
PATVIRTINTA 

Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 

direktoriaus  2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮE-144 

 

TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRO-MOKYKLOS „PUŠELĖ“ 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema (toliau –Sistema) nustato Tauragės vaikų reabilitacijos centro 

mokyklos „Pušelė“ (toliau – Mokykla) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) 

darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies 

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

darbo užmokesčio apskaičiavimą. 

2. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (toliau – Įstatymas). 

3. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas 

sąvokas. 

4. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu  ir kitais darbo 

apmokėjimo sistemą reglamentuojančiais dokumentais. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS LYGIAI IR GRUPĖS 

 

5. Mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių lygiai nustatomi 

vadovaujantis Įstatymo nuostatomis. Pareigybės skirstomos į keturis lygius: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

5.1.2. 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. 
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5.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar 

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

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

profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

6. Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

6.1.  Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

6.2. Struktūrinių padalinių vadovai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant 

į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

6.3. Specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

6.4. Kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

6.5.  Darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 

7. Mokyklos vadovas tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir 

pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. 

8. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), pareigybių skaičius biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių 

sąraše nustatomas, atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus. 

9. Mokyklos direktorius tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus. Vyriausybė 

ar jos įgaliota institucija patvirtina Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojų 

(išskyrus trenerius), pareigybių aprašymo metodiką. Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių 

aprašymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

10. Mokyklos darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

10.1. pareigybės pavadinimas;  

10.2. pareigybės lygis; 

10.3. pareigybės grupė;  

10.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo 

patirtis, profesinė kvalifikacija);  

10.5. pareigybei priskirtos funkcijos.  
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III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO SANDARA 

 

11. Konkretus darbo užmokestis nustatomas individualiai kiekvienam darbuotojui 

Mokyklos ir darbuotojo susitarimu darbo sutartyje ir jos pakeitimuose 

12. Darbo užmokesčio dydis konkrečiam darbuotojui priklauso nuo pareigybės, jos lygio, 

darbuotojo pareigybei keliamų kvalifikacinių reikalavimų, darbuotojo išsilavinimo, stažo dirbant tą patį 

darbą.  

13. Darbo stažas perskaičiuojamas: pedagoginiam personalui –  rugsėjo 1 d.,  

aptarnaujančiam personalui – sausio 1 d.  

14. Darbo užmokesčio dydis keičiamas šalių rašytiniu susitarimu. 

15.  Mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

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

15.2. priemokos; 

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

ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

15.4. premijos. 

 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMASIR DIDINIMAS 

 

 

16. Darbuotojų, išskyrus tuos, kurių pareigybės  priskiriamos D lygiui ir kuriems netaikomi 

išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 

nustato Mokyklos direktorius. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos 

baziniam dydžiui (toliau – BD). Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės 

algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos BD, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

16.1. veiklos sudėtingumą; 

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

16.3. atsakomybės lygį; 

16.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą; 

16.5. savarankiškumo lygį; 

16.6. darbo funkcijų įvairovę; 



 

 

Lapas  4 iš 27 

16.7. kitus, direktoriaus pavaduotojo (toliau – tiesioginis vadovas) vertinimu, svarbius 

kriterijus. 

17. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, išskyrus darbininkus, pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma, pagal Tauragės vaikų reabilitacijos  centro-mokyklos „Pušelė“ darbo 

apmokėjimo sistemos (toliau – Sistema) 1, 2 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo 

patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės 

aprašyme tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdomos pareigybės aprašyme nustatytos 

analogiškos funkcijos.  

18. Mokyklos mokytojų, auklėtojų ir kitų mokymo specialistų pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma pagal Sistemos 3 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę 

kategoriją ir veiklos sudėtingumą.  

19. Profesinio darbo patirtis, įgyta kitose įstaigose, institucijose ar organizacijose, yra 

vertinama tik tuo atveju, kai ketinantis įsidarbinti darbuotojas, pateikia pažymą (dokumentą) iš 

atitinkamos institucijos apie įgytą profesinę patirtį.  Tais atvejais, kai darbuotojas, dirbantis pagal darbo 

sutartį, nepateikia dokumentų, įrodančių profesinę darbo patirtį, pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas yra skaičiuojamas atsižvelgiant į analogišką pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms 

Mokykloje įgytą profesinę patirtį. 

20. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio (MMA). 

21. A1 lygio pareigybėms, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 

procentų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytais atvejais. 

22. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 100 procentų 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytu atveju – kai yra 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas 

Lietuvos Respublikos darbo rinkoje. 

 

V SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

23. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet nedidesnė kaip 20 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies, gali būti nustatyta tiesioginio vadovo rašytiniu siūlymu darbuotojo priėmimo 

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

turimą mokslinį laipsnį, pedagoginę veiklą, mokslinę veiklą, dalyvavimą Lietuvos ir tarptautinėse 

darbo grupėse, projektuose, kvalifikacijos kėlimo intensyvumą, stažuotes, užsienio kalbos mokėjimą.  
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24. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusiais 

metais pasiektų rezultatų, kurie nustatomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atlikus 

darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo procedūras. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į 

praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies. 

25.  Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius nustato ir 

kasmetinę darbuotojų veiklą vertina tiesioginis jų vadovas atsižvelgdamas į tai, kokia apimtimi 

darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių įvykdymo kokybė, kokius sutartus 

vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė, o kokius ir kokia apimtimi – viršijo. Mokyklos darbuotojo 

tiesioginis vadovas priklausomai nuo Mokyklai skirtų asignavimų, įvertinęs darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui. 

26. Mokyklos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 5 darbo 

dienas priima sprendimą pritarti, iš dalies pritarti ar nepritarti mokyklos darbuotojo tiesioginio vadovo 

siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo. 

27. Kriterijai, pagal kuriuos darbuotojams nustatoma kintamoji dalis: 

28.1. Įvertinus darbuotoją labai gerai, nustatomas 10–15 proc. pareiginės algos kintamosios 

dalies dydis; 

28.2. Įvertinus darbuotoją gerai, nustatomas 4–10  proc. pareiginės algos kintamosios dalies 

dydis; 

28.3. Įvertinus darbuotoją patenkinamai, kintamoji dalis nenustatoma; 

28.4. Įvertinus darbuotoją nepatenkinamai vieneriems metams nustatomas 5-10 proc. mažesnis 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne žemesnis nei minimalus pastoviosios dalies 

koeficiento dydis. 

29. Mokyklos direktorius pats vertina tiesiogiai jam pavaldžius darbuotojus. 

30. Darbuotojų vertinimas ir einamųjų metų kintamosios dalies nustatymas atliekamas kasmet 

iki sausio 31 dienos. 

31. Neturint lėšų, darbuotojai įvertinami, tačiau vertinimas įsakymu netvirtinamas, kintamoji 

dalis nedidinama.  

32. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

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

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Pareigybėms, kurios yra 

laikomos pedagoginėmis, pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 
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VI SKYRIUS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS 

 

34. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 

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. 

35. Atostoginiai išmokami Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta tvarka. 

36. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta 

darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

37. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už 

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija. 

38. 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.  

 

VII SKYRIUS 

DARBAS NE VISO DARBO LAIKO SĄLYGOMIS. DARBO LAIKO APSKAITA 

 

 

39. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis mokamas to 

darbuotojo proporcingai dirbtam laikui. 

40. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams, nesukelia ribojimų 

nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, 

tobulinant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba 

tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ar kitas 

aplinkybes. 

41. Darbo laiko apskaita tvarkoma Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka 

nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. 

42.  Darbuotojai, atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, paskiriami 

Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

43. Užpildytus ir atsakingo asmens pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvirtina 

Mokyklos direktorius.  

44. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami buhalterijai per tris darbo dienas 

mėnesiui pasibaigus. 
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VIII SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ VIRŠVALANDINĮ, NAKTINĮ DARBĄ IR DARBĄ POILSIO IR 

ŠVENČIŲ DIENOMIS 

 

 

45. Už viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis. Su darbuotoju darbo sutartyje sutarus dėl padidinto darbo masto, darbas nelaikomas 

viršvalandiniu ir darbuotojui mokamas įprastas darbo užmokestis. 

46. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar 

viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.  

47.  Už viršvalandinį darbą švenčių dieną mokamas dviejų su puse darbuotojo darbo 

užmokesčio dydžio užmokestis.  

