
 

 

       

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

darbo apmokėjimo sistemos   

    1 priedas 

 

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

Pareigybės lygis 

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 

daugiau 

kaip 10 

A lygis 3,17–7,6 3,22–8,5 3,31–9,5 3,41–10,5 

Vyr. buhalteris 

A2 lygis 

5,4 -7,6 

 

 

5,7-8,5 

 

6-9,5 

 

6,2 -10,5 

 

B lygis 3,15–7,3 3,19–7,4 3,26–7,6 3,32–8,0 

       

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 
 

Pareigybės lygis 

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 

daugiau kaip 

10 

C lygis 3,12–5,3 3,14–5,4 3,16–5,6 3,18–7,0 

Ūkvedys 4,0-5,3 4,1-5,4 4,15-5,6 4,2-7,0 

Sekretorius-raštvedys 4,0-5,3 4,4-5,4 4,5-5,6 4,6-7,0 

Vaikų maitinimo 

organizatorius 
3,35-5,3 3,4-5,4 3,45-5,6 3,5-7,0 

Ikimokyklinio 

(priešmokyklinio) 

ugdymo mokytojo  

padėjėjas 

3,15-5,3 3,25-5,54 3,26-5,6 3,3-7,0 

Mokytojo padėjėjas 3,25-5,3 3,26-5,4 3,3-5,6 3,5-7,0 

Virėjas 3,25-5,3 3,26-5,4 3,3-5,6 3,32-7,0 
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Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

darbo apmokėjimo sistemos   

    2 priedas 

 

 

VADOVŲ 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  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 8,1-10,44 8,22-10,46 8,30 - 10,48 
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Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

darbo apmokėjimo sistemos   

    3 priedas 

 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ  

PAVADUOTOJŲ UGDYMUI  PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ 

PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ IR AUKLĖTOJŲ) DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

I SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO PROGRAMAS), PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios 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 

Šalies 

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 

Mokyklos-

darželio 

Mokytojas 

6,39-6,42 
6,43-

6,44 
6,47-6,5 6,57-6,62 6,72-6,82 6,84-6,85 6,87-6,89 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Šalies 

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 

Mokyklos-

darželio 

Mokytojas 

 

6,89 

6,9 

6,9 

6,91 

6,91 

6,92 
6,94-6,95 6,96-6,97 6,99-7,0 7,0-7,05 

Šalies 

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 

 

 

Mokyklos-

darželio 

Vyresnysis 

mokytojas 

 

7,05-

7,06 
7,07-7,08 7,1-7,12 7,33-7,4 7,42-7,44 7,46-7,47 
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Šalies 

mokytojas 

metodininkas 
  

7,47 

7,54 

7,54 

7,68 

7,78 

7,92 

7,92 

7,96 

 

7,96 

8,0 
 

Mokyklos-

darželio 

Mokytojas 

metodininkas 

  
7,51-7,54 7,61-7,68 7,85-7,92 7,94-7,96 7,98-8,0 

Šalies 

mokytojas- 

ekpertas 
  

8,4 

8,58 

8,58 

8,72 

8,80 

8,94 

8,94 

8,98 

8,98 

9,02 

 Mokyklos-

darželio 

Mokytojas 

ekspertas 

  
8,49-8,58 8,65-8,72 8,87-8,94 8,96-8,98 9,0-9,02 

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

2.1. didinami 3–15 procentų: 

2.1.1. dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, 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; 

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

2.1.8. 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; 

2.2. turint pakankamą darbo užmokesčio fondą gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus mokytojams: 

2.2.1. dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, kurių klasėje (grupėje) ugdomi po 1 mokinį, 

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintį vidutinius /didelius/ labai didelius specialiuosius ugdymosi 

poreikius ir  mokantiems bent vieną užsienietį ar Lietuvos Respublikos pilietį, atvykusių gyventi į 

Lietuvos Respubliką, kuriam rengiama individualia programa dvejus metus nuo mokinio 

mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas; 

2.2.2. įgyvendinantiems ilgalaikius (t.y. 1 metų ir ilgesnės trukmės) projektus; 

2.2.3. įgyvendinantiems 2 ir daugiau (trumpalaikius iki 1 metų trukmės) projektus visai 

mokyklos bendruomenei; 

2.2.4. direktoriaus įsakymu paskirtiems praktinės veiklos vadovais pedagogikos studijų 

studentams. 

3. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 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 
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sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 2 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, 

detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 

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

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laikas per savaitę yra 36 valandos 

(kontaktinės ir nekontaktinės). 

