
PATVIRTINTA  

Kauno Palemono gimnazijos  

direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d.  

įsakymu Nr. V1-366 

 

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO 

SISTEMOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Palemono gimnazijos (toliau – Gimnazijos) darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Gimnazijos vadovo pavaduotojų, specialistų, kvalifikuotų 

darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, jų nustatymo ir didinimo tvarką, 

priemokų, premijų ir materialinių pašalpų skyrimo tvarką, mokėjimą už darbą poilsio ir švenčių 

dienomis, ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų.  

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymu Nr. XIII-198 (toliau – Įstatymas) su pakeitimais. 

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas 

sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

4. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

4.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas; 

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

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai.  

5. Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

5.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

5.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B 

lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

5.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

5.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  

5.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).  

 

III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

6. Gimnazijos darbuotojų pareiginę algą sudaro pareiginės algos pastovioji dalis. 

7. Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: 

7.1. gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, būrelių vadovų, pagalbos mokiniui 

specialistų pareiginės algos koeficientais pagal šio aprašo 1 priedą, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

7.1.1. pareigybės lygį; 

7.1.2. pedagoginio darbo stažą;  
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7.1.3. išsilavinimą;  

7.1.4. kvalifikacinę kategoriją;  

7.2. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus bent 

vienam iš 7.1.1.- 7.1.4. kriterijų. 

7.3. gimnazijos vadovo pavaduotojo ūkio reikalams, kvalifikuotų darbuotojų (A, B ir C lygio 

specialistų) pareiginės algos koeficientais pagal šio aprašo 2 priedą, atsižvelgiant į šiuos keliamus 

kriterijus: 

7.3.1. A ir B lygio specialistams: 

7.3.1.1.darbo funkcijų įvairovę; 

7.3.1.2. veiklos rezultatyvumą; 

7.3.1.3. atsakomybės lygį; 

7.3.1.4. savarankiškumo lygį; 

7.3.2. C lygio kvalifikuotiems darbuotojams atsižvelgiant į papildomų funkcijų, nenumatytų 

pareigybės aprašyme, atlikimą; 

7.3.3. nekvalifikuotiems darbuotojams (darbininkams) minimalios mėnesinės algos dydžio. 

8. 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. 

9. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nustato Gimnazijos vadovas 

vadovaudamasis Įstatymu ir kitais teisės aktais bei  atsižvelgdamas į turimas mokyklos lėšas.   

   
IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

10. Pareiginės algos kintamoji dalis skiriama kvalifikuotiems darbuotojams. Mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų ir darbininkų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

11. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

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

dalies; 

11.2. skiriama kiekvienais metais iki kovo 1 d. įvertinus darbuotojų pasiektus rezultatus pagal 

iš anksto nustatytas metines užduotis ir atsižvelgus į praėjusių metų veiklos vertinimą:  

11.2.1. „Labai gerai“ – teikiama išvada su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos 

kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir galima 

teikti išvadą su siūlymu skirti premiją; 

11.2.2. „Gerai“ – teikiama išvada su siūlymu nustatyti vieniems metams ne mažesnį kaip 5 

procentų pareiginės algos kintamosios dalies dydį; 

11.2.3. „Patenkinamai“ – teikiama išvada su siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės 

algos kintamosios dalies; 

11.2.4. „Nepatenkinamai“ – teikiama išvada su siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šios tvarkos 1–4 prieduose 

tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

11.3. gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, perkėlimo į kitas pareigas ar grįžimo iš 

atostogų vaikui prižiūrėti atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus 

uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip 

vieneriems metams. 

 

V SKYRIUS 

PRIEMOKŲ IR PREMIJŲ MOKĖJIMAS  

 

12. Gimnazijos darbuotojams gali būti skiriamos priemokos ar suteikiamos papildomos 

laisvos dienos: 
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12.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;  

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

raštu, vykdymą.  

13. Priemokos skiriamos neviršijant 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio 

ir gali būti mokamos iki nurodyto konkretaus termino, bet ne ilgesnio kaip iki kalendorinių metų 

pabaigos. Priemokos skiriamos tik tokiu atveju, jeigu yra pakankamai lėšų Gimnazijos darbo 

užmokesčio fonde.  Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

14. Priemokos mokėjimo keitimo sąlygos:  

14.1. nutraukiamas, jei išnyksta jos skyrimo aplinkybės; 

14.2. sumažinamas jos procentinis dydis, kai pasikeičia aplinkybės, kurių pagrindu priemoka 

buvo skirta (sumažėja papildomo darbo krūvis, papildomų pareigų ar užduočių skaičius); 

15. Premijos darbuotojams gali būti mokamos šiais atvejais: 

15.1. atlikus vienkartines ypač svarbias Gimnazijos veiklai užduotis; 

15.2. pagal iš anksto nustatytas metines užduotis labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą.   