48. Už darbą naktį mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. 

49. Vadovaujančių darbuotojų darbo poilsio dieną, švenčių dieną, darbo naktį ir 

viršvalandinio darbo apskaita yra tvarkoma ir už jį mokama kaip už darbą įprastiniu darbo laiko 

režimu.  

50. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo 

laikas, padauginti iš nustatyto atitinkamo dydžio (45–48 punktai), gali būti pridedami prie kasmetinių 

atostogų laiko.  

 

IX SKYRIUS 

PRIEMOKŲ,  PREMIJŲ IR  MATERIALINĖS PAŠALPOS MOKĖJIMAS 

 

 

51. Mokyklos darbuotojams gali būti mokamos priemokos už papildomą darbo krūvį, kai 

yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos 

darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų bei užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

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

pastoviosios dalies dydžio. 

52. Darbuotojui priemoka, skiriama Mokyklos direktoriaus įsakymu, mokama tol, kol 

darbuotojas vykdo papildomas funkcijas. Tame pačiame įsakyme nurodomas ir papildomos funkcijos 

(jeigu galima). 

53. Mokyklos darbuotojams, tiesioginio vadovo, Mokyklos tarybos siūlymu, gali būti 

skiriamos priemokos už vienkartinių ypač svarbių užduočių atlikimą.  
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54. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias Mokyklos veiklai užduotis ir įvertinus 

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

kartą per metus (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ir viena 

premija gali būti skiriama įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą). 

55. Tiesioginis vadovas gali siūlyti premiją papildomai prie kintamosios dalies, skirti tik 

premiją arba tik nustatyti darbuotojo kintamąją dalį. 

56. Premija gali būti neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius šešis mėnesius padaro 

pareigų, nustatytų darbo teisės normose, Vidaus arbo tvarkos taisyklėse, Darbo sutartyje ar kituose 

lokaliniuose teisės aktuose, pažeidimą. 

57. Mokyklos 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 darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę 

patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė 

pašalpa atsižvelgiant į Mokyklai skirtus asignavimus.  

58. Mirus Mokyklos darbuotojui, jo šeimos nariams iš Mokyklai skirtų asignavimų gali būti 

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

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

59. Materialinę pašalpą darbuotojams gali skirti Mokyklos direktorius iš Mokyklai skirtų 

asignavimų.  

60. Priemokų, premijų ir pašalpų mokėjimo atvejais darbo sutarčių papildymas 

nevykdomas. 

 

X SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI, TVARKA 

 

61. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o jeigu 

darbuotojas prašo – du kartus per mėnesį. 

62. Už darbą per kalendorinį mėnesį atsiskaitoma ne vėliau negu per dešimt darbo dienų 

nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip. 

63. Darbo užmokestis mokamas tik pinigais, pervedant į darbuotojo nurodytą asmeninę 

sąskaitą banke. 

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

išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju. 
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65.  Darbuotojui raštiškai prašant, darbdavys išduoda darbuotojui pažymą apie darbą 

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

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

 

XI SKYRIUS 

IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

66. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais: 

66.1. Grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

66.2. Grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

66.3. Atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 

66.4. 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; 

66.5. 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). 

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

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

 

XII SKYRIUS 

LIGOS PAŠALPOS MOKĖJIMAS 

 

68. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, 

sutampančias su darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 

62,06procentų pašalpos gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

69. 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. 

 

 

 

XIII SKYRIUS 
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

70. Į pareigas priimti darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar 

profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį 

aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų, 

nemokant jiems išeitinės išmokos. 

71. Mokyklos darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo metais ir 

/ar pasikeitus  teisės aktams, atitinkamai sistema peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą metuose arba 

pasikeitus teisės aktams. 

72. Sistema patvirtinta konsultuojantis su Mokyklos darbuotojais, laikantis lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo kitais pagrindais principų. 

73. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia sistema yra supažindinami pasirašytinai ir 

privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Sistemoje 

nustatytais principais. 

74. Mokykla turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią sistemą. Su pakeitimais darbuotojai 

ir kiti atsakingi asmenys supažindinami pasirašytinai. 

