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PANEVEZIO LOPSELIO-DARZELIO,,PURIENA" DARBUOTOJU
DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio lop5elio-darZelio ,,Puriena" (toliau - Mokykla) darbuotojq darbo apmokejimo

sistema (toliau - Sistema) reglamentuoja visq Mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau -
darbuotojai), darbo apmokejimo sqlygas, dydZius ir materialines paSalpas.

2. Darbuotojq darbo uZmokesti, priklausomai nuo atitinkamq reikalavimq (i5silavinimo, staZo,

kvalifikacines kategorijos), taikomq atitinkamos pareigybes darbo apmokejimui, sudaro pareigine alga

(pastovioji dalis ir, iSskyrus, mokytojus bei D lygio darbuotojus, kintamoji dalis).

3. Mokyklos darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pareigines algos koeficientais.

Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui (toliau - BD). Pareigin€s

algos pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkam4 pareigines algos koeficientq dauginant i5 pareigines algos

BD.

II SKYRIUS

DARBO UZTUOXNSTIS IR MATERIALINES PASALPOS

4. Darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:

4.1. Pareigines dalies pastovioji dalis, nustatoma pareigines algos koeficientais;

4.2.Darbininkq pareigine*algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios menesines algos dydZio.

4.3. Priemokos, atsiZvelgiant i atliekamq funkcijq ar uZduodiq sudetingum4, mast4 ir pobiidi, gali

b[ti skiriamos Sios priemokos:

4.3.1 uL papildom4 darbo kriivi, kai yra padidejgs darbq mastas, atliekant pareigybes

apra5yme nustatytas funkcijas, bet nevir5ijama nustatyta darbo laiko trukme;

4.3.2 uL pavadavimq,, kai ra5tu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei

nusta[tas funkcijas;

4.3.3 ul,papildomq funkcijq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apraiyme ir suformuluotq

ra5tu, vykdymq;



4.3.4uLdarb4, esant nukrypimq nuo normaliq darbo sqlygq.

4.4. Sio straipsnio 4.3.1, 4.3.2, ir 4.3.3 punktuose nustatytq priemokq, kurios gali bfti skiriamos

ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos, suma negali vir5yti 30 procentq pareigines algos

pastoviosios dalies dydZio. Siq priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali vir5yti 60

procentq nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Sio straipsnio I dalies 4 punkte nustatyta

priemoka gali siekti iki 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio ir gali blti skiriama iki

darbo, esant nukrypimq nuo normaliq darbo sqlygrl, pabaigos. Nacionaliniq ir valstybiniq kultfiros ir meno

lstaigq vadovams ir atlikejams skiriamq priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali

vir5yti 160 procentq nustatytos pareigin€s algos pastoviosios dalies dydZio, neiskaidiuojant priemokos uZ

darb4, esant nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygtl.

4.5. Mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties ir vir5valandin! darb4, budejimQ:

4.5.1 ui. darb4 poilsio dienq, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafik4, Svendiq dien4

mokamas dvi gubas darbuotojo darbo uZmokestis;

4.5.2 u1. darbq nakti ir vir5valandin! darbq mokamas pusantro darbuotojo darbo uZmokesdio

dydZio uZmokestis. UZ vir$valandini darb4 poilsio dien4, kuri nenustatytapagal darbo (pamainos) grafik4,

ar vir5valandini darb4 nakti mokamas dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis, o uL vir5valandini darbq

Svendiq dien4 - dviejq su puse darbuotojo darbo uZmokesdio dydZiq uZmokestis;

4.5.3 darbuotojo pra5ymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar vir5valandinio darbo

laikas, padaugintas i5 4.5.l. ir 4.5.2. dalyse nustatyto atitinkamo dydZio, gali biiti pridedamas prie

kasmetiniq atostogq laiko.

