
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo 

                                                                                      Mickevičiaus gimnazijos  

darbo apmokėjimo sistemos  

2 priedas 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, DIREKTORIAUS  

PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

I SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO   

UGDYMO PROGRAMAS), PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES      

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareigybės lygis –A2, pareiginės algos  

pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 

5  

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 

Vyresnysis 

mokytojas 
 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

 

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

 mokytojams didinami:  

            1 procentu, kai klasėje ugdomas 1 mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis 

 vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

            2 procentais, kai klasėje ugdomi 2 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys  

vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

             3 procentais, kai klasėje ugdomi 3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys  

vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. 

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

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

valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). 

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

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiką sudaro: 

4.1. kontaktinės valandos, skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose 



numatytas valandas, neformaliojo švietimo programoms (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) – pagal programoje numatytas valandas, ir 

valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams 

vertinti, vadovauti klasei (grupei);  

4.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veikla mokyklos 

bendruomenei. 

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

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), valandų skaičius vienai mokytojo 

pareigybei (kai darbo laiko norma - 1512 valandų per mokslo metus): 

 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai 

veiklai planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams 

vertinti, vadovauti klasei  

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) 

1 010−1 410 102−502 1 512 

 

6. 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. 

7. 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 neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas) – ne daugiau kaip 924 kontaktinės valandos. 

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

mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų) mokytojui per 

mokslo metus nustatomas atsižvelgiant į įgyvendinamą programą, ugdymo ar mokymo sritį, dalyką 

ir į mokinių skaičių klasėje: 

 

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: x 

1.1. Pradinis ugdymas 

(visi dalykai) 70 75 80 50 55 60 

1.2. Pagrindinis ir 

vidurinis ugdymas: x 

1.2.1. Dorinis 

ugdymas (tikyba, 

etika) 

62 64 66 42 44 46 

1.2.2. Lietuvių kalba ir 74 78 80 54 58 60 



literatūra, gimtoji 

(lenkų) kalba  

1.2.3. Užsienio kalba 67 70 73 47 50 53 

1.2.4. Matematika 70 73 75 50 53 55 

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, kiti dalykai 

60 62 64 40 42 44 

2.Neformaliojo 

švietimo programos 
55 60 64 40 42 44 

 

            9. Valandų, skiriamų vadovauti klasei, skaičius mokytojo pareigybei per mokslo metus 

nustatomas atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje: 

 

Mokinių skaičius klasėje  
ne daugiau 

kaip 11 
12-20 21 ir daugiau 

Valandų, skiriamų vadovauti klasei skaičius 

mokytojui per mokslo metus 
152 180 210 

 

10. valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir su veikla mokyklos bendruomenei, 

skaičius mokytojo pareigybei (kai darbo laiko norma - 1512 valandų per mokslo metus) nustatomas, 

atsižvelgiant į: 

10.1. minimalų valandų skaičių (102 val.) skiriamą kiekvienam mokytojui 

privalomoms veikloms, nurodytoms švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklų, 

susijusių su profesiniu tobulėjimu, apraše ir Veiklų mokyklos bendruomenei apraše; 

10.2. valandų, viršijančių 102 valandų skaičių, nustatomą, atsižvelgiant į veiklas, 

nurodytas švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklų, susijusių su profesiniu 

tobulėjimu, apraše ir Veiklų mokyklos bendruomenei apraše, kurios nėra privalomos kiekvienam 

mokytojui, tačiau skiriamos mokytojams individualiai, laikantis šių nuostatų: 

10.2.1. neviršijant maksimalaus valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla 

mokyklos bendruomenei, skaičiaus, nurodyto Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte; 

10.2.2. neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo 5 priedo 7 punkte mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatyto darbo valandų 

skaičiaus iš viso, atsižvelgiant į mokytojui skirtų kontaktinių valandų, valandų ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei 

(grupei) ir veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veiklų mokyklos bendruomenei nurodytų 

valandų skaičių: 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla Konkrečios 

veiklos 

Val. 

skaičius 

Rezultatai 

(veiklų 

įvykdymas 

aptariamas 

pokalbyje mokslo 

metų pabaigoje) 

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU PROFESINIU TOBULĖJIMU 

1. Dalyvavimas gimnazijos, kaip 

besimokančios bendruomenės, ir 

Atvirų pamokų 

pravedimas, 
5-15 

Rezultatai 

fiksuojami: atvirų 



tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

veiklose: ugdomosios veiklos 

(pamokų) stebėjimas ir aptarimas, 

praktinės veiklos reflektavimas, 

pasidalijimas patirtimi dalykinėse 

(metodinėse) grupėse, savo 

profesinės veiklos įsivertinimas, kitų 

pedagoginių darbuotojų profesinės 

veiklos analizės atlikimas, ir pan. 

kolegų pamokų 

stebėjimas ir 

aptarimas.  

pamokų planai, 

pamokų 

stebėjimo lapai. 

