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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Papilės 
Simono Daukanto gimnazijos ir  ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ (toliau – gimnazijos) 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistemą, 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, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį 

veiklos vertinimą. 
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 

straipsnio pakeitimo įstatymu, patvirtintu 2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1396, Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 

2017 m. sausio 17 d.  Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu, patvirtintu 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606,  
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 patvirtintu  „Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu“, Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186. 

3. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. darbuotojas – asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį; 
3.2. mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo 

programas; 

3.3. pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį 
vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; 

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

sutartį su gimnazija, t. y. darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir kintamoji dalis), priemokos ir 
premijos. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal direktoriaus patvirtintą 

pareigybių sąrašą. 

3.5. pareiginė alga –pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių 

darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198  pakeitimo įstatymu, patvirtintu 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-
2606 patvirtintus koeficientų dydžius. Gimnazijos direktoriaus nustatyta darbo užmokesčio pastovioji dalis, 

mokama darbuotojui už darbą pagal darbo sutartį ir kintamoji dalis, kuri nustatoma pagal paėjusių metų 

veiklos vertinimą arba priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam 
keliamus uždavinius. 

3.6. priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri darbuotojui mokama už darbą 

nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų, t. y. už papildomus darbus, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų 
(pareigų) vykdymą, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą; 

3.7.  premija - papildoma darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti; 

3.8. materialinė pašalpa – tai finansinė parama darbuotojui (ar jo šeimai), skiriama 

darbuotojui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo paties ligos, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko, (įvaikio), 
motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo ar kitų aplinkybių.  

4. Informaciją apie darbuotojus, t. y. jų išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir 

kitus duomenis, renka ir tvarko raštvedys. 
5. Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. 

6. Su šia darbo apmokėjimo tvarka supažindinami visi gimnazijos darbuotojai. 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 

Pareigybių lygiai 

 

7. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  
7.1.   A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas; 

7.2   A1 lygio – pareiginės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

7.3  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. Mokytojų pareigybėje nurodomas A2 arba 

A1 pareigybės lygis. 
7.4. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar 

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;  

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

įgyta profesinė kvalifikacija;  
7.6. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai.  

 

Pareigybių grupės 

 

8. Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias pareigybių grupes:  
8.1. direktorius ir švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas, skyriaus) vadovai, kurių 

pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

8.2. struktūrinių padalinių vadovai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant 

į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  
8.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

8.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  
8.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).  

8.  Prie vadovaujančių darbuotojų priskiriami švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas, 

skyriaus) vadovai ir struktūrinių padalinių vadovai. 
 

Darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų pareigybių aprašymai  

 

9. Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, naudodamasis 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi. 

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

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareigybių skaičius gimnazijoje nustatomas, 
atsižvelgiant į: 

10. 1.  gimnazijos mokytojų dirbančių pagal atitinkamas ugdymo programas kontaktinių 

valandų skaičių per mokslo metus, kuris nustatomas: 

a) jeigu mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, - pagal sąlyginių klasių skaičių ir 
dydį. 

b) jeigu mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), - pagal klasių skaičių ir dydį. 
10.2. vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių, 

kuris nustatomas: 

a) jeigu mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, - pagal Mokymo lėšų 
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytas vidutinių kontaktinių valandų, 

tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, normas pagal sąlyginį klasės dydį;  

b) jeigu mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), nustatomos ne daugiau kaip 888 kontaktinės valandos. 
11. Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos darbuotojų pareigybių sąraše esančių pareigybių 

aprašymus. Mokytojų pareigybių aprašymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministras. 
12. Gimnazijos darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

12.1. pareigybės grupė; 

12.2. pareigybės pavadinimas; 



12.3. konkretus pareigybės lygis; 

12.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo 

patirtis, profesinė kvalifikacija); 
12.5. pareigybei priskirtos funkcijos.  

13. Pareigybių sąrašai derinami su Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, 

o didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš 

savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių tvirtina Akmenės rajono savivaldybės taryba. 
 