4.6. Darbuotojams gali b[ti skiriamos premijos, nevir5ijant istaigos darbo uZmokesdiui skirtq le5q:

4.6.1 atlikus vienkartines biudZetines istaigos veiklai ypad svarbias uZduotis;

4.6.2labai gerai ivertinus biudZetines istaigos darbuotojo veikl4;

4.6.3 lgijus teisg gauti socialinio draudimo senatves pensij4 ir darbuotojo iniciatyva

nutraukus darbo sutarti; I

4.7. Kiekvienu atveju, nurodytu Sio skyriaus 4.6 punkte, nurodyta premija gali bfti skiriama ne

daugiau kaip kart4 per metus. Premija negali vir5lti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios

dalies dydZio.

4.8. Premija negali bUti skiriama lstaigos darbuotojui, per paskutinius 12 menesiq padariusiam

darbo pareigq paZeidimq.

4.9. Darbuotojams, kuriq materialine biikle tapo sunki del jq padiq ligos, artimqjq giminaidiq,

sutuoktinio, jo tevq, vaikq, broliq ir seserq, ligos ar mirties, turto netekimo, jeigu yra pateikti Siq



darbuotojq ra5ytiniai pra5ymai ir atitinkam4 aplinkybg patvirtinantys dokumentai, gali blti skiriama iki 3

minimaliqjq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa i5 istaigai skirtq leSq.

4.10. Mirus istaigos darbuotojui, jo Seimos nariams i5 istaigai skirtq le5q gali btiti i5mokama iki 3

minimaliqjq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa, jeigu pateiktas jo Seimos nariq ra5ytinis pra5ymas

ir mirties faktq patvirtinantys dokumentai.

4.11. Materialing pa5alp4 lstaigos darbuotojams, skiria istaigos vadovas ar jo igaliotas asmuo i5

lstaigai skirtq le5q.

5. Darbas ne viso darbo laiko s4lygomis. Darbo laiko apskaita.

5.1. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne vis4 darbo laik4, darbo uZmokestis mokamas to

darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.

5.2. Darbas ne viso darbo laiko s4lygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimq nustatant

kasmetiniq atostogq trukmg, apskaidiuojant darbo staZ4, skiriant i aukStesnes pareigas, tobulinant

kvalifikacij4, neapriboja kitq darbuotojo darbo teisiq, palyginti su darbuotojais, kurie dirba toki pati ar

lygiaverti darbq viso darbo laiko s4lygomis, atsiZvelgiant i darbo staiq, kvalifikacij4 ar kitas aplinkybes.

5.3. Darbo laiko apskaita tvarkoma Mokyklos direktoriaus isakymu patvirtinta tvarka nustatytos

formos darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose.

5.4. Darbuotojai, atsakingi uZ darbo laiko apskaitos Ziniara5diq pildym4, paskiriami Mokyklos

direktoriaus isakymu.

5.5. UZpildytus ir atsakingo asmens pasiraSytus darbo laiko apskaitos Ziniara5dius tvirtina

Mokyklos direktorius.

5.6. Patvirtinti darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiai pateikiami PaneveZio apskaitos centrui (toliau

PAC) sutartyj e nustatytais terminais.

6. Kasmetinig atostogg apmok6jimas:

6.1. Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis. Laikotarpis,

i5 kurio skaidiuojamas vidutinis darbo uZmokestis,yra3 paskutiniai kalendoriniai menesiai, einantys prie5

t4 menesi, uZ kuri (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo uZmokestis.

6.2. Atostoginiai iSmokami ne veliau kaip paskuting darbo dienq prie5 kasmetiniq atostogq

pradhi4. Atostoginiai uZ atostogq dali, vir5ijandi4 dvidesimt darbo dienq (dirbama penkias darbo dienas

per savaitg) trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu darbo uZmokesdio mokejimo tvarka ir terminais.

6.3. Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami iprasta

darbo uZmokesdio mokejimo tvarka.

