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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos  

direktoriaus 2018 m.  rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V–128 

 

 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO 

APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistemą, darbuotojų pareigybių lygius ir 

grupes, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos kintamosios 

dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir 

sąlygas, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 

3. Su šiuo Aprašu supažindinami visi gimnazijos darbuotojai. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

4. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija priskiriama II biudžetinių įstaigų grupei. 

5. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

5.1.2. 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 mokytojų, baleto artistų ir šokėjų bei kilnojamųjų kultūros vertybių 

restauratorių pareigybės; 

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

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

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

profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

6. Gimnazijos darbuotojų pareigybės suskirstytos į šias grupes: 

6.1. gimnazijos vadovo ir jo pavaduotojų pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

6.2. pedagogai priskiriami A2 lygiui; 

6.3. specialistai priskiriami A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms; 

6.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

6.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 
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III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS 

 

7. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

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

7.2. priemokos; 

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

ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

7.4. premijos. 

 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

8. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi vertinant pareigybę, o ne asmenį. 

9. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais. 

10. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui 

(pareiginės algos bazinis dydis nustatomas įstatymu). Pareiginės algos pastovioji dalis 

apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio 

dydžio. 

11. Nepedagoginių gimnazijos darbuotojų, išskyrus vadovą ir jo pavaduotojus ugdymui, bei 

darbininkų, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į 

pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas 

arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms. 

12. Pedagoginių gimnazijos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 

priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą bei 

šio Aprašo priedą. 

13. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

14. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje. 

15. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus tai 

reglamentuojantiems teisės aktams, darbuotojų pareigybių skaičiui (t. y. perėjus į kitą įstaigų 

grupę), vadovaujančio darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai. 

 

V SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS 
 

16. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės 

algos kintamoji dalis nenustatoma. 

17. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą 

metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne 

didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams. 

18. Gimnazijos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 

praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus 

ir jų vertinimo rodiklius. 

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

vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

20. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir darbininkų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 
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VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 
 

21. Gimnazijos 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. 

22. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metinės veiklos užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam gimnazijos darbuotojui – per 

vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos, tačiau jeigu iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos 

lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

nenustatomi. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 

dienos. 

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

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. Gimnazijos darbuotojų 

veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 

mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas gimnazijoje. 

24. Gimnazijos darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą: 

24.1. labai gerai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems 

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

pastoviosios dalies. Pareiginės algos kintamosios dalies dydis – 10 procentų; 

24.2. gerai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems 

metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį. Pareiginės algos kintamosios dalies dydis – iki 5 

procentų; 

24.3. patenkinamai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vienerius metus 

nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

24.4. nepatenkinamai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vieneriems 

metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu 

nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo 3–4 prieduose tai pareigybei numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas. Pareiginės algos kintamosios dalies mažinimo dydis – 5 procentai. 

25. Gimnazijos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo 

dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti gimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams 

dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo. 

26. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius nustato gimnazijos direktorius. 

Pareiginės algos kintamoji dalis mokama nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kitų metų sausio 31 d. 

 

VII SKYRIUS 

PRIEMOKOS, DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, DARBAS NAKTĮ BEI 

VIRŠVALANDINIS DARBAS 
 

27. Darbuotojams priemokos mokamos 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. 

28. Priemokų dydis: 

28.1. atliekant įprastą darbo krūvį viršijančius darbus, neviršijant nustatytos darbo laiko 

trukmės, laikinai nesančių gimnazijos darbuotojų funkcijų vykdymą – iki 20 procentų gimnazijos 

darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio už faktiškai tomis sąlygomis 

dirbtą laiką; 
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28.2.  pedagoginiams darbuotojams apmokama už faktiškai dirbtą laiką pagal turimą 

kvalifikaciją; 

28.3. nepedagoginiams darbuotojams – iki 30 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio už 

faktiškai tomis sąlygomis dirbtą laiką. 

29. Priemokos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo gimnazijos darbo užmokesčiui 

skirtų asignavimų. 

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

algos pastoviosios dalies dydžio. 

31. Priemokos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu konkrečiam 

laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams. Pasikeitus aplinkybėms arba esant 

nepakankamiems veiklos rezultatams, priemoka gali būti sumažinta arba jos mokėjimas 

nutraukiamas. 

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

darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

33. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo 

užmokesčio. 

 

VIII SKYRIUS 

PREMIJŲ MOKĖJIMAS 
 

34. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos: 

34.1. atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis – iki 200 eurų; 

34.2. įvertinus labai gerai gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą – iki 50 

proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

35. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

36. Premija neskiriama gimnazijos darbuotojui, kuriam per 12 mėnesių paskirta drausminė 

nuobauda. 

37. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų 

asignavimų. 