 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

Darbo užmokestis ir darbo apmokėjimo sistema 

 
14. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

14.1. Pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis). 

Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus bibliotekininką), lopšelio-darželio auklėtojams 
pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

14.2. Priemokos mokamos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas. Atliekant 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės ar už papildomų 

pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuotų raštu vykdymą, priemokos gali siekti 
iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

14.3. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 
14.4. Mokytojams ir kitiems darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti 

skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis. Premijos negali viršyti 

darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant gimnazijai 
darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

15. Darbo apmokėjimo sistemoje detalizuojami gimnazijos darbuotojų pareigybių sąraše 

esančių pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (išsilavinimas, profesinio ir (ar) 

vadovaujamo darbo patirtis, veiklos sudėtingumas, darbo krūvis) ir pagal kiekvieną kriterijų nustatyti 
konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai. 

 

Pareiginės algos bazinis dydis 
 

16. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos 

Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir 

savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis. Pareiginė alga apskaičiuojama: 
atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. 

 

Pareiginės algos pastovioji dalis 

 

17. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais. 
18. Gimnazijos švietimo padalinio (skyriaus (ūkio reikalams)) vadovo pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedą, 

atsižvelgiant į pareigybės lygį ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, 
kai buvo vadovaujama.     

 19. Gimnazijos vyriausiojo buhalterio pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 
atlygio už darbą įstatymo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama ir profesinio darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam 

tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms 
funkcijos.  

20. Gimnazijos specialistų  pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 
darbą įstatymo 3 priedą, 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 analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.  

21. Gimnazijos kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymo 4 priedą, 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 analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms 

funkcijos. 

22. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio.  

23. A1 lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų. 
24. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje. 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turi būti nustatomi iš naujo pasikeitus darbuotojų 

pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai, įgijus kvalifikacinę kategoriją ir (ar) pasikeitus 
kvalifikacinei kategorijai. 

25. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo 

apmokėjimo sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientų dydžius nustato gimnazijos direktorius, o 

gimnazijos direktoriui – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 
 

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, lopšelio-darželio 

auklėtojo, švietimo padalinio vadovų (direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vadovų) pareiginė alga ir 

darbo krūvio sandara  

 

26. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus bibliotekininką) pareiginės algos 
pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, 

kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 

27. Gimnazijos direktoriui, švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojo) pareiginės algos 
pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į gimnazijoje ugdomų 

mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą. 
28. Švietimo padalinio (skyriaus) vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą. 

29. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, lopšelio-

darželio auklėtojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą, 

atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją. 

30. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo 

stažą, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. 
31. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

32. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo krūvio sandara pateikiama Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 
darbą įstatymo 5 priede. 

 

Pareiginės algos kintamoji dalis 

 
33. Gimnazijos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 

praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius, išskyrus Aprašo 35 punkte nurodytus atvejus.  
34. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.  

35. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta 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 iki to darbuotojo kasmetinio veiklos 

vertinimo.  

36. Perkėlus gimnazijos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, pareiginės algos 
kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito 

darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo. 



37. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal gimnazijos darbo 

apmokėjimo sistemą, įvertinęs gimnazijos darbuotojų praėjusių metų veiklą, nustato gimnazijos direktorius 

įsakymu. 
38. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.  

 

Priemokos 

 

                    39. Priemokos ir premijos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus 

įsakymu.  

40. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės 
algos pastoviosios dalies dydžio. 

 41. Gimnazijos darbuotojams gali būti nustatomos priemokos: 

41.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 
nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

41.2. už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų 

raštu, vykdymą.  

42. Priemokų dydis: 
42.1. atliekant įprastą darbo krūvį viršijančius darbus, neviršijant nustatytos darbo laiko 

trukmės – iki 30 procentų gimnazijos darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio už 

faktiškai tomis sąlygomis dirbtą laiką; 
42.2. papildomas darbo užmokestis, pavaduojant nesančius darbuotojus, mokamas tik tuo 

atveju, jei yra darbo užmokesčio ekonomija pavaduojamų darbuotojų kategorijoje. Kito darbuotojo 

pavadavimas gali būti atliekamas darbuotojo darbo metu arba po jo, atsižvelgiant į darbo specifiką ir 
galimybes: 

42.2.1. jeigu pavaduojama darbo metu, už pavadavimą skiriama priemoka pagal pastoviąją 

dalį pavaduojančio darbuotojo; 

42.2.2. jeigu pavaduojama po savo darbo, už pavadavimą skiriama papildomas darbo 
užmokestis, kuris negali viršyti pavaduojamo darbuotojo nustatyto darbo užmokesčio ir nustatomas pagal 

pastoviąją dalį pavaduojančio darbuotojo. 