6.4. AtleidZiant darbuotoj4, kuris atleidimo dien4 turi nepanaudotq atostogq, uZ nepanaudotas

atostogas mokama kompensacij a.



7. Darbo uZmokesiio mok€jimo terminai, tvarka'

7.1. Darbo uZmokestis darbuotojui mokamas ne rediau kaip du kartus per menesi, o jeigu

darbuotojas pra5o - kart4 per menesi.

7.2. tJi: darb4per kalendorini menesi atsiskaitoma ne veliau negu per de5imt darbo dienq nuo jo

pabaigos, jeigu darbo teises normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

7.3. Darbo uZmokestis mokamas tik pinigais, pervedant i darbuotojo nurodyt4 asmeninq s4skait4

banke.

7.4. Darbo sutardiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios i5mokos

i5mokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju'

7.5. Ne rediau kaip kart4 per menes! elektroniniu btidu darbuotojui pateikiama informacija apie

jam apskaidiuotas, i5moketas ir i5skaidiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmg.

7.6. Darbuotojui ra5ti5kai pra5ant, darbdavys iSduoda darbuotojui paLymq,apie darb4 Mokykloje'

paZymoje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos irlar pareigos, kiek laiko jis dirbo, darbo uZmokesdio

dydis ir sumoketq mokesdiq bei valstybinio socialinio draudimo imokq dydis'

8. Isskaitos i5 darbo uZmokescio gali btiti daromos Siais atvejais:

g.1. GrqZinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirti darbdavio pinigq

sumoms.

8.2. Gr4Zinti sumoms, permoketoms del skaidiavimo klaidq.

8.3. Atlyginti Lalai,kuriqdarbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui.

g.4. ISie5koti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, vir5ijandias igyt4 teisq i visos trukmes ar

dalies kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus darbuotojo ihiciatyva be svarbiq prieZasdiq arba del

darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva.

8.5. ISie5kant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji ra5tai, i5duoti

teismo sprendimq, nuosprendZiq, nutarimq, nutardiq pagrindu; teismo isakymai; institucijq ir pareigfinq

nutarimai administraciniq teises paZeidimq bylose; kiti institucijq ir pareigtinq sprendimai, kuriq vykdym4

civilinio proceso tvarka nustato istatymai).

g.6. I5skaita padaroma ne veliau kaip per vien4 menesi nuo tos dienos, kuri4 darbdavys

suZinojo ar galejo suZinoti apie atsiradusi i5skaitos pagrind4'

g. Ligos paSalpos mok6jimas:

9.1. Ligos pa5alpa mokama uZ pirm4sias dvi kalendorines ligos dienas, sutampandias su

darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pa5alpa negali bflti maZesne negu 62,06 procentq pa5alpos

gavejo vidutinio uZdarbio, apskaidiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.

9.2.pagrindas skirti ligos ismok4 yra nedarbingumo paZymejimas, i5duotas pagal sveikatos



apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroniniq nedarbingumo

paLymdjimq bei elektroniniq ne5tumo ir gimdymo atostogq paZymejimq i5davimo taisykles.

III SKIRSNIS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO MOKYKLOS

DARBUOTOJAMS KRITERIJAI
10. Mokyklos direktorius, nustatydamas pastoviosios dalies koeficient4 darbuotojams, atsiZvelgia i

istaigai skirtas leSas.

ll. Mokyklos direktorius lsakymu tvirtina Mokyklos pareigybiq s4ra54, pareigybiq lygius irpareigybiq

apraSus.