 

IX SKYRIUS 

MATERIALINĖ PAŠALPA 
 

38. Gimnazijos 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 1 minimalios mėnesinės 

algos dydžio materialinė pašalpa iš gimnazijai skirtų lėšų. 

39. Mirus gimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų lėšų gali būti 

išmokama iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių 

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

40. Gimnazijos darbuotojui materialinę pašalpą skiria gimnazijos direktorius įsakymu iš 

gimnazijai skirtų lėšų. 

 

X SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS, TERMINAI, VIETA 
 

41. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje atsakingas darbuotojas nurodo faktiškai dirbtą laiką. 

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, pasirašytas darbuotojo, atsakingo už jo pildymą, pateikiamas 

finansininkui. Remiantis šiais žiniaraščiais finansininkas paskaičiuoja atlyginimus. 
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42. Darbo užmokestis gimnazijos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: 7 ir 21 mėnesio 

darbo dieną. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti mokamas tik darbuotojui pateikus 

prašymą raštu. Jeigu mokėjimo terminas sutampa su nedarbo arba šventine dienomis, jis 

perkeliamas į ankstesnę dieną. 

43. Už pirmąją mėnesio pusę išmokama suma (avansas). Jeigu darbuotojas dirbo nepilną 

mėnesį, jam avansas gali būti tik tuo atveju, kai jis yra dirbęs didžiąją mėnesio dalį. Avanso suma 

negali viršyti 40 proc. priskaičiuoto darbo užmokesčio. 

44. Finansininkas įteikia darbuotojams jų atsiskaitymo lapelius. Darbuotojui pageidaujant jo 

atsiskaitymo lapelis gali būti pateikiamas elektroniniu paštu. Į atsiskaitymo lapelius įrašomas 

darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, išskaičiuotų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių 

bei išmokėtos sumos. 

45. Atsižvelgiant į galimus finansinių lėšų gavimo sutrikimus ne dėl gimnazijos kaltės, darbo 

užmokesčio mokėjimo terminai gali būti keičiami apie tai informuojant gimnazijos darbuotojus. 

46. Darbo užmokesčio apskaita tvarkoma naudojant „Finalga“ programą. 

47. Kiekvienų kalendorinių metų darbo užmokesčio duomenys kaupiami Asmeninėse 

sąskaitose-kortelėse. 

48. Darbo užmokestis gimnazijos darbuotojams pervedamas į darbuotojo nurodytą banko 

sąskaitą. 

49. Darbe nesančių darbuotojų pavadavimas įforminamas direktoriaus įsakymu. Jame kiekvienu 

atveju nustatomas konkretaus atlyginimo dydis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (TAR, 2017-01-31, Nr. 1764). 

 

XI SKYRIUS 

IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO 
 

50. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuojama: 

50.1. įstatymų nustatyti mokesčiai (GPM ir VSD); 

50.2. antstolių patvarkymuose nurodytos sumos. Šie išskaitymai vykdomi gavus iš antstolių 

patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo pareigą mokėti alimentus, skolą už trūkumus, žalos 

atlyginimą ar kitus įsiskolinimus. 

50.3. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietėse, jis pasirenka vieną, kurioje bus taikomas 

neapmokestinamas pajamų dydis. 

 

XII SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ LIGOS LAIKOTARPIUS 

 

51. Už dvi pirmąsias ligos darbo dienas gimnazijos darbuotojams mokama 90 procentų vidutinio 

darbo užmokesčio dydžio ligos pašalpa. 

52. Nuo trečiosios kalendorinės nedarbingumo dienos ligos pašalpa mokama iš Valstybinio 

socialinio draudimo fondo. 

 

XIII SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ ATOSTOGAS 
 

53. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis 

(atostoginiai). 

54. Atostoginiai darbuotojui išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 

nuostatomis. 

55. Kai darbuotojui suteikiamos trumpesnės nei 10 dienų atostogos, darbuotojui prašant 

atostoginiai gali būti išmokami ir su jam priskaičiuotu atitinkamo mėnesio darbo užmokesčiu. 

56. Atostogos nekeičiamos pinigine kompensacija. Pasibaigus darbo santykiams darbuotojui 

gali būti suteiktos atostogos arba, kai darbuotojas jų nepageidauja, išmokama piniginė 
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kompensacija. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama, kai nutraukiama darbo 

sutartis, neatsižvelgiant į jos terminą. 

57. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, gali turėti ne tik kasmetines, bet ir tikslines 

atostogas, mokymosi atostogas.  

 

XIV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

58. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

59. Asmenys, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų kategorijoms, 

yra atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų pildymą, reikiamų 

ataskaitų pateikimą bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta 

dokumentų archyvavimo tvarka. 