 

__________________________ 
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Tauragės VRCM Pušelė“ 

Darbo apmokėjimo sistemos 

1 priedas 

 

TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRO-MOKYKLOS „PUŠELĖ“ 

 A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

1.1. 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 3,38–7,6 3,4–8,5 3,45–9,5 3,6–10,5 

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

 

1.2. Atsižvelgus į Mokyklos turimas lėšas, A ir B lygio specialistams pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas 1–10 proc. priklausomai nuo veiklos sudėtingumo. 
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Tauragės VRCM Pušelė“ 

Darbo apmokėjimo sistemos 

2 priedas 

 

TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRO-MOKYKLOS „PUŠELĖ“ 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

1.1. 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 3,31–5,3 3,34–5,4 3,36–5,6 3,38–7,0 

 

1.2. Atsižvelgus į Mokyklos turimas lėšas, auklėtojų padėjėjams, dirbantiems su mokiniais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali 

būti didinamas 1–10 proc. priklausomai nuo veiklos sudėtingumo: 

 1–2 proc. – kai grupėje ugdomas vienas SUP mokinys, 

 3 proc. – kai grupėje ugdomi 2 SUP mokiniai; 

 4 proc. – kai grupėje ugdomi 3 SUP mokiniai, 

 5 proc. – kai grupėje ugdomi 4 ir daugiau SUP mokiniai. 

1.3. Auklėtojų padėjėjams, dirbantiems specialiosios grupėse / klasėse, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas 5–10 proc. priklausomai nuo veiklos sudėtingumo. 
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Tauragės VRCM Pušelė“ 

Darbo apmokėjimo sistemos 

3 priedas 

 

TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRO-MOKYKLOS „PUŠELĖ“ 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, VADOVŲ, PAVADUOTOJŲ 

UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

I SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, IR NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO PROGRAMAS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas 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 

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 

 

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 
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2.1. didinami 10–15 procentų mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklos klasėse, 

skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių,  

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

sistemoje nustatytus kriterijus. 

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

veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte  nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  

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

laikas per savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). 

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

papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas valandas, 

neformaliojo švietimo programoms  – 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.  
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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 
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 

 

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.  

9. Mokytojo, dirbančio pagal neformaliojo švietimo 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 
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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 

 

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

krūvio sandarą nustato biudžetinės įstaigos vadovas pagal šio priedo 7 ir 9 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 ir 

neformaliojo švietimo programas, darbo krūvio sandaros. 

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IR 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

11. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ir meninio ugdymo 

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas 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 
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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 4,95–5,15 

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

Mokytojas 

metodininkas  
5,69–5,393 5,85–6,09 6,01–6,23 

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

 

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

12.1. 5 procentais – kurių grupėje ugdomas 1 mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis 

vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

12.2.  7 procentais – kurių grupėje ugdomi 2 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

12.3. 10 procentų – kurių grupėje ugdomi 3 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turintys vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

12.4. 5 procentais – 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. 

12.5. gali būti didinami iki 20 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo 

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

ugdymo programas, pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

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

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, veikla 

atitinka du ir daugiau šio priedo 12 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

14. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 

36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – 
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netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, 

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

15. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas grupėse, skirtose mokiniams, 

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių,  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.).  

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 PROGRAMAS, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

 

17. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, 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 4,69–5,57 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 5,02–5,95 5,1–6,07 5,2–6,18  

Vyresnysis 

mokytojas 
5,48–6,52 5,56–6,61 5,78–6,86 
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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 

 

18. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami: 

18.1. 5 procentais – kurių grupėje ugdomas 1 mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis 

vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

 18.2. 7 procentais – kurių grupėje ugdomi 2 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

18.3. 10 procentų – 3 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys vidutinius, 

didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

18.4. 5 procentais – 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. 

18.5. gali būti didinami iki 20 procentų mokytojams, dirbantiems pagal priešmokyklinio 

ugdymo programas, pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

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

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, veikla atitinka 

du ir daugiau šiame priede nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  

20. Koeficientai didinami 10–20 procentų: 

20.1.  mokytojams, dirbantiems priešmokyklinio ugdymo grupėse, skirtose mokiniams, dėl 

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

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

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

daugiau šio priedo 18–19  punktuose nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  
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22. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas 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.).  

23. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas grupėse, skirtose 

mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, 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, rūpintojais) ugdymo 

klausimais ir kt.).  

