
 
ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, 

DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS  

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMO 

 

2021 m. gruodžio 27  d. Nr. VI-268 

Dieveniškės 

 

           Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 

straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymu Nr. XIV-710, patvirtintu 2021 m. lapkričio 25 d.  

           1. p a k e i č i u Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos 2019 m. rugpjūčio 30 d.  Dieveniškių 

Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VI-165 ,,Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių 

Adomo Mickevičiaus gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo 

sistemos patvirtinimo“: 

   1.1. pakeičiu 1 priedą ir išdėstau taip:   

 

ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS  GIMNAZIJOS 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 5,5–8,4 5,6–9,4 5,7–10,5 5,8–11,6 

B lygis 5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

 

ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS  GIMNAZIJOS 

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 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 

 

1.2. pakeičiu 2 priedo 1 punktą ir išdėstau taip:   

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

pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

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 
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Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

              1.3.pakeičiu 2 priedo 2 punktą ir išdėstau taip:   

              2.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo  

 mokytojams didinami:  

             2.1. 1 procentu, kai klasėje ugdomas 1 mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis 

 vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

           2.2. 2 procentais, kai klasėje ugdomi 2 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

              2.3. 3 procentais, kai klasėje ugdomi 3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

2.4. 4 procentais, kai klasėje ugdomi 4 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

2.5. 5 procentais, kai klasėje ugdomi 5 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

2.6. 6 procentais, kai klasėje ugdomi 6 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

vidutinius , didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

2.7. iki 5 procentų, kai mokytojui, mokančiam mokinį , kuriam dėl ligos ar patologinės 

būklės skirtas mokymas namuose reikalingas laikas nuvykti pas namuose ugdomą mokinį ir grįžti 

atgal į darbo vietą.  

1.4. pakeičiu 2 priedo 13 punktą ir išdėstau taip:   

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

pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

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 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

1.5. pakeičiu 2 priedo 15 punktą ir išdėstau taip:  

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

savaitę yra 36 valandos, iš jų 32 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 
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valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su 

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

1.6. pakeičiu 2 priedo 16 punktą ir išdėstau taip:  

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

pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

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 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

1.7. pakeičiu 2 priedo 18 punktą ir išdėstau taip:  

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

savaitę yra 36 valandos, iš jų 32 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – 

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

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

1.8. pakeičiu 2 priedo 19 punktą ir išdėstau taip:  

(Baziniais dydžiais) 

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 

Psichologo 

asistentas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas 

7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Logopedas, 

socialinis 

pedagogas, 

ketvirtos 

kategorijos 

psichologas 

7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, 

 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 
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trečios 

kategorijos 

psichologas 

Logopedas 

metodininkas, 

socialinis 

pedagogas 

metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Logopedas 

ekspertas, 

socialinis 

pedagogas 

ekspertas,  

pirmos 

kategorijos 

psichologas 

  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

1.9. pakeičiu 2 priedo 21 punktą ir išdėstau taip:  
  21. Direktoriaus  pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  
 

(Baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  
daugiau kaip 15  

iki 500 12,23 12,25 12,27 

501 ir daugiau 12,30 12,47 12,65 

 

2. Šis įsakymas, išskyrus 15 ir 18 punktus, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

3.Šiuo įsakymo 15 ir 18 punktai įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d. 

___________________________________ 

 

 

Direktorė                                                        Danuta Anichovskaja 

 

 

 

 

APROBUOTA 

 Dieveniškių Adomo Mickevičiaus  

 Gimnazijos tarybos posėdyje 2022-12-27  

Protokolas Nr.06 
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