43. Priemokos gali būti nustatomos Aprašo 41.1 ir 41.2 papunkčiuose esančių aplinkybių 
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Priemokos dydis ir išmokėjimo galimybės 

priklauso nuo gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.  

 

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą 

ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų 

 

44. Už darbą poilsio arba švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo 
užmokestis arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio 

dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo 

užmokestį.  
45.  Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo 

užmokesčio.  

 

Premijos 

 

46. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos: 

46.1. atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis ; 
46.2. įvertinus labai gerai gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą – premija 

negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

47. Premija neskiriama gimnazijos darbuotojui, kuriam per 12 mėnesių paskirta drausminė 
nuobauda. 

48. Premija skiriama neviršijant gimnazijai skirtų darbo užmokesčiui lėšų. 

 

Materialinės pašalpos 

 

49. Gimnazijos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos 

narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat 
išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto 

netekimo, jeigu yra gimnazijos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys 



dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa iš gimnazijai 

skirtų lėšų.  

50. Mirus gimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų lėšų gali būti 
išmokama iki 5 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis 

prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

51. Gimnazijos darbuotojui materialinę pašalpą skiria gimnazijos direktorius įsakymu iš 
gimnazijai savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų. Gimnazijos direktoriui materialinę pašalpą skiria 

Akmenės rajono savivaldybės meras iš gimnazijai skirtų lėšų. 

 

Darbuotojų kasmetinio (einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimas ir 

skatinimas 

 

52. Gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti gimnazijos 
darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų 

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

53. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos,  vadovui iki kovo 1 dienos,  yra nustatomos 

metinės užduotys, susijusios su gimnazijos metinio veiklos plano priemonių įgyvendinimu,  gimnazijos 
vidaus administravimu. Einamaisiais metais priimtam gimnazijos darbuotojui – per vieną mėnesį nuo 

priėmimo į pareigas dienos, tačiau jeigu iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 

mėnesiai einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 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. 

54. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius gimnazijos 
darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.  

55. Gimnazijos darbuotojo tiesioginis vadovas įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių 

metų veiklą:  

55.1. labai gerai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti 
vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies; 

55.2. gerai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems 
metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies; 

53.3. patenkinamai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vienerius metus 
nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;  

53.4. nepatenkinamai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vieneriems 

metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu 

nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų 
narių atlygio už darbą įstatymo 1–5 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) 

profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.  

54. Gimnazijos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo 
dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti gimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl 

pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo.  

55. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius nustato gimnazijos direktorius. 

Pareiginės algos kintamoji dalis mokama nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kitų metų sausio 31 d. 
56. Gimnazijos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę 

skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

57. Jeigu dėl gimnazijos darbuotojo laikino nedarbingumo, komandiruotės, atostogų ar kitų 
svarbių priežasčių darbuotojas neįvertinamas,  per 5 darbo dienas darbuotojo veikla įvertinama nuo šių 

priežasčių išnykimo dienos. 

 

IV SKYRIUS 

KOMISIJOS NARIO ATLYGIS UŽ DARBĄ 

 

Komisijos nario atlygio dydžiai ir jų nustatymas 

 

58. Komisijos nario atlygio už darbą komisijoje dydis nustatomas už vieną komisijos posėdyje 

dirbtą valandą ir diferencijuojamas pagal komisijos veiklos pobūdį: 
58.1. jeigu komisija priima sprendimus, kuriuos vykdyti privalo asmenys, įstaigos ir 

organizacijos, komisijos nariui nustatomas 0,04-0,082 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis; 



58.2. jeigu komisija priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus, komisijos nariui nustatomas 

0,037-0,07 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis. 

59. Už pasirengimą komisijos posėdyje nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą ar 
skundą, eksperto išvados parengimą mokamas 0,07-0,3 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis. 

60. Komisijos pirmininkui už darbą komisijos posėdyje papildomai mokama 30 procentų 

faktiškai apskaičiuoto atlygio. 
 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
 

61. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.  

62. Asmenys, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų 
kategorijoms, yra atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų pildymą, 

reikiamų ataskaitų pateikimą bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta 

dokumentų archyvavimo tvarka.  

63. Raštvedys darbuotojų darbo sutartyse nurodo nustatytus darbo užmokesčio terminus. 
64. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvieną mėnesį.  

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

mokėjimai planuojami neviršijant asignavimo sąmatų darbo užmokesčio fondo. 
 