15.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus 

darbo sutartį; 

16. Premija gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus ir negali viršyti 

darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, neviršijant Gimnazijos darbo užmokesčiui 

skirtų lėšų.  

17. Premija neskiriama darbuotojui, kuriam 12 paskutinių mėnesių laikotarpiu buvo paskirta 

drausminė nuobauda.  

 

VI SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS IR ESANT 

NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ 

 

18. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų 

Gimnazijos darbuotojui mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, proporcingai 

darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nurodytam faktiškai dirbtam laikui. Nesant pakankamam 

Gimnazijos darbo užmokesčio fondui, už darbą poilsio ir švenčių dienomis ir esant nukrypimams nuo 

normalių darbo sąlygų, darbuotojams skiriamos papildomos laisvos dienos.  

 

VII SKYRIUS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO SĄLYGOS 

 

19. Materialinę pašalpą darbuotojams skiria gimnazijos vadovas iš biudžetinei įstaigai skirtų 

lėšų. 

20. Pašalpa gali būti skiriama kai darbuotojo materialinė būklė tapo sunki dėl: 

20.1. jo paties ilgalaikės ligos,  

20.2. šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio 

(įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, 

ligos; 

20.3. šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) mirties; 

20.4. stichinės nelaimės ar turto netekimo. 

21. Pašalpa gali būti skiriama, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas. 

22. Pašalpos dydis gali būti iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, jei tai leidžia gimnazijai 

skirtas pašalpų biudžetas.  

23. Mirus įstaigos 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 
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prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai ir jei tai leidžia gimnazijai skirtas pašalpų 

biudžetas.  

 

VIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS  DARBUOTOJŲ KASMETINIS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

24. Metinės užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos; gimnazijos darbuotojui, 

kurio darbo gimnazijoje pradžios ar perkėlimo į kitas pareigas data, ar grįžimo iš atostogų vaikui 

prižiūrėti data yra ne vėlesnė negu spalio 1 diena, – einamaisiais metais per vieną mėnesį nuo darbo 

gimnazijoje pradžios, perkėlimo ar grįžimo į pareigas dienos; darbuotojui, kuris grįžo iš atostogų 

vaikui prižiūrėti vėliau negu spalio 1 dieną ar kurio darbo gimnazijoje pradžios ar perkėlimo į kitas 

pareigas data yra vėlesnė negu spalio 1 diena, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai einamiesiems metams nenustatomi. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai 

ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki 

spalio 1 dienos. 

25. Metinės veiklos užduotys pagal šį aprašą nustatomos:  

25.1. direktoriaus pavaduotojams ugdymui; 

25.2. direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams; 

25.3. B ir C kategorijos darbuotojams. 

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

darbuotojams ir jų veiklos vertinimą atlieka tiesioginis jų vadovas.  

27. Darbuotojų praėjusių metų veikla gali būti įvertinama: 

1) labai gerai; 

2) gerai; 

3) patenkinamai; 

4) nepatenkinamai. 

28. Gimnazijos darbuotojų tiesioginis vadovas, įvertinęs gimnazijos darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą: 

28.1. labai gerai, teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui su siūlymu nustatyti iki kito 

darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 

15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;  

28.2. gerai, teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui su siūlymu nustatyti iki kito 

darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą 

tvarką ir dydžius;  

28.3. patenkinamai, teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su 

siūlymu nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

28.4. nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui su siūlymu iki kito 

kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, 

tačiau ne mažesnį, negu šio aprašo 2 priede  tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) 

profesinę darbo patirtį ar mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, ir gali sudaryti su darbuotoju 

rezultatų gerinimo planą (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne 

anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali 

būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

29. Gimnazijos vadovas gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų 

priima motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti gimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo 

siūlymams dėl šio aprašo 28 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja iki kito 

biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo. Priėmus sprendimą pritarti 

motyvuotam siūlymui, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šioje dalyje 
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nurodyto sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos 

vertinimo. 

30. Gimnazijos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę 

skųsti nustatyta darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. 

