PATVIRTINTA
Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-61
KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kupiškio mokyklos „Varpelis“ (toliau – Mokykla) darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką,
darbo užmokesčio apskaičiavimą, darbo užmokesčio dydžius pagal pareigybes ir darbuotojų
kategorijas, darbuotojų premijavimą, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų
sumokėjimo terminus ir tvarką.
2. Aprašas vadovaujasi 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir

valstybės ir

2020 m. sausio 1 d. Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių
atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198 įstatymu kitais teisės aktais.
3. Aprašas

tvirtinamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, atlikus darbuotojų

informavimo ir konsultavimo procedūras Darbo kodekso nustatyta tvarka.
4. Aprašas gali būti keičiamas,

atlikus darbuotojų informavimo ir konsultavimo

procedūras Darbo kodekso nustatyta tvarka.
II SKYRIUS
DARBO UŽMOKESTIS IR JO DALYS. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
5. Konkretus darbo užmokestis nustatomas individualiai kiekvienam darbuotojui
Mokyklos direktoriaus ir darbuotojo susitarimu darbo sutartyje ir jos pakeitimuose, nustatant darbo
užmokestį per mėnesį, jei darbo teisės normos nenumato kitų reikalavimų.
6. Darbo užmokesčio dydis konkrečiam darbuotojui priklauso nuo pareigybės, jos
svarbos ir sudėtingumo, darbuotojo pareigybei keliamų kvalifikacinių reikalavimų, darbuotojo
išsilavinimo, stažo, darbinės patirties ir kt.
7. Jei su darbuotoju sutariama, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis
mokamas to darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.
8. Mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga (pastovioji dalis,
kintamoji dalis), taip pat galimos priemokos, premijos.
9. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos
koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui
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(toliau – BD). Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama

atitinkamą pareiginės algos

koeficientą dauginant iš pareiginės algos BD.
10. Mokyklos darbuotojams, išskyrus direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui,
mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus bei darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis
nustatoma pagal Įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį.
11. Darbininkų (D lygis) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios
mėnesinės algos dydžio.
12. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina Mokyklos pareigybių sąrašą, pareigybių
lygius ir pareigybių aprašymus.
III SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO MOKYKLOS
DARBUOTOJAMS KRITERIJAI
13. Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientai nustatomi, atsižvelgiant į mokinių skaičių (mokinių skaičius nustatomas tokiais
intervalais: iki 500 mokinių, 501 ir daugiau mokinių) ir pedagoginio darbo stažą (pedagoginis stažas
nurodomas tokiais metų intervalais: iki 10, 10-15, daugiau kaip 15).
14. Mokyklos

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ir

meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programas, pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai nurodyti šio Aprašo 1 priede.
15. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginių algų
pastoviosios dalies koeficientai nurodyti šio Aprašo 1 priede. Jų pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai, palyginti su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas,
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientais, padidinti: minimalūs – 5 procentais, maksimalūs
– 20 procentų.
16. Mokyklos pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientai nustatyti šio Aprašo 1 priede. Jiems pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai
nustatyti, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir į veiklos sudėtingumą.
17. Mokyklos specialistų (A2 ir B lygio) pareiginės algos pastovioji dalis priklauso
nuo pareigybės lygio ir profesinio darbo patirties.
18. Mokyklos kvalifikuotų darbuotojų (C lygis) pareiginės algos pastovioji dalis
priklauso nuo profesinio darbo patirties.
19. Mokyklos direktorius, nustatydamas

pareiginės

koeficientą darbuotojams, atsižvelgia į Mokyklai skirtas lėšas.

algos

pastoviosios

dalies
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IV SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
20. Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui nuo 2019 m. kovo 1 d. nustatoma
pareiginės algos kintamoji dalis.
21. Mokyklos specialistams (A2 ir B lygis), kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis)
pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma, atlikus kasmetinį darbuotojų vertinimą, atsižvelgiant į
Mokyklos turimas lėšas.
21. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų
veiklos vertinimo tvarkos aprašu.
22. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Mokyklos
darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.
V SKYRIUS
PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
23. Priemokos 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, vykdymą gali siekti iki 30
procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
24. Priemokos skiriamos Mokyklos direktoriaus įsakymu.
25. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo skirta priemoka, direktoriaus įsakymu
priemokos dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeistas arba mokėjimas nutrauktas.
VI SKYRIUS
PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
26. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos
premijos:
26.1. atlikus vienkartines ypač svarbias Mokyklos veiklai užduotis;
26.2. įvertinus „labai gerai“ darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą.
27.