 

 

SUDERINTA 
Gimnazijos taryboje 

2020-01-14 , protokolo Nr. 1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygio įstatymo priedai 
                                                                                          

 

                                                                             Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių  
                                                              įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų                                      

             narių atlygio už darbą įstatymo  

2 priedas 
 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PADALINIO (ŪKIO REIKALAMS) 

VADOVO IR VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

(Baziniais dydžiais) 

Vadovaujamo 
darbo patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5-10 
 daugiau 

kaip 10 
Iki 5 5-10 

daugiau kaip 

10 

Iki 5 5,04-10,45 5,18-10,67 5,32-11,75 4,76-9,77 4,97-9,96 5,11-10,15 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 
5,18-10,51 5,32-10,89 5,46-11,80 4,97-9,96 5,11-10,15 5,24-10,35 

daugiau kaip 10 5,32-10,56 5,46-11,11 5,6-12,1 5,11-10,15 5,24-10,35 5,38-10,55 

 

                                                                             Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių  
                                                              įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų                                      

             narių atlygio už darbą įstatymo  

                     3 priedas 

 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS 

ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
(Baziniais dydžiais) 

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 4,7-8,36 4,73-9,35 4,8-10,45 5,01-11,55 

B lygis 4,3-8,03 4,35-8,14 4,43-8,36 4,49-8,8 

 
                                                                              Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių  

                                                              įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų                                      

             narių atlygio už darbą įstatymo  

                    4 priedas 
 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

(Baziniais dydžiais) 

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 4,0-5,83 4,03-5,94 4,06-6,16 4,08-7,7 

 
                                                                              

 



                                                                              Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių  

                                                              įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų                                      

             narių atlygio už darbą įstatymo  
                    5 priedas 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, ŠVIETIMO PADALINIO 

(DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS) VADOVO, ŠVIETIMO PADALINIO (SKYRIAUS) 

VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

 

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. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 
(Baziniais dydžiais) 

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 

10 

nuo 
daugiau 

kaip 20 iki 

25 

daugiau 

kaip 25  

                                             Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

 

Mokytojas 6,42 6,44 6,5 6,62 6,82 6,85 6,89 

                                                   Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
 

Mokytojas 6,9 6,91 6,92 6,95 6,97 7,0 7,05 

Vyresnysis 

mokytojas  
 7,06 7,08 7,12 7,4 7,44 7,47 

Mokytojas 
metodininkas 

  7,54 7,68 7,92 7,96 8,0 

Mokytojas 

ekspertas 
  8,58 8,72 8,94 8,98 9,02 

 
2. Mokytojų pareiginės dalies koeficientai didinami, kai yra mokinių, turinčių specialiuosius 

poreikius: 

 1%, kai mokytojas moko nuo 1 iki 5 mokinių, turinčių specialiuosius poreikius; 

 3%, kai mokytojas moko nuo 6 iki 10 mokinių, turinčių specialiuosius poreikius; 

 5%, kai pradinio ugdymo mokytojas moko 2 mokinius, turinčius vidutinius ar didelius 

specialiuosius poreikius; 

 5%, kai mokytojas moko daugiau nei 10 mokinių, turinčių specialiuosius poreikius. 

Mokytojams, kurie dirba su mokiniais turinčiais didelių specialiųjų  poreikių, pareiginės dalies 

koeficientai didinami pagal turimas lėšas mokymo reikmėms. 

3. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, 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. 

                   4. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas darbo 
laikas per savaitę yra 36 val. (kontaktinės ir nekontaktinės). 

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

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiką sudaro: 
                   5.1. kontaktinės valandos skiriamos mokytojams pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas 

valandas, neformaliojo švietimo programoms  - pagal programoje numatytas valandas. Kontaktinio darbo 

su mokiniais valandos – mokytojo tiesioginis bendravimas su mokiniais: formaliai suplanuotas darbo 
krūvis gimnazijos ugdymo/mokymo planui ar neformaliojo švietimo programai įgyvendinti ir kitoms 

kontaktinėms veikloms su mokiniais. 

                 5.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veikla mokyklos bendruomenėje. 



 6. Nekontaktinių  valandų skaičius: 

6.1. Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius mokytojui per mokslo metus nustatomas pagal „Mokytojų, 
dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo“ 1 

priede nurodytą valandų skaičių (procentais nuo kontaktinių valandų), atsižvelgiant į įgyvendinamą 
programą, ugdymo ar mokymo sritį, dalyką ir į mokinių skaičių klasėje (grupėje). 

