 4,86–5,06 4,5–4,68 

Vyresnysis mokytojas 5,21–5,43 5,29–5,51 5,5–5,72 

Mokytojas 

metodininkas  
5,69–5,93 5,85–6,09 6,01–6,23 

Mokytojas ekspertas 6,49–6,74 6,56–6,81 6,73–7,0 

           Konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai tvirtinami atskiru mokyklos 

vadovo įsakymu, atsižvelgiant į turimą darbo užmokesčio fondą bei grupėje ugdomų vaikų skaičių.       

            45. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

45.1. didinami 5–10 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) 

priešmokyklinio ugdymo programas:  

45.1.1. kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

46. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą darbo laikas per savaitę yra 

36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – 

netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, 

rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).  

47. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio 

ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams 

planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais 

(globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

 

             48. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai:  
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Kvalifikacinė 

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau kaip 3 

iki 10 

nuo daugiau kaip 10 

iki 15  

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 
4,69–

5,57 
5,0-5,92 5,05-6,0 5,16-6,15 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau kaip 10 

iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 5,02-6,52 5,1-6,07  5,2-6,18 

Vyresnysis mokytojas 5,48-6,52 5,56-6,61 5,78-6,86 

Mokytojas 

metodininkas 
5,97-7,12 6,15-7,32 6,3-7,47  

Mokytojas ekspertas 6,81-8,1 6,89-8,17 7,07-8,39 

             Konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai tvirtinami atskiru mokyklos 

vadovo įsakymu, atsižvelgiant į turimą darbo užmokesčio fondą , bei grupėje ugdomų vaikų skaičių.      

            49. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą:  

49.1. didinami 5–10 procentų: 

49.1.1. kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, turintys didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

50. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio 

priedo 21 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos skiriamos tiesioginiam 

darbui su mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, 

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) 

ugdymo klausimais ir kt.).  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ, 

PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA  

 

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

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai  

(pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15  

daugiau kaip 

15  

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 
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Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai  

(pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15  

daugiau kaip 

15  

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

4,76-5,2 5,21-5,46 5,47-5,7 5,71-6,0 

 

 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

5,0-5,47 5,48-5,8 5,81-6,02 

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas 

5,61-6,16 6,17-6,23 6,34-6,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, surdopedagogas 

metodininkas, tiflopedagogas 

metodininkas 

6,01-6,6 6,61-6,77 6,78-6,92 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

ekspertas, surdopedagogas 

ekspertas, tiflopedagogas 

ekspertas 

6,73-7,38 7,39-7,46 7,47-7,7 

             Konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai tvirtinami atskiru mokyklos 

vadovo įsakymu, atsižvelgiant į turimą darbo užmokesčio fondą. 

             52. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems 

pedagogams, logopedams, surdopedagogams ir tiflopedagogams:  

52.1. didinami 5 procentais: 

52.1.1. teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, kuriems dėl ligos ar 

patologinės būklės skirtas mokymas namuose; 

52.1.2. didinami 15–25 procentais, kai jie teikia specialiąją pedagoginę pagalbą 

ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokyklinio amžiaus vaikams, apakusiems suaugusiesiems jų 

namuose ar (ir) ikimokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, esančiose kitose 

gyvenamosiose vietovėse negu jų darbovietė. 

53. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių mokykloje, 

darbo laikas per savaitę yra 27 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su 

mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 

5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti vesti specialiąsias 

pratybas, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams) 
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konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, dokumentams, 

susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).  

54. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių mokykloje, 

socialinės darbo laikas per savaitę yra 23 valandos, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su 

mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms 

vesti), 5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti specialiosioms 

pratyboms, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, 

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).  

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ 

ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

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

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai  

(pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  

nuo daugiau 

kaip 3 iki 

10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15  

daugiau 

kaip 15  

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Psichologo asistentas 5,09–5,18 5,19–5,21 5,22–5,25 5,26-5,3 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

surdopedagogas, tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas 

5,3–5,38 5,39–5,67 5,68–5,87 5,82–5,95 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau 

kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

surdopedagogas, tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas, ketvirtos 

kategorijos psichologas 

5,82-5,89 5,9-6,06 6,07-6,13 

Vyresnysis specialusis pedagogas, 

vyresnysis logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas, vyresnysis socialinis 

pedagogas, trečios kategorijos 

psichologas 

6,4-6,55 6,56-6,63 6,64-6,83 
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Specialusis pedagogas metodininkas, 

logopedas metodininkas, 

surdopedagogas metodininkas, 

tiflopedagogas metodininkas, socialinis 

pedagogas metodininkas, antros 

kategorijos psichologas 

6,95-7,14 7,15-7,29 7,3-7,48 

Specialusis pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, surdopedagogas 

ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, 

socialinis pedagogas ekspertas, pirmos 

kategorijos psichologas 

7,71-7,93 7,94-8,13 8,14-8,28 

Konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai tvirtinami atskiru mokyklos 

vadovo įsakymu, atsižvelgiant į turimą darbo užmokesčio fondą. 

56. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.  

 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

AUKLĖTOJŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR 

DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

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

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos 

baziniais dydžiais) 

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 4,06–4,10 4,32–4,36 4,37–4,41 4,47–4,52 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas 4,34—4,37 4,42–4,47 4,5–4,54 

Vyresnysis auklėtojas 4,74–4,79 4,81–4,86 5–5,05 

Auklėtojas metodininkas 5,17–5,23 5,32–5,38 5,46–5,5 

Auklėtojas ekspertas 5,9–5,95 5,96–6,02 6,12–6,17 

Konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai tvirtinami atskiru mokyklos 

vadovo įsakymu, atsižvelgiant į turimą darbo užmokesčio fondą bei grupėje ugdomų vaikų skaičių. 