Premijos skiriamos Mokyklos direktoriaus įsakymu, neviršijant darbuotojui

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir neviršijant Mokyklos darbo užmokesčiui
skirtų lėšų.
VII SKYRIUS
MATERIALINĖS PAŠALPOS
28. Biudžetinės įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių
ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių
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(įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta
tvarka yra paskirti biudžetinės įstaigos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto
netekimo, jeigu yra pateikti šių darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys
dokumentai, skiriama iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei
įstaigai skirtų lėšų.
29. Mirus biudžetinės įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams iš biudžetinei įstaigai
skirtų lėšų gali būti išmokama iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu
pateiktas jo šeimos narių rašytinis prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
30. Materialinę pašalpą biudžetinės įstaigos darbuotojams, išskyrus biudžetinės
įstaigos vadovą, skiria biudžetinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo iš biudžetinei įstaigai
skirtų lėšų.
VII SKYRIUS
NEDISKRIMINAVIMO UŽTIKRINIMAS
31. Tos pačios pareigybės ir kvalifikacijos darbuotojams darbo užmokestis mokamas
nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, tautybės, kilmės, tikėjimo, vaikų (ne) turėjimo ir kt.
32. Tos pačios pareigybės ir kvalifikacijos darbuotojams, dirbantiems pagal
terminuotas darbo sutartis, nustatytas atlyginimas negali būti mažesnis nei darbuotojams,
dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis.
33. Diskriminavimu nelaikoma:
33.1. skirtingo darbo užmokesčio taikymas skirtingoms pareigybėms;
33.2. skirtingo darbo užmokesčio taikymas skirtingos kvalifikacijos, skirtingos darbo
patirties ir stažo darbuotojams.
VIII SKYRIUS
DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS
34. Darbo užmokestis mokamas pinigais.
35. Darbo užmokestis pervedamas į darbuotojo asmeninę banko sąskaitą.
36. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, jeigu nėra
darbuotojo prašymo mokėti darbo užmokestį vieną kartą per mėnesį.
37. Darbo užmokestis už kalendorinį mėnesį turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 4
darbo dienas nuo jo pabaigos.
38. Darbo sutarties pasibaigimo atveju visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios
išmokos išmokamos ne vėliau kaip paskutinę darbo santykių dieną, nebent šalys susitaria, kad
darbuotojui mokėtina suma bus sumokėta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų po darbo santykių
pasibaigimo.
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XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Mokyklos darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo
metais ir / ar pasikeitus teisės aktams.

___________________________
Kupiškio mokyklos „Varpelis“
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Aptartas įstaigos Darbo taryboje 2022-08-29
Protokolo Nr. 2.
Kupiškio mokyklos „Varpelis“
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
suderintas su įstaigos Kupiškio mokyklos „Varpelis“ PS
2022-08-29
Protokolo Nr. 2
.
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Kupiškio mokyklos „Varpelis“
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo
1 priedas
MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IR
MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA)
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacinė
kategorija

Mokytojas
Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
ekspertas

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo
nuo
nuo
nuo
nuo
daugiau daugiau daugiau daugiau daugiau
iki 2
kaip 2 iki kaip 5
kaip 10 kaip 15 kaip 20
5
iki 10
iki 15
iki 20
iki 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
6,91
6,94
7,0
7,13
7,35
7,38
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
7,43
7,44
7,45
7,49
7,51
7,54
7,6

daugiau
kaip 25

7,42
7,59

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

8,12

8,27

8,53

8,57

8,62

9,24

9,39

9,63

9,67

9,71

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
2.1. didinami 5 procentais mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą,
ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio
ugdymo programas:
2.1.1. 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;
2.1.2. kurių grupėje ugdomi vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių,
atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo
mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje;
2.2. didinami 7 procentais mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
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2.2.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), skirtose
mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių;
2.2.2. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
2.3. didinami 5 procentais meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir
(arba) priešmokyklinio ugdymo programas:
2.3.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklose (ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo
grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių;
2.3.2. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
2.4. didinami 15 procentų meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo
mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagal pradinio ugdymo individualizuotas, pagrindinio
ugdymo individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas programas.
3. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo
programą, ir meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio
ugdymo programas, veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte nustatytų kriterijų, jų
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.
4. 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 valandos –
netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu,
rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).
5. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą mokyklose (priešmokyklinio
ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos
skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais
(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais,
tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).
6. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio
ugdymo programas, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos
skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais
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(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais,
tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).
MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ,
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO
SANDARA
7. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacinė
kategorija

Mokytojas
Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
ekspertas

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo
nuo
nuo
nuo
nuo
daugiau daugiau daugiau daugiau daugiau
iki 2
kaip 2 iki kaip 5
kaip 10 kaip 15 kaip 20
5
iki 10
iki 15
iki 20
iki 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
6,91
6,94
7,0
7,13
7,35
7,38
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
7,43
7,44
7,45
7,49
7,51
7,54
7,6

daugiau
kaip 25

7,42
7,59

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

8,12

8,27

8,53

8,57

8,62

9,24

9,39

9,63

9,67

9,71

8. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams,
dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą:
8.1. 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;
8.2. didinami 7 procentais,

dirbantiems ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar

priešmokyklinio ugdymo grupėse, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
9.