                                                      

                                                    Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

                                                     profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 
                                                         programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

                                                     ugdymo programas), darbo krūvio sandaros 

                                                     nustatymo tvarkos aprašo  
                                                     1 priedas 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOŠTI 

PAMOKOMS IR MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAMS VERTINTI, SKAIČIUS 

(PROCENTAIS NUO KONTAKTINIŲ VALANDŲ) 

 

Programa, ugdymo, 

mokymo sritis, dalykas 

Mokytojams, kurių darbo stažas iki 2 

metų 

Mokytojams, kurių darbo stažas 2 

ir daugiau metų 

mokinių skaičius klasėje (grupėje) mokinių skaičius klasėje (grupėje) 

ne daugiau 

kaip 11 

12-20 21 ir 

daugiau 

ne daugiau 

kaip 11 

12-20 21 ir 

daugiau 

1. Bendrojo ugdymo 
programų dalykai: 

      

1.1.Pradinis ugdymas (visi 

dalykai) 

70 75 80 50 55 60 

1.2. Pagrindinis ir vidurinis 
ugdymas: 

62 64 66 42 44 46 

1.2.1. Dorinis ugdymas 

(tikyba, etika) 

74 78 80 54 58 60 

1.2.2. Lietuvių kl. ir 
literatūra, gimtoji kalba 

67 70 73 47 50 53 

1.2.3. Užsienio kalba 70 73 75 50 53 55 

1.2.4. Matematika 65 68 70 45 48 50 

1.2.5. Informacinės 

technologijos 

65 68 70 45 48 50 

1.2.6. Gamtamokslinis 

ugdymas 

65 68 70 45 48 50 

1.2.7. Socialinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.8. Menai, 
technologijos, kūno 

kultūra, ir kiti dalykai 

60 62 64 40 42 44 

2. Profesinio mokymo 
programos 

62 64 68 42 44 48 

3. Neformaliojo švietimo 

(išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo) 
programas 

55 60 64 40 42 44 

 

6.2. Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojo pareigybei per mokslo 

metus nustatomas pagal „Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 
švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros 

nustatymo tvarkos aprašo“ 2 priedą, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje (grupėje). 

                                                     Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 
                                                     profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

                                                         programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

                                                     ugdymo programas), darbo krūvio sandaros 
                                                     nustatymo tvarkos aprašo  

                                                     2 priedas 



VALANDŲ, SKIRIAMŲ VADOVAUTI KLASEI (GRUPEI), SKAIČIUS 

MOKYTOJUI PER MOKSLO METUS 

 

Mokinių skaičius klasėje (grupėje) 
ne daugiau 

kaip 11 
12-20 21 ir daugiau 

Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius 

mokytojui per mokslo metus 
152 180 210 

 
6.3. Valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičius 

mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatomas, atsižvelgiant į: 

6.3.1. minimalų valandų skaičių, nurodytą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte, skiriamą kiekvienam mokytojui privalomoms veikloms, 
nurodytoms švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu,  

apraše ir Veiklų mokyklos bendruomenei apraše: 

4. Mokytojas profesines kompetencijas gali tobulinti:   

 4.1. dalyvaudamas įstaigos, kaip besimokančios bendruomenės, 

ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklose: stebėdamas ir 

aptardamas ugdomąsias veiklas (pamokas), reflektuodamas 

praktinę veiklą, dalindamasis patirtimi dalykinėse 

(metodinėse) grupėse, įsivertindamas savo profesinę veiklą, 

atlikdamas kitų pedagoginių darbuotojų profesinės veiklos 
analizę, ir pan.;  

(dalyvavimas metodinės grupės veiklose) 

12 

12 

val. 

4.2. dalyvaudamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: 

neformalaus švietimo programose, seminaruose, 
konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, 

projektuose ir pan.; 

6 

18 
val. 4.3. gilindamas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas 

savišvietos būdu; 
6 

4.4. analizuodamas mokytojų veiklą reglamentuojančius 

dokumentus 

6 

4. Veiklos, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei (privalomos): 

 4.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir 
bendradarbiavimas su jais dėl mokinių ugdymo(si) ir mokymosi 

pažangos ir pasiekimų; (tėvų susirinkimai) 

36 

72 

val. 

4.2. bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių 

ugdymo klausimais; (mokytojų tarybos, metodinių grupių 
posėdžiai) 

30 

4.3. mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos 

mokyklos veiklai planuoti, organizuoti. 