12. Mokyklos mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacines kategorijos nustatomos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

13. Molrykloje patvirtintos pareigybds, jq darbo apmokOjimas:

I 3. 1 . Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

l3.l.l Mokyklos direktorius, vadovaudamasis DAI 5 priedu, direktoriaus pavaduotojui

ugdymui nustato fiksuot4 menesini darbo uZmokesdio dydi;

13.1.2 pareigines algos pastovioji dalis nustatoma atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staZ4,

mokiniq skaidiq ir veiklos sudetingum4;

13.2 Pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 3 priedais, atsiZvelgiant i

pedagoginio darbo stai,q, kvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingumq, nustatomas fiksuotas menesinis

darbo uZmokesdio dydis:

13.2.1 ikimokyklinio ugdymo mokytojui;

13.2.2 prie5mokyklinio ugdymo mokytojui;

13.2.3 meninio ugdYmo mokYtojui

13.3 Mokytojams pareigines algos koeficientai del veiklos sudetingumo didinami:

13.3.1 5 proc., jei vienoje grupeje ugdomi 2-4 mokiniai, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq

vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius;

13.3.2 5 proc., jei vienoje grupeje ugdomi l-3 mokiniai, turintys dideliq at labai dideliq

specialiqjq ugdymosi poreikiq;

13.4. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 4 priedu, atsiZvelgiant i

pedagoginio darbo staZq, kvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4, nustatomas fiksuotas menesinis

darbo uZmokesdio dydis:

13.4.1' logopedui;

13.5. Mokyklos specialistq (A2 ir B lygio) ir kvalifikuotq darbuotojq (C lygis) pareigines algos



pastovioji dalis priklauso nuo pareigybes lygio ir profesinio darbo patirties, koeficientas nustatomas

vadovaujantis DAf 1,2 priedais. Fiksuotas menesinis darbo uZmokesdio dydis nustatomas pagal Mokyklai

skirtas leSas:

13.5.1. vaikq maitinimo ir higienos administratoriui;

13.5.2. tikvedZiui;

13.5.3. sekretoriui;

13.5.4. administratoriui;

13.5.5. elektrikui;

13.5.6. virejui;

13.5.7 . sandelininkui;

13.5. I 0. IU, PU mokytojo padejejui;

13.6. Pareigines algos pastovioji dalis minimalios menesines algos dydZio nustatoma darbininkams

(D lygis):

13.6. I nekvalifikuotam atsitiktiniq darbq darbininkui;

13.6.2 valytojui;

I 3.6.3 aplinkos tvarkytojui;

13.6.4. pagalbiniam darbininkui;

14. Konkrediq darbuotojq, priskirtq atitinkamoms pareigybems, pareigos nustatomos pareigybes

apra5ymuose. Darbo sutartyje gali buti numatytos ir kitos darbuotojo darbo apmokejimo sqlygos, tadiau

jos negali prie5tarauti Siai darbo uZmokesdio sistemai.

15. Mokyklos aplinkos tvarkytojo darbas, pagal pareigybes apra5ymq yra atliekamas lauko s4lygomis.

Priemoka nemokama, nes yra apr[pinama Siltais darbo drabuZiais ir yra patalpos su5ilimui bei pailsejimui.

16. Darbuotojui igijus auk5tesng kvalifikacij4, Mokyklos direktoriaus sprendimu tokiam darbuotojui

gali biiti mokamas didesnis darbo uZmokestis arba pritaikytas didesnis darbo apmokejimo tarifas. Esant

laisvoms darbo vietoms, kurioms keliami auk5tesni reikalavimai, tokios darbo vietos pirmiausia

pasiiilomos Mokyklos darbuotojams, igijusiems auk5tesng kvalifikacij4. Tokiu atveju darbuotojui taikoma

uZimamos auk5tesnes pareigybes atlyginimq sistema.

17. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams pareigines algos kintamoji dalis, vadovaujantis darbo

apmokej imo istatymu, nenustatoma.

18. Mokyklos specialistams (A2 ir B lygio), Mokyklos kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis) pareigines

algos kintamoji dalis nustatoma atlikus kasmetini darbuotojq vertinim4, atsiZvelgiant i Mokyklos turimas

leSas.

19. Mokyklos darbuotojq metines uZduotys, susijusios su darbuotojq funkcijomis, siektini rezultatai ir jq



vertinimo rodikliai nustatomi kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, jeigu darbuotojo darbo istaigoje

pradZios data buvo ne velesne negu spalio I d.

20. Metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius mokyklos darbuotojams, atlieka

tiesioginis jq vadovas.

21. Mokyklos darbuotojq praejusiq metq veikla, gali biiti ivertinama:

l) labai gerai;

2) gerai;

3) patenkinamai;

4) nepatenkinamai.

22. Mokyklos darbuotojas priimtus sprendimus del jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisg skqsti

nustatyta darbo gindq nagrinejimo tvarka.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Iki darbo apmokejimo istatymo isigaliojimo i pareigas priimti istaigq darbuotojai, kurie neturi jq

pareigoms eiti butino i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki

2023 m. sausio 1 d. Per 5i laikotarpi reikalaujamo i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos neigijg

biudZetiniq istaigr4 darbuotojai atleidZiami i5 einamq pareigq.

24. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesdio dydis tikslinamas i metus du kartus ir /ar pasikeitus teises

aktams, atitinkamai sistema perZiiirima ne rediau kaip vien4 kart4 metuose arba pasikeitus teises aktams.

25. Sistema patvirtinta konsultuojantis su Mokyklos profesihe sqjunga, laikantis lydiq lygybes ir

nediskriminavimo kitais pagrindais principq.

26. Visi Mokyklos darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Sia sistema yra supaZindinami pasira5ytinai ir

privalo laikytis joje nustatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis sistemoje

nustatytais principais. !

27. Mokyklos direktorius turi teisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti Siq sistemq. Su pakeitimais

darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys supaZindinami pasira5ytinai.



PaneveZio lopSelio-darZelio,,Puriena"
darbuotojq atlygio uL darbq sistema
I priedas

I. DARBUOTOJV, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS SPECIALISTU
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

2 priedas

u. KVALIFIKUOTU DARBUOTOJU PARETGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI

Baziniais dydZiais

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koefi cientai

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki2 nuo daugiau kaip
2ikis

nuo daugiau kaip
5 iki t0 daugiau kaip 10

A lygis 6-10,0 6,1-11,0 6,2-12,0 6,3-13,0

B lygis 5,6-8,5' 5,7-9,0 5,8-9,5 5,9-10,0

3 priedas

IIr. MoKyToJU, DrRBANdlq PAGAL TKTMOKYKLTNIO IR PRTESMOKYKLTNIO
ucDyMo PROGRAM+,In MENINIO UGDYMO MOKYTOJU, DIRBANdIT

PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) PRIESMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMAS, PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR

DARBO KROVIO SANDARA

12. Siame skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:
(Baziniais dydZiais)

lals

(Baziniais dydZiais

Pareigybes lygis

Pastoviosios dal ies koefi cientai

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki2 nuo daugiau kaip
2iki5

nuo daugiau kaip
5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis 6-10,0 6,1-11,0 6,2-12,0 6,3-13,0

B lygis 5,6-8,5 5,7-9,0 5,8-9,5 5,9-10,0

iais dydZ

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koefi cientai

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki2 nuo daugiau kaip
ziki s

nuo daugiau kaip
5 iki 10

daugiau kaip l0

C lygis 5,14,7 5,2-7,1 5,3-7,5 5,4-8,0



Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai
Pedagoginio darbo staZas (metais)

iki 2

nuo
daugiau

kaip
2ikis

nuo
daugiau

kaip
5 iki l0

nuo
daugiau

kaip
r0 iki 15

nuo
daugiau

kaip
15 iki 20

nuo
daugiau

kaip
20 ikizs

daugiau
kaip 25

Nesuteiktos kvalifi kacines kategorijos

Mokytoias 8,1 I 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7

Suteiktos kvalifi kacines kategorij os

Mokytoias 8,71 8.73 8,74 8,79 8.81 8,84 8.91

Vyresnysis mokytoias 8,92 8,95 8.99 9,35 9.4 9,44

Mohtoias metodininkas 9,53 9,7 10.01 10,05 10.12

Mokytoias ekspertas 10,83 11.01 11,29 11,34 tl,39"