31. Jeigu dėl gimnazijos darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų ar kitų 

svarbių priežasčių praleidžiami šio aprašo 24 punkte nurodyti terminai, darbuotojo veikla įvertinama 

per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Gimnazijos darbuotojams taikomos ir kitos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose 

teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. 

33. Aprašas papildomas ir keičiamas Gimnazijos vadovo įsakymu laikantis numatytų DK 

nuostatų.  
 

___________________________________________________________ 

 

 

SUDERINTA: 

Kauno Palemono gimnazijos   

Darbo tarybos  pirmininkė  

  

  

Dalia Kazakevičienė   
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Kauno Palemono gimnazijos darbuotojų   

darbo apmokėjimo sistemos aprašo                                                                                               

1 priedas 

 

I SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VADOVO IR JO  PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

1. Mokyklos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

 (Baziniais dydžiais) 

Mokinių 

skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai   

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10 metų  
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 
daugiau kaip 15 metų 

 

 

iki 200 12,54 13 13,31  

201–400 13,7 13,82 13,83  

401–600 13,75 13,84 13,88  

 

2. Mokyklos vadovo pavaduotojų 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 

 

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

3.1. didinami 5–10 procentų: 

3.1.1. pavaduotojui ugdymui, atsakingam už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimą, jeigu gimnazijoje mokoma 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

3.1.2. pavaduotojams ugdymui, jeigu gimnazijoje 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 programą pradžios Lietuvos 

Respublikoje; 

3.2. jeigu gimnazijos vadovo pavaduotojo ugdymui veikla atitinka abu šio priedo 2 punkte 

nustatytų kriterijus, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 15 

procentų; 

3.3. jei pakanka gimnazijos darbo užmokesčio fondo, pastoviosios dalies koeficientas gali būti 

didinamas iki  20 proc. ne ilgesniam kaip pusės metų laikotarpiui už ypatingus mokinių pasiekimus 

gimnazijos vadovo pavaduotojo kuruojamoje srityje; 

3.4. vadovo pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi 

atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. 

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, BŪRELIŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMAS 

 

4. Mokytojų, būrelių vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 
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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 

 

5. Atsižvelgiant į gimnazijos turimą darbo užmokesčio fondą pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams,  

5.1. didinami 1–15 procentų: 

5.1.1. dirbantiems klasėje, kurioje ugdoma vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

5.1.2. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose; 

5.1.3. 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  mokymo programą; 

5.2. jei pakanka gimnazijos darbo užmokesčio fondo, pastoviosios dalies koeficientas gali būti 

didinamas iki  20 proc. už mokinių pasiekimus 10 proc. viršijančius gimnazijos vidurkį, tačiau ne 

ilgesniam kaip pusės metų laikotarpiui; 

6. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus priešmokyklinio ugdymo programą), veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte 

nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 

procentais.  

7. Mokytojų, dirbančių vienu etatu pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo 

programas darbo laikas per savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). 

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

programas (išskyrus priešmokyklinio ugdymo programą), darbo laiką sudaro: 

8.1. kontaktinės valandos, skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko) programoms 

įgyvendinti pagal ugdymo planuose numatytas valandas, neformaliojo švietimo programoms 

(išskyrus priešmokyklinio programą) – pagal programoje numatytas valandas, ir valandos ugdomajai 

veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei; 

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

8.3. veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto 

ministras, atsižvelgdamas į socialinių partnerių ir pedagogų rengimo centrų pasiūlymus. Veiklų 

mokyklos bendruomenėje aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į 

socialinių partnerių pasiūlymus. Veiklų gimnazijos bendruomenėje sąrašas  - priedas Nr.3 

9. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, kontaktinių valandų ir valandų 

funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo 

metus:  
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Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai 

veiklai planuoti, 

pasiruošti pamokoms, 

mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, 

vadovauti klasei (grupei) 

Valandos, 

susijusios su 

profesiniu 

tobulėjimu ir veikla 

gimnazijos 

bendruomenėje 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo 2 metų) 

1 010–1 410 102–502 1 512 

 

10. 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; šiuo atveju ne mažiau kaip 355 valandos 

skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams 

vertinti; ne mažiau kaip 152 valandos gali būti skiriamos vadovauti klasei (grupei). Mokytojui (jeigu 

jo pedagoginis darbo stažas iki 2 metų), dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per metus 

skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos. 

11. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio 

sandarą pagal dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato įstaigos vadovas pagal šio priedo 10 punkte 

nustatytas valandas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

 

12. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo 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 



9 

 

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 

Mokytojas 

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

 

13. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą:  

13.1. didinami 5–10 procentų: 

13.1.1. 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; 

13.1.2. ugdantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių 

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

pradžios Lietuvos Respublikoje. 

13.2. didinami 5–20 procentų: 

13.2.1. mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas 

namuose; 

13.2.2. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

13.3. jei pakanka gimnazijos darbo užmokesčio fondo, pastoviosios dalies koeficientas gali 

būti didinamas iki  20 proc. už maksimalų ugdomos grupės dydį. 

14. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, veikla atitinka du ir 

daugiau šio priedo 13 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo 

dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 13 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo 

apimtį, detalizuojami gimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje. 

15. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programos I-ąji modelį, darbo laikas 

per savaitę yra 21,82 valandos, iš jų  20 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais, 1,82 

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

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

 

 

IV SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA  

 

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

Pareigybė 

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 

Specialusis 

pedagogas, logopedas,  7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 
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Pareigybė 

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 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

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

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

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

Specialusis pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas 

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

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

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

 

17. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems 

pedagogams, logopedams didinami 5 procentais teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą 

mokiniams, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose. 

18. Specialiųjų pedagogų, logopedų dirbančių mokykloje, darbo laikas per savaitę yra 30 

valandų, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems 

ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 12 valandų – netiesioginiam darbui 

su mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su 

mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kita). 

 

 

V SKYRIUS 

PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

 

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

Pareigybė 

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 

 

Socialinis pedagogas 

  

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

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
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Pareigybė 

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 

Socialinis pedagogas, 

ketvirtos kategorijos 

psichologas 

 

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

Vyresnysis socialinis 

pedagogas, trečios 

kategorijos 

psichologas 

 

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

Socialinis pedagogas 

metodininkas, antros 

kategorijos 

psichologas 

 

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

Socialinis pedagogas 

ekspertas, pirmos 

kategorijos 

psichologas 

 

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

 

20. Psichologo, socialinio pedagogo dirbančio gimnazijoje darbo laikas per savaitę yra 36 

valandos, iš kurių ne daugiau kaip 60 procentų šių darbuotojų darbo laiko skiriama tiesioginiam 

darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems 

ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi 

poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 231 straipsnio 4 dalyje nustatytais 

atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus), o kita jų darbo 

laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms 

pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita). 

_____________________________ 
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Kauno Palemono gimnazijos darbuotojų  

                                                                                               darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

                                                                                               2 priedas 

 

A, B IR C LYGIO SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PEDAGOGŲ IR PAGALBOS MOKINIUI 

SPECIALISTŲ) BEI KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS  

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

(pareiginės algos baziniais dydžiais) 

  

 

Pareigybės lygis 

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 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 
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 

Administratorius 5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

Raštvedys  

nuo 2022 m. kovo 1 d. 

Dokumentų specialistas 

5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

Archyvaras 5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

Informacinių technologijų 

sistemų administratorius 
5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

Bibliotekininkas 5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

C lygis 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 

Mokytojo padėjėjas 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 

Ūkvedys 

Nuo 2022 m. kovo 1 d. 

Ūkio darbuotojas 

4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 

Vairuotojas 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 
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                                                                                               Kauno Palemono gimnazijos darbuotojų  

                                                                                               darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

                                                                                               3 priedas 

 

 

VALANDŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBU BENDRUOMENĖJE SĄRAŠAS 

  
 

Eil. 

Nr. 

Veikla 

1.  Vadovavimas klasei 

2.  Dalyvavimas susirinkimuose, posėdžiuose 

3.  Veikla darbo grupėse, komisijose 

4.  Bendradarbiavimas su tėvais 

5.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

6.  Projektų, renginių organizavimas gimnazijoje 

7.  Prevencinių programų įgyvendinimas 

8.  Dalyvavimas gimnazijos savivaldoje 

9.  Edukacinių veiklų organizavimas 

10.  Metodinės veiklos koordinavimas 

11.  Ataskaitų rengimas 

12.  Gimnazijos atstovavimas miesto, respublikos renginiuose 

13.  Metodinė pagalba kolegoms, atvirų pamokų organizavimas 

14.  Pedagoginių kompetencijų tobulinimas 

15.  Visos dienos mokyklos projektas 

16.  Mokinių socialinės veiklos organizavimas 

17.  Kita 
 


