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                                                                                                 PATVIRTINTA 

Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

direktoriaus 2018 m. gruodžio 31  d. 

įsakymu Nr. V -145  

PAKRUOJO R. ŽEIMELIO GIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ  DARBO APMOKĖJIMO 

TVARKA  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka (toliau - Tvarka) 

reglamentuoja darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, darbo užmokesčio sandarą, pareiginės algos 

nustatymą, jos pastoviąją ir kintamąsias dalis, kasmetinės veiklos vertinimą ir skatinimą, papildomą 

darbą ir jo apmokėjimą, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimą, darbo užmokestį, 

pavaduojant nesančius darbuotojus.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 ir jo pakeitimais bei 2016 

m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 

įstatymu Nr. XII-2603 ir jo pakeitimais. 

3. Pagrindinės Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

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

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

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

XIII-198 5 priede; 

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

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

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

gimnazijos direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą; 

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

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

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

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

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

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

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

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

pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą; 

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

4. Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis. 
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5. Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai 

dirbtam laikui. 

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

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

funkcijų ir papildomų funkcijų vykdymo. 

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

(toliau – direktorius) nustatytą tvarką tinkamai ir teisingai užpildytais ir buhalterijai pateiktais darbo 

laiko apskaitos žiniaraščiais.  

8. Gimnazijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus įsakymu 

paskirti darbuotojai. 

9.  Darbo užmokestis mokamas pervedant į darbuotojo asmeninę sąskaitą. 

II SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ LYGIAI, GRUPĖS, SĄRAŠAI IR JŲ APRAŠYMAI 

10. Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

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

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu, taip pat mokytojo pareigybė; 

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

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

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

pareigybių skaičius yra nuo 51 iki 200 darbuotojų. 

12. Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

12.1. direktorius ir jo pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

12.2. mokytojų, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo pareigybės 

priskiriamos specialistų A2 lygio pareigybių grupei; pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo, 

bibliotekininko, kompiuterininko,  pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 
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išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

12.3. kvalifikuoti darbuotojai (ūkvedys, elektromonteris, vyr. virėjas, virėjas, vairuotojas, 

sekretorius, katilinės įrangos operatorius, mokytojo padėjėjas), kurių pareigybės priskiriamos C 

lygiui; 

12.4. darbuotojai (darbininkas, valytojas, kiemsargis, pagalbinis darbininkas virtuvėje, 

sargas), kurių pareigybės priskiriamos D lygiui. 

13. Direktorius tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis Lietuvos Respublikos 

ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas profesijos 

pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. 

14. Direktorius tvirtina mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, pareigybių 

skaičių. 

15. Direktorius tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus. 

16. Darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

16.1. pareigybės grupė;  

16.2.  pareigybės pavadinimas; 

16.3. pareigybės lygis;  

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

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);  

16.5. pareigybei priskirtos funkcijos. 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

17. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

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

17.2. priemokos; 

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

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

17.4. premijos. 

18. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. 

19.  Darbo apmokėjimo tvarka nustatyta Darbo tvarkos taisyklėse. 

20. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai ir tvarka: 

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

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

20.2. 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.   

20.3. Darbo užmokestis mokamas  pervedant į darbuotojo nurodytą asmeninę sąskaitą 
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banke.   

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

išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju.  

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

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

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

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

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

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

21.1. Gražinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

21.2. Grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

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

21.4. 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;  

21.5. 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).  

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

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

22. Darbo užmokestis, pavaduojant nesančius darbuotojus: 

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

darbo, atsižvelgiant į darbo specifiką ir galimybes. 

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

dalį pavaduojančio darbuotojo. 

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

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

nustatomas pagal pastoviąją dalį pavaduojančio darbuotojo. 

23. Priemokos: 

23.1. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant 

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

papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą 

gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  
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23.2. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

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

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų: 

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

esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų gimnazijos darbuotojams mokama Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

25. Kasmetinių atostogų apmokėjimas: 

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

25.2. Laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai 

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

užmokestis. 