12.1. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir (arba)

prieSmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitg yra 36 valandos, i5 jq 32 valandos per

savaitg skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos - netiesioginiam darbui su mokiniais

(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tevais

(globejais) ugdymo klausimais ir kt.) nuo 2022-09-01. Galioja iki 2023-08-31, o nuo 2023-09-01

lsigalioja: Mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo program4, darbo laikas

per savaitg yra 36 valandos, i5 jq 3l valanda skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais, 5 valandos -
netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti,

bendradarbiauti su mokytojais, tevais (globejais) ugdymo klausimais ir kt.).

12.2. Meninio ugdymo mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir (arba) prie5mokyklinio

ugdymo programas, darbo laikas per savaitg yra 28 valandos, i5 jq 24 valandos skiriamos tiesioginiam

darbui su mokiniais, 4 valandos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti,

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti sp mokyojais, tevais (globejais) ugdymo

klausimais ir kt.) nuo 2022-01-OL Galioja iki2022-12-31, o nuo 2023-01-01 isigalioja: Meninio ugdymo

mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir (arba) prie5mokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per

savaitg yra 30 valandq, i5 jq 2a valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 6 valandos -
netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti,

bendradarbiauti su mokytojais, tevais (globejais) ugdymo klausimais ir kt.).

13. Pareigines algos pastoviosios'dalies koeficientai del veiklos sudetingumo:

13.1. didinami 5-10 procentq mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo program4, ir

meninio ugdymo mokyojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) prieSmokyklinio ugdymo

programas:

13.1.1. jeigu grupeje ugdomi 2 ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq vidutiniq

specialiqjq ugdymosi poreikiq, ir (arba) l-3 mokiniai, del lgimtq ar igytq sutrikimq turintys dideliq ar

labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq;

13.l.2.jeigu grupeje ugdomas vienas ir daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos piliediq,

atvykusiq gyventi ! Lietuvos Respublik4, nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio

(mokiniq) mokymosi pradZios Lietuvos Respublikoje;



l3.Zgali btiti didinami nuo 5 iki 20 procentrl mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio

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

prielmokyklinio ugdymo programas, pagal kitus biudZetines istaigos darbo apmokejimo sistemoje

nustatytus kriterijus.
IV. SPECIALIV.JU PEDAG O GU, L g G OP,q?_9,]l_llRD_oPEDAG O GU,

TTFLOPEDAGOGU, TSSKYRUS DIRBANCIUS sVIBrrVrO PAGALBOS ISTAIGOSE,
JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTU PAREIGINIU ALGV PASTOVIOSIOS

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRI]VIO SANDARA

14. Siame skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

15. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo specialiesiems pedagogams,

logopedams, surdopedagogams, tiflopedagogams ir judesio korekcijos specialistams:

15.1. didinami l-15 procentq dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose ir istaigose, vykdandiose

profesinio mokymo, neformaliojo Svietimo programas su vienu ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq

sutrikimq turindiq dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq;

16. Logopedq darbo laikas per savaitg, dirbant su ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikais, - 34

valandos, i3 jq 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais (vaikq, mokiniq specialiesiems

niais d zlals

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai

Pedagoginio darbo staZas (metais)

iki2
nuo

daugiau
kaip

2 iki5

nuo
daugiau

kaip
5 iki l0

nuo
daugiau

kaip
l0 iki 15

nuo
daugiau

kaip
15 iki 20

nuo
daugiau

kaip
20iki25

daugiau
kaip25

Nesuteiktos kvalifi kacines kategorij os

Specialusis pedagogas, logopedas,
surdopedagogas, tifl opedagogas,
j udesio korekcij os specialistas,
karieros specialistas