5. Kontaktinės valandos skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), profesinio mokymo, 

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.  

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

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

bendruomenei, vykdyti: 

6.1. 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; 

6.2. 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.  

7. 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 
Kontaktinė

s 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) 
525-700 

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) 

770-840 
nuo 30 iki 50 proc. 

kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 50 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 
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8. 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.  

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

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

biudžetinės įstaigos vadovas pagal šio priedo 7 punkte 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. 

 

II SKYRIUS 

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 

 

11. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų 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 

Šalies mokytojas 4,06–4,22 4,32–4,48 4,37–4,55 4,47–4,66 

Mokyklos-darželio 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojas 

4,14-4,22 4,4-4,48 4,46-4,55 4,57-4,66 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Šalies mokytojas 4,34–4,51 4,42–4,6 4,5–4,68 

 Mokyklos-darželio 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojas 

4,43-4,51 4,51-4,6 4,59-4,68 

Šalies vyresnysis 

mokytojas 
4,74–4,94 4,81–5,01 5,0–5,2 

 Mokyklos-darželio 

Ikimokyklinio 
4,84-4,94 4,91-5,01 5,1-5,2 
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ugdymo vyresnysis 

mokytojas 

Šalies  mokytojas 

metodininkas  
5,17–5,39 5,32–5,54 5,46–5,66 

  Mokyklos-darželio 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojas 

metodininkas 

5,28-5,39 5,43-5,54 5,56-5,66 

 Šalies mokytojas 

ekspertas  
5,9–6,13 5,96–6,19 6,12–6,36 

Mokyklos-darželio 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojas 

ekspertas 

6,02-6,13 6,08-6,19 6,24-6,36 

 

12. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

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

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

priešmokyklinio ugdymo programas:  

12.1.1. 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; 

12.1.2. kurių grupėje ugdomi vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, 

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

mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

12.3. didinami 5–20 procentų meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio 

ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas: 

12.3.2. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

12.4. turint pakankamą darbo užmokesčio fondą gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus mokytojams   

12.4.1. dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, kai 

jungtinėje grupėje vienu metu yra ugdomi ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, 

kai mokytoja dirba ilgiau nei 18 val. per savaitę grupėje. 

12.4.2. įgyvendinantiems ilgalaikius (t.y. 1 metų ir ilgesnės trukmės) projektus; 

12.4.3. įgyvendinantiems 2 ir daugiau (trumpalaikius iki 1 metų trukmės) projektus visai 

mokyklos bendruomenei; 

12.4.4. direktoriaus įsakymu paskirtiems praktinės veiklos vadovais pedagogikos studijų 

studentams. 

13. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo 

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, veikla 
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atitinka du ir daugiau šio priedo 12 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 12 punkte, atsižvelgiant į 

veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 

14. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio 

priedo 15 punkte, 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.).  

16. 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.).  

 

III SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

 

17. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų 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 

Šalies mokytojas 
4,26–

5,06 
4,54–5,38 4,59–5,46 4,69–5,59 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 
4,66-

5,06 
4,96-5,38 5,03-5,46 5,14-5,59 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau 

kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Šalies mokytojas 4,56–5,41  4,64–5,52  4,73–5,62  

Mokyklos-darželio Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojas 
4,99-5,41 5,08-5,52 5,18-5,62 

 Šalies vyresnysis mokytojas 4,98–5,93 5,05–6,01  5,25–6,24 

Mokyklos-darželio Priešmokyklinio 

ugdymo vyresnysis mokytojas 
5,46-5,93 5,53-6,01 5,75-6,24 

Šalies mokytojas metodininkas 5,43–6,47 5,59–6,65 5,73–6,79  

Mokyklos-darželio Priešmokyklinio 5,95-6,47 6,12-6,65 6,26-6,79 
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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 

ugdymo mokytojas metodininkas 

Šalies mokytojas ekspertas 6,19–7,36 6,26–7,43 6,43–7,63 

Mokyklos-darželio Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojas ekspertas 
6,78-7,36 6,85-7,43 7,03-7,63 

  

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

dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą:  

18.1. didinami 5–10 procentų: 

18.1.1. 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; 

18.1.2. ugdantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių 

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

pradžios Lietuvos Respublikoje. 

18.2. didinami 5–20 procentų: 

18.2.5. mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas 

namuose; 

18.2.6. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

18.3. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus. 