6 

Iš viso  102 val. 

6. Veiklos, kurios gali būti sulygstamos su mokytoju individualiai (toliau – individualios veiklos), 

atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją, atliekamas funkcijas, numatytas pareigybės 

apraše, į mokyklos tikslus ir uždavinius: 

6.1. bendradarbiavimo 

veiklos, skirtos mokyklos 

veiklai planuoti, tobulinti, 

pozityviam 

mokyklos mikroklimatui 

kurti, ugdymo ir švietimo 

pagalbos kokybei, 

mokykloje ugdomų 

mokinių 

saugumui užtikrinti: 

6.1.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar 
komisijoms, jų veiklos administravimas ar koordinavimas; 

VGK 

Vidaus įsivertinimo 
Darbo taryba 

 

10,5/ 21/ 
42 val. 

6.1.2. dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar 

savivaldos veiklos administravimas; (pirmininkas, sekretorius, 
kuruojantis vadovas) 

Mokytojų taryba 

Mokinių taryba 
Metodinė taryba 

Gimnazijos taryba 

42/ 84 

val. 



6.1.3. mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų 

organizavimas ir dalyvavimas jose; 

6/12/21 

val. 

 

6.1.4. mokyklos informacinių technologijų diegimo ir taikymo 
ugdymo procese, socialinių tinklų grupių veiklos 

koordinavimas. 

(svetainė, gimnazijos facebook) 
 

21/168 
val. 

6.2. Mokyklos ugdymo 

turinio formavimo 

veiklos: 

6.2.1. bendrų dalyko ar ugdymo srities veiklų koordinavimas ir 

dalyvavimas jose; 

Metodinė grupė (pirmininkas ar sekretorius) 
 

21 val. 

6.2.2. mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų programų, 

dalyko kurso ar dalyko modulių programų rengimas; 
 

 

6-12 val. 

6.2.3. mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui 

kurti ir įgyvendinti, rengimas ir jų įgyvendinimas; (ilgalaikis, 
pusės ar visų m. m. trukmės)  

 

21-42 

val. 

6.2.4. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir / ar 

regioniniuose projektuose ir (ar) jų įgyvendinimas; 
LL3 

 

21 val. 

6.2.5. informacinių komunikacijos technologijų taikymo 
ugdymo turinyje, skaitmeninio ugdymo turininio kūrimo veiklų 

koordinavimas; 

SMART 

 

21-42 
val. 

6.2.6. edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo 

priemonių kūrimas ir priežiūra. 

Pradinukai, technologijos, dailė, fizika 
Chemija, biologija 

Muziejus 

 

 

21 val. 
42 val. 

84 val. 

6.3. Konsultavimo ir 

patirties sklaidos veiklos: 

6.3.1. pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis 

konsultavimas; 
Lietuvių k. ir lit. mokytojai 

10,5 val. 

6.3.2. kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir 

įgyvendinimas mokykloje. 

Konferencija, seminaras, mokymai 
 

21- 42 

val. 

6.4. Vertinimo, 

ekspertavimo veiklos: 

6.4.1. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimų, nacionalinių mokinių mokymosi pasiekimų 
patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymas 

ir mokinių rezultatų vertinimas: 

NMPP- matematika, skaitymas, pasaulio pažinimas, 

matematika, kalbos vartosena 
NMPP-rašymas,  PUPP- matematika 

PUPP –testas, rašinys 

 

 
 

 

6 val. 

 
10,5 val. 

21 val. 

6.4.2. mokyklos inicijuotų mokinių mokymosi pasiekimų 
patikrinimų užduočių rengimas; 

Bandomieji patikrinimai, egzaminai 

 
 

21 val. 

6.4.3. mokytojų praktinės veiklos ir / ar ugdymo proceso 

vertinimas. 
( įsivertinimo analizė ir vadovo metinis pokalbis su mokytoju) 

42 val. 

6.5. Mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

skirtos edukacinės, 

ugdomosios veiklos: 

6.5.1. edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų 

organizavimas ir dalyvavimas juose; 

(už vieną veiklą) 
 

10,5/ 21/ 

42 val. 

6.5.2. olimpiadų, konkursinių užduočių rengimas ir mokinių 21 val. 