2. Dalyvavimas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo veiklose: 

neformalaus švietimo programose, 

seminaruose, konferencijose, 

trumpalaikėse ar ilgalaikėse 

stažuotėse, projektuose ir pan.. 

 

20-30 

Rezultatai 

fiksuojami: 

mokytojo 

kvalifikacijos 

kėlimo lapas/ 

direktoriaus 

įsakymai 

3. Bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų 

savišvietos būdu gilinimas. 

 

10-30 

Mokytojo 

savianalizės 

anketoje mokslo 

metų pabaigoje. 

4. Mokytojų veiklą reglamentuojančių 

dokumentų analizavimas. 

 

10-30 

Mokytojas pats 

fiksuoja ir  

mokslo metų 

pabaigoje 

atsiskaito. 

VEIKLOS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI 

Veiklos, kurias mokytojas privalo atlikti gimnazijos bendruomenei 

 

1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas, konsultavimas ir 

bendradarbiavimas su jais dėl 

mokinių ugdymo(si) ir mokymosi 

pažangos ir pasiekimų. 

Mokytojų 

dalykininkų 

individualios 

konsultacijos 

tėvams.  

10 

 

 

Rezultatai 

fiksuojami 

dienyne. 

2. Bendradarbiavimas su gimnazijos 

darbuotojais mokinių ugdymo 

klausimais.                     

Mokinių 

individualios 

pažangos 

aptarimas. 
10 

Mokytojų 

dalykininkų 

susirinkimus  su 

klasių vadovais 

fiksuoja klasių 

vadovai. 

3. Gimnazijos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos gimnazijos veiklai planuoti, 

organizuoti: 

3.1. Gimnazijos ugdymo turiniui 

įgyvendinti skirtų ilgalaikių planų, 

programų / dalyko modulio 

programų rengimas. 

Ilgalaikių planų 

rengimas ir 

redagavimas, 

programų, 

programų  

modulių 

rengimas. 

10-40 

Rezultatai 

fiksuojami: 

patvirtinti 

ilgalaikiai planai/ 

programos / 

dalyko modulio 

programos. 

3.2. Gimnazijoje inicijuotų mokinių 

mokymosi pasiekimų patikrinimų 

(bandomųjų egzaminų, dalyko, 

dalyko lygio keitimo, diagnostinių 

testų ir kt.) užduočių rengimas, jų 

 

10-30 

Rezultatai 

fiksuojami 

mokytojo 

užduočių segtuve. 



tikrinimas, patikrinimų vykdymas. 

 

3.3. Mokinių ugdymo karjerai veikloms 

pasiruošimas ir veiklų vykdymas.  

 

2x42 

Rezultatai 

fiksuojami 

dienyne. 

3.4. Dalyvavimas mokytojų tarybos 

posėdžiuose, informaciniuose 

susirinkimuose.  

 

20 

Rezultatai 

fiksuojami 

Mokytojų tarybos 

protokoluose. 

3.5. Savianalizės parengimas ir savo 

veiklos aptarimas su kuruojančiu 

vadovu.  

 

6 

Mokytojo 

savianalizės 

anketa mokslo 

metų pabaigoje. 

     

                         Iš viso: (kai darbo laiko norma - 1512 valandų per mokslo metus) 102 val. 

 
 

Veiklos, sulygstamos su mokytoju individualiai (individualios veiklos), atsižvelgiant į jo 

turimą kvalifikacinę kategoriją, atliekamas funkcijas, numatytas pareigybės apraše, į 

gimnazijos tikslus ir uždavinius. 

Bendradarbiavimo veiklos, skirtos gimnazijos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 

 gimnazijos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, gimnazijoje ugdomų 

mokinių saugumui užtikrinti: 

1.1. Dalyvavimas/ vadovavimas darbo 

grupėms ar komisijoms, jų veiklos 

administravimas ar koordinavimas 

(VGK, turto inventorizacijos 

komisija, gimnazijos veiklos 

įsivertinimo darbo grupė ir kt.)  

 

Vadovavimas  

 

dalyvavimas 

 

10-20 

 

5-20 

 

Rezultatai 

fiksuojami 

protokoluose/ 

direktoriaus 

įsakymai. 

1.2. Vadovavimas/ dalyvavimas 

gimnazijos savivaldos veikloje ir / ar 

savivaldos veiklos administravimas. 

Vadovavimas GT 

 

Dalyvavimas GT 

1,5x 42 

 

10-20 

Rezultatai 

fiksuojami GT 

protokoluose. 