Mokytojų,

dirbančių

pagal

priešmokyklinio

ugdymo

programą

mokyklose

(priešmokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų
24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su
mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su
mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).

9

10. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio
priedo 8 punkte, 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.).
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
11. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)

Pareigybė

nuo daugiau
kaip 3 iki 10

iki 3

nuo daugiau
kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas,
logopedas, judesio
korekcijos specialistas

5,2

5,46

5,7

6,0

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip
iki 10
daugiau kaip 15
10 iki 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas,
logopedas
Vyresnysis specialusis
pedagogas
Specialusis pedagogas
metodininkas
Specialusis pedagogas
ekspertas

5,47

5,8

6,02

6,16

6,23

6,45

6,6

6,77

6,92

7,38

7,46

7,7

12. Judesio korekcijos specialistams, kuriems įskaitytos kvalifikacinės kategorijos švietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai
nustatomi taikant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, nurodytus 10 punkte nustatytą
atitinkamą kvalifikacinę kategoriją įgijusiems darbuotojams.
13. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo didinamas:
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13.1. 10 procentų specialiesiems pedagogams, logopedams, dirbantiems mokyklose, skirtose
mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių;
13.2. 5 procentais judesio korekcijos specialistui, dirbančiam mokyklose, skirtose
mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių.
14.

Specialiųjų pedagogų, logopedų,

dirbančių

mokyklose su

ikimokyklinio

ir

priešmokyklinio amžiaus vaikais, darbo laikas per savaitę yra 34 valandos, iš jų 22 valandos
skiriamos 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).
15. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių mokyklose su mokyklinio amžiaus vaikais,
darbo laikas per savaitę yra 30 valandos, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais
(mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir 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).
16. Judesio korekcijos specialistų darbo laikas per savaitę – 36 valandos, iš jų 24 valandos
skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir
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).
AUKLĖTOJŲ (LAVINAMŲJŲ KLASIŲ) PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
17. Auklėtojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Pastoviosios dalies koeficientai
Pareigybė
iki 3

pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau nuo daugiau daugiau kaip
kaip 3 iki
kaip 10 iki
15

11

10
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Auklėtojas

5,1

5,2

15
5,25

5,3

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
daugiau kaip
iki 10
kaip 10 iki
15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Auklėtojas

5,4

5,45

5,5

Vyresnysis auklėtojas

5,6

5,65

5,7

Auklėtojas metodininkas

5,75

5,8

5,85

Auklėtojas ekspertas

5,95

6,02

6,17

18. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 11
procentų auklėtojams, dirbantiems mokyklose (grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų
sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
19. Auklėtojų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais bendrojo ugdymo mokyklose
(grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos per
savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais
(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais,
tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).
MOKYKLŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
20. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Mokinių skaičius
iki 10
iki 500

10,44

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip 10 iki 15
daugiau kaip 15
10,46

10,48

21. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
21.1. didinami 5 procentais:
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21.1.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams ugdymui,
atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu
šiose įstaigose ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
21.1.2. mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams ugdymui, jeigu mokykloje ugdoma
(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 ir profesinio mokymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje;
21.2. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovams pagal savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytus kriterijus;
21.3. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui pagal
kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.
22. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų vadovų ir vadovų
pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į
mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną.
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Kupiškio mokyklos „Varpelis“
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo
1 priedas
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS
ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
1. Specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: lygis:
1.1. maitinimo organizavimo specialistas – 6,0;
1.2. slaugytojas – 5,94;
1.3. vairuotojas – 6,25.
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
2. Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: auklėtojo
padėjėjas, auklėtojo padėjėjas specialiojoje grupėje, mokytojo padėjėjas, auklė, virėjas,
sandėlininkas, ūkvedys:
Pastoviosios dalies koeficientai
profesinio darbo patirtis (metais)

Pareigybės lygis

C lygis

iki 2

nuo daugiau kaip
2 iki 5

nuo daugiau kaip
5 iki 10

daugiau kaip 10

4,7

4,8

4,9

5

3. Pareigybės lygis D – statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis, valytojas, virtuvės
darbininkas.
Pareigybės lygis
D lygis

Pareiginės algos baziniais dydžiai
MMA
________________