 

IV SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA  

 

24. Specialiųjų pedagogų, logopedų pareiginių algų 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 
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 
5,0–5,47 5,48–5,8 5,81–6,02 
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Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas 
5,61–6,16 6,17–6,23 6,24–6,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas 

6,01–6,6 6,61–6,77 6,78–6,92 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

ekspertas 
6,73–7,38 7,39–7,46 7,47–7,7 

  

25. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:  

25.1. didinami 5 procentais specialiesiems pedagogams, logopedams, dirbantiems mokyklose, 

skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių;  

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

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

ikimokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, esančiose kitose gyvenamosiose 

vietovėse negu jų darbovietė; 

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

sistemoje nustatytus kriterijus. 

26. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 25 punkte 

nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 

procentais.  

27. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių  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.).  

28. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais, darbo laikas per 

savaitę yra 23 valandos, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių 
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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.).  

 

V SKYRIUS 

 PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

29. Psichologų, socialinių pedagogų pareiginių algų 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 

Logopedas, socialinis 

pedagogas 
5,3–5,38 5,39–5,67 5,68–5,87 5,88–5,95 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau  

kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Logopedas,  socialinis 

pedagogas, ketvirtos 

kategorijos psichologas 

5,82–5,89 5,9–6,06 6,07–6,13 

Vyresnysis logopedas, 

vyresnysis, vyresnysis 

socialinis pedagogas, 

trečios kategorijos 

psichologas 

6,4–6,55 6,56–6,63 6,64–6,83 

Logopedas metodininkas,  

socialinis pedagogas 

metodininkas, antros 

kategorijos psichologas 

6,95–7,14 7,15–7,29 7,3–7,48 
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Logopedas ekspertas, 

socialinis pedagogas 

ekspertas, pirmos 

kategorijos psichologas 

7,71–7,93 7,94–8,13 8,14–8,28 

 

30. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

30.1. didinami 5–20 procentų socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams, 

dirbantiems mokyklose, kuriose ugdomi mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

30.2. gali būti didinami iki 20 procentų šiame skyriuje nurodytiems darbuotojams pagal kitus 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

31. Jeigu šiame skyriuje nurodytų darbuotojų veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 30 punkte 

nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 

procentais.  

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

 

VI SKYRIUS 

AUKLĖTOJŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO 

KRŪVIO SANDARA 

 

33. Auklėtojų 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 
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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 

 

34. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:  

34.1. didinami 10–20 procentų auklėtojams, dirbantiems grupėse / klasėse, skirtose mokiniams, 

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

34.1. gali būti didinami iki 20 procentų auklėtojams pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo 

apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

35. Jeigu auklėtojo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 34 punkte nustatytų kriterijų, jo 

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

36. Auklėtojų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais grupėse / klasėse, skirtose mokiniams, 

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių,  darbo 

laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos per savaitę 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.). 

 

VII SKYRIUS 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, NENURODYTŲ ŠIO PRIEDO IV, V IR 

VI SKYRIUOSE, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

37. Pagalbos mokiniui specialistų, nenurodytų šio priedo skyriuose  (punktuose), 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 
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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 didinami:  

39.1.  5–10 procentų – dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

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

sistemoje nustatytus kriterijus. 

VIII SKYRIUS 

MOKYKLOS VADOVO IR JO PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

40. Mokyklos vadovo 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 

201–600 8,0–11,74 8,46–11,8 8,8–11,81 

601 ir daugiau 8,58–12,6 8,95–12,62 9,24–12,65 

 

41. Mokyklos vadovo pavaduotojo 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 
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42. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami: 

 42.1. 5–20 procentų mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams ugdymui, dirbantiems mokyklose, 

kurios turi padalinius, skirtus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

42.2.  5 procentų  pavaduotojui ugdymui jeigu įstaigoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau 

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

valstybinės kalbos, dvejus metus nuo vaiko ugdymo pradžios Lietuvos Respublikoje; 

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

įgyvendinančios institucijos nustatytus kriterijus; 

42.4. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui pagal kitus 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

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

42 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau 

kaip 25 procentais.  

44. Mokyklos vadovo ir vadovo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. 

45. Mokyklos vadovui pareiginės algos koeficientą nustato Mokyklos steigėjas, atsižvelgdamas 

į  pedagoginio darbo stažą, mokinių skaičių ir veiklos sudėtingumą.  

_____________________________ 
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