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7

Suteiktos kvalifi kacines kategorij os

Specialusis pedagogas, logopedas,
surdopedagosas. tifl opedagogas

8,71 8,73 8,14 8,79 8,81 8,84 8,91

Vyresnysis specialusis pedagogas,

vyresnysis logopedas, vyresnysis
surdopedagogas, vyresnysis
tiflopedagogas

8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44

Specialusis pedagogas

metodininkas, logopedas
metodininkas, surdopedagogas
metodininkas, tifl opedagogas
metodininkas

9,53 9,7 10,01 10,05 10,12

Speci alusis pedagogas ekspertas,
logopedas ekspertas,
surdopedagogas ekspertas,
tifl opedagogas ekspertas

10,83 I1,01 11,29 11,34 I1,39



ugdymosi poreikiams ivertinti, specialiosioms pratyboms vesti), l2 valandq - netiesioginiam darbui su

vaikais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais

ugdymo procese dalyvaujandiais asmenimis, vaikq, mokiniq tevais (globejais, rtipintojais) ugdymo ir (ar)

Svietimo pagalbos klausimais ir kita). Galioja iki 2022-12-31, nuo 2023-01,-01 lsigalioja: specialiqjq

pedagogq, logopedq, surdopedagogq ir tiflopedagogq, dirbandiq mokyklose, socialines globos istaigose,

skirtose vaikams, su mokyklinio amZiaus vaikais, - 36 valandos, i5 jq 22 valandr4 skiriama tiesioginiam

darbui su vaikais, mokiniais (vaikq, mokiniq specialiesiems ugdymosi poreikiams ivertinti, specialiosioms

pratyboms vesti), 14 valandq - netiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (veikloms planuoti ir joms

pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokyojais, kitais ugdymo procese dalyvaujandiais

asmenimis, vaikq, mokiniq tevais (globejais, riipintojais) ugdymo ir (ar) Svietimo pagalbos klausimais ir

kt.).

17. Siame skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:
iais dydZiais

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai
Pedagoginio darbo st4z4!L!q9141!)

ikiz
nuo

daugiau
kaip

2iki s

nuo
daugiau

kaip
5 iki l0

nuo
daugiau

kaip
10 iki 15

nuo
daugiau

kaip
t5 iki 20

nuo
daugiau

kaip
20 iki25

daugiau
kaip25

Nesuteiktos kvalifi kacines kategorij os

Psichologo asistentas,
specialusis pedagogas,

logopedas, surdopedagogas,
tifl opedagogas, socialinis
oedasoeas

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7

Suteiktos kvalifikacines kategorijos

Specialusis pedagogas,

I ogopedas, surdopedagogas,

tifl opedagogas, socialinis
pedagogas, ketvirtos
katesoriios psichologas

8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91

Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis
logopedas, vyresnysis
surdopedagogas, vyresnysis
tifl opedagogas, vyresnysis
socialinis pedagogas, tredios
katesoriios psichologas

8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44

Specialusis pedagogas

metodininkas, logopedas

metodininkas, surdopedagogas

metodininkas, tifl opedagogas
metodininkas, socialinis
pedagogas metodininkas,
antros katesorii os psichologas

9,53 9,7 10,01 10,05 10,12

Specialusis pedagogas

ekspertas, logopedas eksPertas,

surdopedagogas ekspertas,

tifl opedagogas ekspertas,

socialinis pedagogas eksPertas,
pirmos kategori i os psichologas

10,83 11,01 11,29 11,34 11,39



v. MOKYKLU PAVADUOTOJV UGDYMUI PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI

Mokyklq vadovq pavaduotojq ugdymui pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

iniais als

Mokiniq skaidius

Pastoviosios dalies koefi cientai

Pedagoginio darbo staZas (metais)

iki 10 metq nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiau kaip 15

iki s00 t4.44 14,47 14,49

501 ir dausiau 14,53 14,73 14,94