Pailgintų grupių auklėtojams nustatomi minimalūs koeficientai.    

58. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:  

58.1. didinami 5–20 procentų auklėtojams, dirbantiems:  
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58.1.1. mokykloje, išskyrus šio priedo 32.1.2 ir 32.1.3 papunkčiuose nurodytas mokyklas, 

profesinio mokymo įstaigose, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1 ir daugiau 

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

poreikių; 

58.1.2. mokyklose (grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

58.1.3. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių;  

58.1.4. profesinio mokymo įstaigose (grupėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių;  

58.1.5. socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams;  

58.1.6. sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; 

58.2. gali būti didinami iki 20 procentų auklėtojams, koncertmeisteriams, akompaniatoriams 

pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus: 

58.2.1. mokyklos edukacinės aplinkos kūrimą. 

59. Jeigu auklėtojo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 32 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, 

nurodyti šio priedo 32punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami biudžetinės 

įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 

60. Koncertmeisterių ir akompaniatorių, dirbančių mokykloje, darbo laikas per savaitę yra 

26 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – 

netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai).  

61.  Pailgintos dienos grupės auklėtojos darbo laikas per savaitę yra 30 valandų, 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.). 

 

DEVINTAS SKIRSNIS 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMAS 
 

62. Mokyklos  darbuotojams gali būti mokamos priemokos iki 30 procentų pareiginės algos 

pastoviosios algos dydžio už papildomą darbo krūvį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas, taip pat už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą. Konkretų priemokos dydį įsakymu nustato mokyklos direktorius. 

Įsakyme turi būti konkrečiai nurodoma, už kokį papildomą darbo krūvį ar už kokių papildomų 

pareigų ar užduočių atlikimą skiriama priemoka, nurodant konkretų terminą. Jeigu pablogėja tų 

darbuotojų darbo rezultatai arba jie nevykdo pavestų papildomų pareigų ar užduočių,  direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui teikia motyvuotą siūlymą mokyklos direktoriui nutraukti priemokos 

mokėjimą.  

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

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokos gali būti skiriamos ir mokamos tik esant 

mokyklai darbo užmokesčiui skirtų lėšų ekonomijai.  

 

DEŠIMTAS SKIRSNIS  

PREMIJŲ MOKĖJIMAS 
 

64. Mokyklos darbuotojams gali būti skiriamos premijos už vienkartinių ypač svarbių 

mokyklos veiklai užduočių atlikimą. Premijos darbuotojams taip pat gali būti skiriamos, įvertinus 

praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos 
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pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant mokyklos darbo užmokesčiui 

skirtų lėšų.  

65. Teikimą dėl premijos skyrimo mokyklos darbuotojui, atlikus vienkartines ypač svarbias 

mokyklos veiklai užduotis, direktoriui gali teikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui/ūkiui pagal  

kuruojamus dalykus ar sritis. 

66. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias mokyklos veiklai užduotis ir (arba) įvertinus 

darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną 

kartą per metus. 

67. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo 

paskirta drausminė nuobauda.  

68. Premijos mokyklos darbuotojams skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu.  

 

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS 

MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS 
 

69. Materialinė pašalpa (toliau – pašalpa) skiriama esant darbuotojo motyvuotam rašytiniam 

prašymui (toliau – prašymas). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga pašalpa, 

pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, 

vaistų įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, 

šeimos nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę).  

70. Prašymus nagrinėja mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

71. Komisija teikia siūlymus direktoriui dėl pašalpos skyrimo.  

72. Mirus mokyklos darbuotojui, atsižvelgus į šeimos narių pateiktą prašymą (ir prie jo 

pridėtą mirties faktą patvirtinantį dokumentą) materialinė pašalpa išmokama mirusiojo šeimos 

nariams (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai, tėvui (įmotei, įtėviui). 

73. Materialinę pašalpą skiria mokyklos direktorius iš mokyklai skirtų lėšų. Pašalpa negali 

viršyti 5 (penkių) minimaliųjų mėnesinių algų dydžio. 

 

DVYLIKTAS  SKIRSNIS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

74. Mokyklos darbuotojams taikomos ir kitos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose 

teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.  

         75. Pritarus siūlymams dėl mokyklos darbuotojų pareiginių algų pastoviosios ir kintamųjų 

dalių, priemokų, premijų ar materialinių pašalpų mokėjimo, direktoriaus pavaduotojai ugdymui / 

ūkiui, kuruojantys dalykus, sritis bei darbuotojų veiklą, rengia dokumentų projektus. 

         76. Mokyklos darbuotojams darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. 

Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti mokamas tik darbuotojui pateikus prašymą raštu. 

Konkretūs darbo užmokesčio terminai nustatomi darbo sutartyse. 

77. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema skelbiama Ukmergės Senamiesčio pagrindinės 

mokyklos interneto svetainės www.senamiestis.ukmerge.lm.lt skyriuje „Veikla―. 

78. Patvirtinus Sistemą, darbuotojai su ja supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis 

priemonėmis.  

79. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ne rečiau kaip kartą per vienerius metus 

peržiūrima ir, reikalui esant, ar keičiantis darbo apmokėjimo sąlygas reglamentuojantiems teisės 

aktams, atnaujinama. 

80. Šiuo įsakymu patvirtinta darbo apmokėjimo sistema įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.  

____________________________ 

http://www.senamiestis.ukmerge.lm.lt/