25.3. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių 

atostogų pradžią.  

25.4. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (dirbama penkias 

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

tvarka ir terminais. 

25.5. Darbuotojui atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami 

įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

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

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija. 

25.7. Darbuotojams išmokėtos premijos, priedai nėra įprastinė darbo užmokesčio dalis, 

išmokėtos premijos nėra įtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. Skaičiuojant 

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

darbo užmokesčio dalis.  

26. Ligos pašalpos mokėjimas: 

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

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

vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

26.2. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal 

sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių 

nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo 

taisykles. 

27. Premijos: 

27.1. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, 
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atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą 

per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai gimnazijos darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą.  

27.2. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. Jos skiriamos neviršijant gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

27.3. Premijos skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, neviršijant darbuotojui 

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir neviršijant gimnazijos darbo užmokesčiui 

skirtų lėšų. 

27.4. Premija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius šešis mėnesius padaro pareigų, 

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

teisės aktuose, pažeidimą; 

28. Materialinės pašalpos:  

28.1. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių 

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

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

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

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

algų dydžio materialinė pašalpa iš gimnazijai skirtų lėšų.  

28.2. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 

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

prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

28.3. Materialinę pašalpą darbuotojams skiria direktorius iš gimnazijai skirtų biudžeto lėšų.  

29. Pareiginės algos pastovioji dalis: 

29.1. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

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

baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos 

koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.  

29.2. Specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

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

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme 

nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės  

aprašyme nustatytos funkcijos. 

29.3. Darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal šią 

Tvarką.  

29.4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus  
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vadovaujamo darbo patirčiai, profesinio darbo patirčiai, darbo stažui  nuo kito mėnesio pirmos 

dienos.  

29.5. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas esant: veiklos 

sudėtingumui, didesniam atsakomybės lygiui, papildomų įgūdžių ar žinių įgijimui reikalingų 

einamoms pareigoms užimti (priimti,  išduoti bei sandėliuoti produkciją, vykdyti viešuosius 

pirkimus, darbuotojų saugumo ir sveikatos užtikrinimas, išsilavinimo pažymėjimų spausdinimas, 

kvalifikacijos pažymėjimų registravimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gautų iš projektų 

priemonių inventorizacija, mokymo priemonių apskaita, papildomas kompiuterinių tinklų įvedimas, 

programų vaikams įgyvendinimas). 

29.6. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės 

algos dydžio. 

30. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

30.1. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių 

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

vertinimo rodiklius, išskyrus šio punkto 19.3 papunktyje nurodytus atvejus. 

30.2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, 

išskyrus darbininkus. 

31. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas: 

31.1. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti gimnazijos darbuotojų, 

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

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

31.2. Bibliotekininko, direktoriaus pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų 

veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos 

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

direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų darbuotojų praėjusių 

kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis patvirtintu gimnazijos darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu.  

31.3. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai gimnazijos 

darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais 

priimtam darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas 

darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam 

darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams 

iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

nenustatomi. 
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31.4. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius gimnazijos 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina gimnazijos direktorius. 

31.5. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 

31.5.1. labai gerai; 

31.5.2. gerai; 

31.5.3. patenkinamai; 

31.5.4. nepatenkinamai. 

31.6. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu 

darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas 

gimnazijoje. 

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

įvertinęs gimnazijos darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

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

pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne  mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos 

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

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

algos kintamosios dalies dydį. 

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

pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;  

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

mažesnį 5 procentais pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šios 

Tvarkos 1–2 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį 

ar gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

31.8. Direktorius, įvertinęs darbuotojų veiklą bei išklausęs gimnazijos darbuotojų 

atstovavimą įgyvendinančius asmenis, per 10 darbo dienų priima sprendimą  dėl šios Tvarkos 

31.7.4 papunkčio numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu 

direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, 

darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.  

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

nagrinėti nustatyta tvarka. 

32. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, gimnazijos direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui pareiginė alga ir darbo krūvio sandara:  

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

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



9 

 

veiklos sudėtingumą.  

32.2. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

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

ir veiklos sudėtingumą.  

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

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

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

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

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

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

pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko, pagalbos mokiniui 

specialisto eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, 

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

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

specialisto kvalifikacinė kategorija.  

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

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

32.5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 

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

paskirstymas pagal valandas) pateikiama šios Tvarkos 3 priede. 

32.7. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

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

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

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

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

kintamosiomis dalimis) dydžius. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

33. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

34. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvieną mėnesį. 

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

mokėjimai planuojami neviršijant skirto darbo užmokesčio fondo. 

36. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 

37. Tvarka skelbiama gimnazijos interneto svetainėje http://www.žeimeliogimnazija.lt 

_____________________ 
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Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

Darbuotojų darbo apmokėjimo  

tvarkos 1 priedas 

 

 

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

 

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

A lygis 3,38–7,6 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 

 

 

 

_________________________ 
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Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

Darbuotojų darbo apmokėjimo  

tvarkos 2 priedas 

 

 

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

 

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

C lygis 3,31–5,3 3,34–5,4 3,36–5,6 3,38–7,0 

 

 

 

___________________ 
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Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo  

tvarkos 3 priedas 

 

 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
 

I SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos: 

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 mokytojams: 

2.1.  didinami 3–15 procentų: 

2.1.1. dirbantiems klasėje (grupėje) kurioje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar 

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

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

poreikių: 

2.1.1.1. lietuvių kalbos mokytojams – 5 procentais; 

2.1.1.2. pradinių klasių, anglų kalbos, rusų kalbos, matematikos, istorijos, pilietinio 

ugdymo, geografijos, gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, fizikos,  informacinių technologijų, 

ekonomikos,  technologijų, dailės mokytojams – 4 procentais; 
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2.1.1.3. muzikos, kūno kultūros, tikybos, etikos, neformaliojo švietimo mokytojams – 3 

procentais; 

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

namuose; 

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

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

mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas; 

2.2. gali būti didinami iki 20 procentų, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

3. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, veikla atitinka du ir 

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

didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  

4. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 36 

valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). 

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

gimnazijos 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 gimnazijos bendruomenei, vykdyti, 

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

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

įsivertinti gimnazijos veiklai, siekiant jos ugdymo (mokymo) tikslų, atlikti kitiems darbams, kurie 

nėra apibrėžiami kaip kontaktinės valandos ir valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti.  

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

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

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

valandos 

Nekontaktinės valandos 

Iš viso 

 

valandos funkcijoms, 

susijusioms su 

kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti 

valandos funkcijoms, 

susijusioms su veikla 

gimnazijos 

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 

1512 
Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo daugiau kaip 2 metų) 

504–1008 

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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, mokyti.  

9. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, darbo krūvio sandarą nustato 

direktorius pagal šio priedo 7  punkte nustatytą kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, 

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

gimnazijos bendruomenei, vykdyti proporciją per mokslo metus, kvalifikacinę kategoriją, ugdymo 

(mokymo) programą, dalyką (dalykų grupę, mokymo modulį) ir kitus gimnazijos darbo 

apmokėjimo tvarkoje nustatytus kriterijus, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo 

programas, darbo krūvio sandaros.  

9.1. valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti: 

9.1.1. lietuvių kalbos mokytojams – 50 procentų kontaktinių valandų skaičiaus; 

9.1.2. pradinių klasių mokytojams, anglų kalbos, rusų kalbos, matematikos, istorijos, 

geografijos, gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, 

technologijų, dailės, ekonomikos, pilietinio ugdymo mokytojams – 45 procentai kontaktinių 

valandų skaičiaus; 

9.1.3. muzikos, kūno kultūros, etikos, tikybos, neformalaus ugdymo mokytojams – 35 

procentai kontaktinių valandų skaičiaus. 