 

7. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, valandų, skaičius per mokslo 
metus: 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams 

vertinti, vadovauti klasei 

(grupei) 

Valandos, 

susijusios su 

profesiniu 

tobulėjimu ir 

veikla mokyklos 

bendruomenei 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis darbo 
stažas iki 2 metų) Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 
Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas nuo 

daugiau kaip 2 metų) 

1 0101 410 102502 1 512 

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

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

švietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti; tuo atveju ne mažiau kaip 355 valandos skiriamos ugdomajai 
veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti; ne mažiau kaip 152 

valandos gali būti skiriamos vadovauti klasei (grupei). Valandos skirtos pasiruošti pamokoms, mokinių 

pasiekimams vertinti, gali būti atliekamos nuotoliniu būdu, pateikus prašymą gimnazijos direktoriui. 

9. Mokytojui (kurio pedagoginis darbo stažas iki 2 metų), dirbančiam pagal bendrojo ugdymo 
programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos, o dirbančiam pagal profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas) – ne daugiau kaip 924 kontaktinės valandos, mokytojo, dirbančio pagal pradinio ugdymo 
programą, pareigybė formuojama, kai jam per metus skiriama 700 ir daugiau kontaktinių valandų. 

10. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

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

dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato biudžetinės įstaigos vadovas pagal Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedu 7 punkte nustatytas 

valandas vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

11. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 
programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo 

bendrąsias nuostatas tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, suderinęs su socialinės apsaugos ir darbo 

ministru. Darbo laiko struktūra nurodoma darbo tabelyje ir pamokų tvarkaraščiuose. Mokytojų visas darbo 
krūvis konkretinamas mokslo metams, suderinamas su mokytoju 

 

 

 

 

 

 

 

darbų vertinimas; 

6.5.3. mokinių konsultavimas jiems rengiantis olimpiadoms, 

konkursams, varžyboms ir pan.; 

21 val. 

6.5.4. mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas. Iki 148 
val. 

6.6. Bendradarbiavimo su 

mokyklos partneriais 

veiklos, apimančios 

bendrų projektų, renginių 

organizavimą ir jų 

įgyvendinimą mokykloje 

ar už jos ribų. 

 21 val.  

Iš viso    



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 
 

12. Lopšelio-darželio auklėtojų, meninio ugdymo pedagogų pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai: 

                                                                                                       (Baziniais dydžiais) 

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 4,64 4,93 5,0 5,13 

                                                             Pedagoginio darbo stažas (metais) 

                          iki 10 nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau kaip 15 

                                                        Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,96 5,06 5,15 

Vyresnysis 

mokytojas 
5,43 5,51 5,72 

Mokytojas 

metodininkas 
5,93 6,09 6,23 

Mokytojas 

ekspertas 
6,74 6,81 7,0 

 

13. Lopšelio-darželio auklėtojoms dirbančioms pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir 

meninio ugdymo pedagogų, dirbančių pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5-10 procentų, kai 

grupėje yra 1-3 ugdytiniai turintys įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

14. Lopšelio-darželio auklėtojų dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą darbo laikas 
yra 36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su ugdytiniais, 3 valandos – 

netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti, dokumentams susijusiems su ugdymu rengti, 

bendradarbiauti su tėvais). 
15. Meninio ugdymo pedagogų,  dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų  24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su 

vaikais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su ugdytiniais. 
 

III SKYRIUS 

 

MOKYTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA  

 
 16. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

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 5,57 5,92 6,0 6,15 

                                                             Pedagoginio darbo stažas (metais) 

                          iki 10 nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau kaip 15 

                                                        Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 5,95 6,07 6,18 



Vyresnysis 

mokytojas 
6,52 6,61 6,86 

Mokytojas 

metodininkas 
7,12 7,32 7,47 

Mokytojas 

ekspertas 
8,1 8,17 8,39 

 

17. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5-10 procentų, kai grupėse 

ugdomi 1-3 vaikai, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

18. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą 
darbo laikas yra 36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su ugdytiniais, 3 

valandos – netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti, dokumentams susijusiems su ugdymu 

rengti, bendradarbiauti su tėvais). 
 

IV SKYRIUS 

 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

19. Specialiojo pedagogo, logopedo (toliau – specialusis pedagogas), dirbančių gimnazijoje 
ir ikimokykliniame ugdymo skyriuje „Kregždutė“ pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

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 

5,2 5,46 5,7 6,0 

                                                             Pedagoginio darbo stažas (metais) 

                          iki 10 nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau kaip 15 

                                                        Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas 
5,47 5,8 6,02 

Vyresnysis specialusis 
pedagogas, vyresnysis 

logopedas 

6,16 6,23 6,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, 
logopedas metodininkas 

6,6 6,77 6,92 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

ekspertas 

7,38 7,46 7,7 

 

20. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems 

pedagogams, logopedams gali būti didinami iki 20 procentų neviršijant asignavimo sąmatų darbo 

užmokesčio fondo.    