60. Ši darbo apmokėjimo tvarka tvirtinama, keičiama ir papildoma gimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 

 

 

________________________________________ 
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Priedas 

 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
 

1. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, darbo 

krūvio sandarą, konsultuodamasis su gimnazijos metodine taryba, darbo taryba, nustato gimnazijos 

direktorius, vadovaudamasis įstatymo 5 priedu, šiame Apraše nustatytais kriterijais, atsižvelgdamas 

į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašą, švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl 

mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, darbo krūvio 

sandaros. 

2. Gimnazijos direktorius, neviršydamas gimnazijai skirtų asignavimų, dėl veiklos 

sudėtingumo gali didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams gali būti: 

2.1. didinami 2–15 procentų: 

 

Eil. Nr. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimo 

sąlyga 

Koeficiento didinimo 

reikšmė (proc.) 

2.1.1. Mokantiems bendrojo ugdymo dalykus, kai klasėje (grupėje) 

ugdomas 1 mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis 

vidutinius ar didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. 

 

2 

2.1.2. Mokantiems bendrojo ugdymo dalykus, kai klasėje (grupėje) 

ugdomi 2 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1 

mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

 

3 

2.1.3. Mokantiems bendrojo ugdymo dalykus, kai klasėje (grupėje) 

ugdomi 3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 2 ir 

daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

 

 

4 

2.1.4. Mokantiems bendrojo ugdymo dalykus, kai klasėje (grupėje) 

ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir 

(arba) 3 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

5 

2.1.5. Mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės 

skirtas mokymas namuose.   

3 

2.1.6. 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 

 

3 

 

2.2. didinami dėl veiklos sudėtingumo: 

 

Eil. Nr. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimo 

sąlyga 

Koeficiento didinimo 

reikšmė (proc.) 

2.2.1. Veikla, susijusi su neapibrėžtų problemų sprendimu, 

reikalaujanti greito ir tikslaus sprendimų priėmimo, plačių 

 

2 
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Eil. Nr. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimo 

sąlyga 

Koeficiento didinimo 

reikšmė (proc.) 

žinių, susijusių su ugdymu, psichologinių žinių taikymu.  

2.2.2. Veikla susijusi su ugdyme taikomų metodų ir gebėjimų 

naudotis mokymo įranga, mokymo priemonėmis, ugdyme 

naudojamomis (riziką susižeisti didinančios) priemonėmis, 

kuriems reikia gerų atitinkamos srities žinių, prevencinių 

priemonių taikymu ugdyme ir patirties. 

 

2 

 

3. Mokytojui gali būti padidintas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas už daugiau 

kaip vieną kriterijų, tačiau visų padidinimų procentinė suma negali viršyti 20 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies. 

4. Mokytojui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas už visas arba 

tik kontaktines valandas. 

5. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimo dydį mokslo metams pagal 

nustatytus kriterijus nustato gimnazijos direktorius. 

6. Trūkstant lėšų  mokytojų darbo užmokesčiui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento 

padidinimas  dėl veiklos sudėtingumo mokytojui gali būti atšauktas nuo kito mėnesio 1 d. apie tai 

mokytoją įspėjus, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. 

7. Kontaktinės valandos skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas 

valandas (pamokas, ilgalaikes konsultacijas), neformaliojo švietimo programoms – pagal 

programoje numatytas valandas.  

8. Nekontaktinės valandos skirstomos į: 

8.1. valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti; 

8.2. valandas funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti. Jos skiriamos 

ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, 

mokiniams, jų tėvams (rūpintojams, teisėtiems vaiko atstovams) informuoti apie mokinių ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą, profesiškai tobulėti ir kt.. Apmokėjimas už šias valandas: 

 

Mokomasis dalykas Apmokėjimas už funkcijas, susijusias su kontaktinėmis 

valandomis (pamoka, ilgalaikė konsultacija) 

Kai grupėje yra iki 12 

mokinių 

Kai grupėje yra 12 ir 

daugiau mokinių 

Pradinis ugdymas 45% 50% 

Lietuvių kalba ir literatūra 45% 50% 

Užsienio kalba (anglų), matematika 42% 47% 

Užsienio kalba (rusų, vokiečių), istorija 40% 45% 

Ekonomika ir verslumas, pilietiškumo 

pagrindai, dailė, muzika, dorinis 

ugdymas, technologijos, žmogaus 

sauga, psichologija, braižyba 

30% 35% 

Gamta ir žmogus, biologija, chemija, 

fizika, geografija, informacinės 

technologijos 

35% 40% 

Kūno kultūros, neformaliojo švietimo 

mokytojui  

30% 33% 

 

8.3. valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei, 

vykdyti. Šios valandos skiriamos kitai ugdomajai veiklai su mokiniais, už vadovavimą metodinei 

grupei, skiriamos bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (rūpintojais, 

teisėtais vaiko atstovais) ir gimnazijos partneriais; vadovauti klasei (grupei), įsivertinti įstaigos 
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veiklai, siekiant įstaigos ugdymo (mokymo) tikslų, atlikti kitiems darbams, kurie nėra apibrėžiami 

kaip kontaktinės valandos ir valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, 

vykdyti ir kt. Apmokėjimas už valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos 

bendruomenei: 

 

Eil. nr. Apmokėjimo sąlyga Skiriamos 

valandos per 

mokslo metus 

Vadovavimas klasei 

1. Už vadovavimą klasei, kai įgyvendinama socialinio emocinio 

ugdymo programa klasės valandėlės metu. 