18.3.1. dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, kai 

jungtinėje grupėje vienu metu yra ugdomi ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, 

kai mokytoja dirba ilgiau nei 18 val. per savaitę grupėje. 

18.3.2. įgyvendinantiems ilgalaikius (t.y. 1 metų ir ilgesnės trukmės) projektus; 

18.3.3. įgyvendinantiems 2 ir daugiau (trumpalaikius iki 1 metų trukmės) projektus visai 

mokyklos bendruomenei; 

18.3.4. direktoriaus įsakymu paskirtiems praktinės veiklos vadovais pedagogikos studijų 

studentams. 

19. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, veikla atitinka du ir 

daugiau šio priedo 18 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 18 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo 

apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 
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20. 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.).  

 

IV SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA  

 

22. 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 

Specialusis pedagogas, 

logopedas 
3,98-4,2 4,23-4,46 4,26-4,5 4,38-4,62 

 

 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas 
4,23-4,47 4,36-4,59 4,41-4,65 

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas 

4,89-5,16 4,96-5,23 5,16-5,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas 

5,31-5,6 5,48-5,77 5,61-5,92 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas ekspertas 

6,06-6,38 6,13-6,46 6,29-6,64 

 

23. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems 

pedagogams, logopedams, surdopedagogams ir tiflopedagogams:  

23.1. didinami 5 procentais: 

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

patologinės būklės skirtas mokymas namuose; 
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23.2. didinami 15–25 procentais, kai jie teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio 

amžiaus vaikams, mokyklinio amžiaus vaikams jų namuose ar (ir) ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, esančiose kitose gyvenamosiose vietovėse negu jų 

darbovietė; 

23.3. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus: 

23.3.1. įgyvendinantiems ilgalaikius (t.y. 1 metų ir ilgesnės trukmės) projektus; 

23.3.2. įgyvendinantiems 2 ir daugiau (trumpalaikius iki 1 metų trukmės) projektus visai 

mokyklos bendruomenei; 

23.3.3. direktoriaus įsakymu paskirtiems praktinės veiklos vadovais pedagogikos studijų 

studentams. 

24. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo veikla atitinka du ir 

daugiau šio priedo 23 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

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

dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 23 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo 

apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 

25. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių mokyklose, 

socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, 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) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

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

26. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių mokyklose, 

socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams, su mokyklinio amžiaus vaikais, 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.).  
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VI SKYRIUS 

AUKLĖTOJŲ  PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO 

KRŪVIO SANDARA 

 

31. 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 
4,08-4,10 4,34-4,36 4,39-4,41 4,5-4,52 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas 
4,36-4,37 4,45-4,47 4,52-4,54 

Vyresnysis auklėtojas 4,77-4,79 4,84-4,86 5,03-5,05 

Auklėtojas metodininkas 
5,2-5,23 5,35-5,38 5,48-5,5 

Auklėtojas ekspertas 
5,93-5,95 5,99-6,02 6,15-6,17 

 

32. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:  

32.1. didinami 5–20 procentų auklėtojams, dirbantiems:  

32.1.1. bendrojo ugdymo mokyklose, 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; 

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

pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

33. 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 

32 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo 

apmokėjimo sistemoje. 
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34. 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).  

 

VII SKYRIUS 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, NENURODYTŲ ŠIO PRIEDO IV, V IR 

VI SKYRIUOSE, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

37. Šiame skyriuje nurodytų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai:  

 

Pedagoginio darbo stažas 

(metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

iki 10  3,8–5,95 

10–15  3,83–6,65 

daugiau kaip 15  3,93–7,35 

 

38. 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.  

39. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo pagalbos 

mokiniui specialistams:  

39.1. didinami 5–10 procentų: 

39.2. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus. 

 

VIII SKYRIUS 

MOKYKLŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

41. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Mokinių skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 metų  
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  
daugiau kaip 15  

iki 200 7,2–10,71 7,49–11,1 7,86–11,37 

 

42. Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  
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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 

 

43. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

43.1. didinami 5–10 procentų: 

43.1.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų vadovams ir jų 

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;  

43.1.2. mokyklų vadovams ir jų 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; 

43.3. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovams pagal savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos nustatytus kriterijus; 

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

socialinių mokslų magistro laipsnį pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje 

nustatytus kriterijus. 

44. Jeigu mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 

43 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 43 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, 

detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 

45. Bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų vadovų ir 

vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi 

atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną.  

 

______________ 