9.2. Nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, 

vykdyti, skiriamos už šias veiklas: 

Veiklos pavadinimas Metinių valandų skaičius 

Vadovavimas klasei: 

iki 10 mokinių ; 

iki 20 mokinių; 

virš 20 mokinių. 

 

84 

126 

168 

Metodinė veikla 21 
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Vadovavimas metodinei tarybai 42 

Vadovavimas metodinei grupei 42 

Vadovavimas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupei 42 

Vadovavimas ugdymo karjerai grupei 42 

Mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės tarybos,  klasėje 

dirbančių mokytojų, veiklos protokolavimas 

42 

Darbas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupėje 21 

NMPP darbų vertinimas 21 

Mokinių ruošimas olimpiadoms, konkursams 21 

Budėjimas 42 

Vadovavimas 3g klasės projektui 42 

Renginių organizavimas 21 

Laboratorijų, dirbtuvių, sportinio inventoriaus, vadovėlių priežiūra 21 - 42 

Svetainės/TAMO priežiūra 84 

Kitos veiklos (renginių filmavimas, archyvavimas, straipsnių 

rašymas, aplinkos apipavidalinimas, grąžinimas, civilinės saugos 

planavimas) 

21-42 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIOJO PEDAGOGO, LOGOPEDO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA  

 

10. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos:  

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, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

4,76-

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

  

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 

10 iki 15 
daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

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

Pastoviosios dalies koeficientai  

(pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  

nuo 

daugiau 

kaip 3 iki 

10 

nuo daugiau kaip 

10 iki 15  
daugiau kaip 15  

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis tiflopedagogas 

5,61-6,16 6,17-6,23 6,24-6,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas 

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

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, tiflopedagogas 

ekspertas 

6,73-7,38 7,39-7,46 7,47-7,7“. 

 

11. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

specialiesiems pedagogams, logopedams:  

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

patologinės būklės skirtas mokymas namuose; 

11.2. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 20 procentų, 

kai gimnazijoje mokosi daugiau negu 10 specialiųjų poreikių mokinių. 

12. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 11 punkte 

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

25 procentais.  

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

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

(mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 

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

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

rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo 

klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).  
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III  SKYRIUS 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

14. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos: 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai  

(pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15  

daugiau  

kaip 15  

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

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

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas, socialinis 

pedagogas 

5,3-5,38 5,39-5,67 5,68-5,87 5,88-5,95 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau  

kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas, socialinis 

pedagogas, ketvirtos 

kategorijos psichologas 

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

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas, vyresnysis 

socialinis pedagogas, trečios 

kategorijos psichologas 

6,4-6,55 6,56-6,63 6,64-6,83 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, tiflopedagogas 

metodininkas, socialinis 

pedagogas metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

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

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

ekspertas, surdopedagogas 

ekspertas, tiflopedagogas 

ekspertas, socialinis 

pedagogas ekspertas, pirmos 

kategorijos psichologas 

7,71-7,93 7,94-8,13 8,14-8,28“. 
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15. Gali būti didinami iki 20 procentų socialiniams pedagogams pagal kitus gimnazijos 

nustatytus kriterijus. 

16. Socialinių pedagogų dirbančių mokykloje, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. 

IV SKYRIUS 

AUKLĖTOJŲ  PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR 

DARBO KRŪVIO SANDARA 

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

 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos 

baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  

nuo daugiau 

kaip 3 iki 

10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15  

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

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

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

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

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

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

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

 

18. Gali būti didinami iki 20 procentų auklėtojams pagal kitus gimnazijos nustatytus 

kriterijus. 

IV SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

19. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

priklauso nuo gimnazijoje ugdomų mokinių skaičiaus, pedagoginio darbo stažo:  

 

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 
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20. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 5–10 procentų direktoriaus 

pavaduotojams ugdymui, jeigu gimnazijoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar 

Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės 

kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 

programas pradžios Lietuvos Respublikoje. 

21. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Vidutinis metinis mokinių 

skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių 

skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus.  

__________________ 