 

126 

Valandų skyrimas mokytojui už funkcijas, susijusias su kita veikla gimnazijos 

bendruomenei, gimnazijos partneriais 

2. Už dalyvavimą mokytojų tarybos posėdžiuose (klasės  vadovui / ne 

klasės vadovui).  

2–12 / 2–10 

3. Už dalyvavimą metodinės grupės posėdžiuose. 4 

4. Už veiklą gimnazijos veiklos įsivertinimo grupėje. 21 

5. Už veiklą gimnazijos darbo taryboje 21 

6. Už vadovavimą metodinei grupei. 21 

7. Už savianalizę, savo veiklos aptarimą su vadovu, profesinių 

kompetencijų tobulinimą, susipažinimą su ugdymo naujovėmis / 

profesinių kompetencijų tobulinimą, susipažinimą su ugdymo 

naujovėmis, dokumentų/ataskaitų pildymą ir pateikimą nustatytu 

laiku. 

21 

8. Už dalyvavimą kitose veiklos planavimo (veiklos, strateginio planų 

ir pan.) darbo grupėse 

4 

9. Budėjimas gimnazijos erdvėse pertraukų metu 4–42 / 84 

10. Budėjimas gimnazijos lauko erdvėse 4–63 / 105 

11. Budėjimas gimnazijos renginiuose 4–24 

12. Už mentorystę, pagalbą pradedančiajam mokytojui 108 

Už darbą su mokiniais 

13. Už mokinių ruošimą dalykų olimpiadoms, konkursams, 

festivaliams, varžyboms. 

4–21 

14. Už mokinių ruošimą dalykų olimpiadoms, konkursams, 

festivaliams, varžyboms, kai mokiniai tampa regiono nugalėtojais, 

respublikinių dalykų olimpiadų, varžybų prizininkais, konkursų, 

festivalių laureatais. 

42 

15. Už vadovavimą vieno – dviejų mokinio brandos darbui. 21 

16. Už vadovavimą trijų – penkių mokinių brandos darbams. 42 

17. Už vadovavimą daugiau kaip penkių mokinių brandos darbams 63 

18. Už vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo 

kategoriją. 

21 

19. Už užsienio kalbos mokymosi lygio nustatymą, kai vadovaujantis 

gimnazijos ugdymo planu, lygiui nustatyti organizuojamas mokinių 

žinių ir gebėjimų patikrinimas raštu. 

1–4 

20. Už gimnazijos mokinių PUPP darbų tikrinimą ir vertinimą. 10 

21. Už 2, 4 kl. standartizuotų ir diagnostinių testų mokinių darbų 

vertinimą 

12 

22. Už 6, 8 kl. standartizuotų testų mokinių darbų vertinimą (lietuvių 

kalba ir literatūra) 

6–11 

23. Už 6, 8 kl. standartizuotų testų mokinių darbų vertinimą 8 
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(matematika) 

24. Už 8 kl. standartizuotų testų mokinių darbų vertinimą (gamtos 

mokslai) 

3 

25. Už 8 kl. standartizuotų testų mokinių darbų vertinimą (socialiniai 

mokslai) 

3 

26. Už projektų (tarptautinių, šalies) rengimą ir įgyvendinimą / 

dalyvavimą projektinėje veikloje, projekto gimnazijoje rengimas ir / 

ar įgyvendinimas.  

42 / 21 

27. Už darbą su mokinių taryba 42 

28. Už mokinių konsultavimą 2–42 

Veikla su mokinių tėvais 

29. Už mokinių tėvų (rūpintojų, teisėtų vaiko atstovų) švietimo 

organizavimą.  

21 

30. Už pasiruošimą ir dalyvavimą tėvų dienose  6 

31. Už gimnazijos interjero puoselėjimą, renginių scenografijos 

ruošimą. 

42 

Gimnazijos tradicijų puoselėjimas, veiklos plano įgyvendinimas 

32. Už tradicinių renginių įgyvendinimą.    21 

33. Už tradicinių renginių planavimą (scenarijaus rašymas) ir 

įgyvendinimo priežiūrą 

42 

34. Už rajoninės / respublikinės konferencijos organizavimą 4 

 

9. 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:  

 

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 60 proc. 

iki 40 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

1 512 
Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo daugiau kaip 2 metų) 

504–1 008 

nuo 30 iki 50 proc. 

kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 50 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

 

 

______________________ 