1.3. Sekretoriaus funkcijų atlikimas 

VGK, GT,  mokytojų taryboje, 

mokytojų atestacijos komisijoje.  

 

20-30 

Rezultatai 

fiksuojami 

protokoluose. 

1.4. Gimnazijos renginių ar tikslinių 

edukacinių veiklų organizavimas ir 

dalyvavimas jose. 

 

10-30 

Rezultatai 

fiksuojami 

dienyne,  

gimnazijos 

svetainėje. 

1.5. Gimnazijos svetainės 

administravimas. 

 

 

42 

Rezultatai 

fiksuojami 

gimnazijos 

svetainėje. 

1.6. Gimnazijos  informacinių 

technologijų diegimo ir taikymo 

ugdymo procese, Office 365 ir 

Microsoft Teams koordinavimas.             

 

4 x42 

 

Rezultatai 

fiksuojami: 

direktoriaus 

įsakymai, 

pokalbis. 

Gimnazijos ugdymo turinio formavimo veiklos: 

2.1. Bendrų dalyko ar ugdymo srities 

veiklų koordinavimas (metodinės 

grupės) ir dalyvavimas jose.   

 

Vadovavimas MG 

(metodinei 

grupei). 

Dalyvavimas MG 

1,5-2,5 

×42. 

10-20 

Rezultatai 

fiksuojami MG 

protokoluose. 



2.2. Projektų, skirtų ugdymo turiniui kurti 

ir įgyvendinti, rengimas ir jų 

administravimas.  

Vadovavimas 

projektui  

Dalyvavimas 

projekto 

įgyvendinime 

10-40 

5-30 

Rezultatai 

fiksuojami: 

direktoriaus 

įsakymai, 

gimnazijos 

svetainėje. 

2.3. Dalyvavimas tarptautiniuose, 

nacionaliniuose ir / ar regioniniuose 

projektuose ir (ar) jų įgyvendinimas. 

 Mokama 
pagal 

direktoriaus 

įsakymą už 
faktiškai 

dirbtas 

valandas. 

Rezultatai 

fiksuojami: 

direktoriaus 

įsakymai. 

2.4. Informacinių technologijų diegimas 

ir taikymas ugdymo procese 

(nuoseklus ugdymo turinio 

skaitmeninimas ir reguliarus jo 

naudojimas pamokose, 

konsultacijose ir pan.).  

Eduka, Ema 

pratybos ir kt. 

10-50 

Rezultatai 

fiksuojami 

dienyne ir 

MG 

protokoluose.  

2.5. Edukacinių erdvių, mokymosi 

aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas 

ir priežiūra. 

 

10 -20 

Rezultatai 

fiksuojami 

protokoluose. 

                                   3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos: 

3.1. Pedagoginių darbuotojų didaktinis, 

dalykinis konsultavimas.  

 10-20 

 

Rezultatai 

fiksuojami MG 

protokoluose. 

3.2. Kvalifikacijos tobulinimo programų 

rengimas ir įgyvendinimas 

gimnazijoje. 

 Mokama 

pagal 
direktoriaus 

įsakymą už 

faktiškai 

dirbtas 

valandas  

Rezultatai 

fiksuojami MG 

protokoluose. 

 

                                           4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos: 

4.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimų, nacionalinių mokinių 

mokymosi pasiekimų patikrinimų ir 

kitų mokymosi pasiekimų 

patikrinimų vykdymas ir mokinių  

rezultatų vertinimas. 

 

10-30 

Rezultatai 

fiksuojami 

patikrinimų 

protokoluose. 

 

4.2. Gimnazijoje edukacinių renginių, 

olimpiadų, konkursų organizavimas 

– olimpiadų, konkursų užduočių 

rengimas ir mokinių darbų 

vertinimas.  

 

10-20 

Rezultatai 

fiksuojami MG 

protokoluose. 

 

4.3. Užsienio kalbos mokymosi lygio 

nustatymas (patalpų patikrai 

parengimas, mokinių sąrašų 

sudarymas, darbų tikrinimas ir 

vertinimas).  

 

10 

Rezultatai 

fiksuojami MG 

protokoluose. 

 

5. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos: 

5.1. Mokinių konsultavimas jiems 

rengiantis olimpiadoms, konkursams, 

varžyboms. 

  

  

 10-20 

 

 

Rezultatai 

fiksuojami 

Gimnazijos 

mokymosi  

pagalbos ir 

mokinių 

pasiekimų 



gerinimo 

priemonių 

plano 

pagalbos 

mokiniui 

suvestinėje nr.1. 

5.2. Mokymosi pagalbos teikimas 

mokiniams pagal poreikį ( turintiems 

mokymosi sunkumų, ruošiantiems 

BE ir PUPP) 

 

10-60 

Rezultatai 

fiksuojami 

dienyne. 