21. 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 vaikais 

(vaikų specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos – 

netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti, pasirengti vesti specialiąsias pratybas, pagalbai 

auklėtojams rengiant ugdymo programas, tėvams konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
vaikais ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.). 

22. Specialiųjų pedagogų, logopedų dirbančių gimnazijoje su mokyklinio amžiaus vaikais, 

darbo laikas per savaitę yra 23 valandos, iš jų 18 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 konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių 

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

 

V SKYRIUS 

GIMNAZIJOJE DIRBANČIO SOCIALINIO PEDAGOGO IR PSICHOLOGO        

PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

23. Gimnazijos psichologo ir socialinio pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

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 5,18 5,21 5,25 5,3 

Socialinis pedagogas 5,38 5,67 5,87 5,95 

                                                             Pedagoginio darbo stažas (metais) 

                          iki 10 nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau kaip 15 

                                                        Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Socialinis pedagogas, 

ketvirtos kategorijos 

psichologas 

5,89 6,06 6,13 

Vyresnysis socialinis 
pedagogas, trečios 

kategorijos psichologas 

6,55 6,63 6,83 

Socialinis pedagogas 

metodininkas, antros 
kategorijos psichologas 

7,14 7,29 7,48 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Socialinis pedagogas 

ekspertas, pirmos 
kategorijos psichologas 

7,93 8,13 8,28 

 

24.Socialinio pedagogo, psichologo pareiginės algos koeficientas turint mokinio krepšelio lėšų 
gali būti didinamas iki 20 procentų. 

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

valandos. 

26. Psichologų dirbančių gimnazijoje, darbo laikas per savaitę yra 40 valandų. 

 

VI SKYRIUS 
 

  ŠVIETIMO PADALINIO (DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS) VADOVO 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
27. Švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas ugdymui) vadovo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

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 

 

28. Švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas) vadovui darbo užmokestis nustatomas 

neatsižvelgiant į įgytą vadybinę kvalifikacinę kategoriją, mokyklų grupę ir paskirtį. Švietimo padalinio 



(direktoriaus pavaduotojas) vadovui pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti 

didinami nuo 5-10 procentų kai gimnazijoje mokoma 10 ir daugiau mokinių turinčių  įgimtų ar įgytų  

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  
29. Švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas) vadovui atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo 

apimtį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai  gali būti didinami iki 20 procentų.  Veiklos 

sudėtingumas pateiktas šioje lentelė: 
 

Pareigybė Veiklos sudėtingumas 

Švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas) 
vadovas 

Individualios pažangos stebėjimas ir 
analizavimas, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

ir konkursų organizavimas ir vykdymas. 

 
30. Švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas) vadovui pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dienai. 

 

VII SKYRIUS 
 

ŠVIETIMO PADALINIO (SKYRIAUS) VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

 

31. Švietimo padalinio (skyriaus) vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 
(Baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

iki 10 4,85-8,68 

10-15 5,09-8,72 

daugiau kaip 15 5,35-8,89 

 

32. Švietimo padalinio (skyriaus) vadovui pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos 
sudėtingumo gali būti didinami nuo 5-10 procentų kai gimnazijoje ir ikimokykliniame ugdymo skyriuje 

ugdoma (mokoma) 5 ir daugiau mokinių turinčių  įgimtų ar įgytų  didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

33. Švietimo padalinio (skyriaus) vadovui atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai  gali būti didinami iki 20 procentų.  Veiklos sudėtingumas 

pateiktas šioje lentelė: 

 

Pareigybė Veiklos sudėtingumas 

Švietimo padalinio (pagrindinio ir neformaliojo 
ugdymo) vadovas 

Finansuojamų projektų vykdymas. 

Švietimo padalinio (pradinio ugdymo ir pagalbos 

mokiniui) vadovas 

Atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ugdymo organizavimą. 

Švietimo padalinio (ikimokyklinis ugdymas) 
vadovas 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“  
labdaros-paramos fondo veiklos kuravimas ir 

vykdymas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 





 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