 

6. Kita 

6.1. Bendradarbiavimo su gimnazijos 

partneriais veiklos, apimančios 

bendrų projektų, renginių 

organizavimą ir jų įgyvendinimą 

gimnazijoje ar už jos ribų. 

 Mokama 

pagal 
direktoriaus 

įsakymą už 

faktiškai 
dirbtas 

valandas. 

Rezultatai 

fiksuojami pagal 

direktoriaus 

įsakymą. 

6.2. Budėjimas pertraukų metu kartą per 

savaitę. 

 
37 

Budėjimo grafiko 

vykdymas 

 Iš viso: (kai darbo laiko norma - 1512 valandų per mokslo metus) Ne daugiau  

negu 400 val. 
 

 

10.2.3. Už nenuolatinio pobūdžio veiklas, kurios atliktos vadovaujantis gimnazijos 

direktoriaus įsakymu ar šalių susitarimu, išmokama priemoka arba apmokama vadovaujantis 

sudaryta papildomo darbo sutartimi. 

11. Mokytojo darbo krūvio sandarą pagal dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato 

gimnazijos vadovas vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

Konkretaus mokytojo darbo krūvio sandara, laikantis aukščiau esančio reglamentavimo, nustatoma 

pagal šiuos kriterijus:  

11.1. ugdymo (mokymo) programai, dalykui (dalykų grupei, mokymo moduliui) 

ugdymo plane nustatytų valandų;  

11.2. atsižvelgiant į mokinių skaičių grupėje ar klasėje;  

11.3. atsižvelgiant į gimnazijos ugdymo plane reglamentuotas valandas mokinių 

ugdymo(si) poreikių ir mokymosi pagalbos teikimui (dalykų modulius, papildomas pamokas, 

konsultacijas, neformaliajam švietimui skirtas valandas);  

11.4. atsižvelgiant į mokymosi formą (veikla vykdoma grupinio ar pavienio 

mokymosi forma);  

11.5. atsižvelgiant į valandas funkcijoms, susijusioms su mokytojo profesiniu 

tobulėjimu, veiklomis mokyklos bendruomenei vykdyti įgyvendinimu ir apimtimis. 

    12. Mokytojo darbo krūvio pasiskirstymas tarp funkcijų grupių, įvertinus gimnazijos 

poreikius bei finansines galimybes ir siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo 

kriterijais, kiekvienais mokslo metais gali keistis.  

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

 

13. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareigybės lygis –A2, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Kvalifikacinė  

kategorija  
Pastoviosios dalies koeficientai 

 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 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 

Vyresnysis mokytojas  7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Mokytojas ekspertas   9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

 

14. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 

5 procentais mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurių grupėje 

ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius 

ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

15. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą darbo laikas per 

savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 

valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su 

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

 

III SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

 

16. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareigybės lygis - A2, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai:  

 

Kvalifikacinė  

kategorija  
Pastoviosios dalies koeficientai 

 

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 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 

Vyresnysis 

mokytojas 
 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

 

17. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

mokytojams, dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą didinami 5 procentais, kurių 



grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius 

specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, turintys didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

18. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, darbo laikas per 

savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – 

netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, 

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

 

IV SKYRIUS 

PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

19. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareigybės lygis- A1, A2, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Pareigybė Pastoviosios dalies koeficientai 

 

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 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 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 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas, socialinis 

pedagogas, ketvirtos kategorijos 

psichologas 

5,89 6,06 6,13 

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas, vyresnysis 

socialinis pedagogas, trečios 

kategorijos psichologas 

6,55 6,63 6,83 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, surdopedagogas 

metodininkas, tiflopedagogas 

metodininkas, socialinis 

pedagogas metodininkas, antros 

kategorijos psichologas 

  

7,14 7,29 7,48 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 



Specialusis pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, 

surdopedagogas ekspertas, 

tiflopedagogas ekspertas, 

socialinis pedagogas ekspertas, 

pirmos kategorijos psichologas 

7,93 8,13 8,28 

 

20. Socialinių pedagogų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.  

 

V  SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

 

21. Direktoriaus  pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai:  

 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  
daugiau kaip 15  

iki 500 5,76–10,44 5,97–10,46 6,15–10,48 

501 ir daugiau 7,16–10,5 7,45–10,65 7,66–10,8 

 

22. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 

5 procentais pavaduotojui ugdymui, atsakingam už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu ugdoma 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

______________________________ 

 

 

APROBUOTA 

Mokytojų tarybos 

2020 m.  rugpjūčio 31  d. 

posėdyje, protokolo Nr.V3- 05 

 


