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KAUNO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLOS 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Darbo apmokėjimo sistema parengta vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos 

respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio 

už darbą  įstatymu Nr. XIII-198; LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių 

darbo apmokėjimo 2019 m. gruodžio 5 d. įstatymu Nr. XIII-2606; 2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos 

respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio 

už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo 

įstatymu. Nr. XIV-127 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d.  nutarimu Nr. 

795 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų 

įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų 

susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo“. 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 Darbuotojų pareigybės yra 4 lygių: 

1) A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 

a) A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

b) 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 pareigybės. 

2) B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, 

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

4) D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 
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Mokyklos grupė - II. 

Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

1 grupė: Vadovas ir jo pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

2 grupė: Administracijos padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės 

priskiriamos A (A1 ar A2) arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

3 grupė: Specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) arba B lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, taip pat mokytojų pareigybės priskiriamos 

specialistų A2 lygio pareigybių grupei; 

4 grupė: Kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui. 

5 grupė: Darbininkai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui. 

Darbo užmokestį sudaro: 

1) pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis); 

2) priemokos; 

3) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų; 

4) premijos. 

Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės 

algos koeficientais. 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.  

Darbuotojų pareigybių sąrašą tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. 

SKYRIŲ, KITŲ PADALINIŲ VADOVŲ 

(išskyrus mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus)  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

Vadovaujamo 

darbo patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 

10 

daugiau 

kaip 10 
iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

daugiau 

kaip 10 

iki 5 7,4–10,5 7,5–10,7 7,6–12 6,3–9,9 6,5–10,1 6,7–10,3 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 
7,5–10,6 7,6–10,9 7,7–12,1 6,5–10,1 6,7–10,3 6,8–10,5 

daugiau 

kaip 10 
7,6–10,7 7,7–11,2 7,8–12,2 6,7–10,3 6,8–10,5 6,9–10,6 
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Skyrių, kitų padalinių vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į 

pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, profesinio darbo patirtį, 

kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės 

aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui, arba vykdytos funkcijos, 

analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, kitus darbo apmokėjimo sistemoje 

nustatytus kriterijus. 

SPECIALISTŲ (išskyrus mokytojus)  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

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 

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

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 

 

Specialistų, kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, 

kai buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar 

specialybės darbui, arba vykdytos funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms 

funkcijoms, kitus darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo 

apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientų dydžius nustato mokyklos direktorius. 
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Mokyklos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal 

šio įstatymo nuostatas ir mokyklos darbo apmokėjimo sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo 

patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai. 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS,  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

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 

 

Praktinio mokymo vadovo pareiginės algos koeficientas apskaičiuojamas pagal 

mokytojų, dirbančių pagal profesinio mokymo švietimo programas pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientą. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.  

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams  

didinami 1–15 procentų: 

- jeigu klasėje (grupėje) ugdoma vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

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

- mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas 

namuose; 
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- mokantiems pagal tarptautinio bakalaureato programas; 

- 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 ir profesinio mokymo programas. 

Gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus. 

Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau išvardintų kriterijų, jo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas darbo laikas per savaitę yra 36 val. 

Mokytojo darbo laiką sudaro: 

- kontaktinės valandos; 

- valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti; 

- valandos, skiriamos vadovauti klasei (grupei), skaičius (jei mokytojas vadovauja 

klasei (grupei); 

- valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei. 

Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), valandų 

skaičius per mokslo metus: 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai 

veiklai planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams 

vertinti, vadovauti klasei 

(grupei) 

Valandos, susijusios 

su profesiniu 

tobulėjimu ir veikla 

mokyklos 

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 

 

Mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per metus skiriama ne 

daugiau kaip 888 kontaktinės valandos privalomiems dalykams; o dirbančiam pagal profesinio 

mokymo programas – ne daugiau kaip 992 kontaktinės valandos.  
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Mokytojui (jeigu jo pedagoginis darbo stažas iki 2 metų), dirbančiam pagal bendrojo 

ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos, o dirbančiam 

pagal profesinio mokymo programas – ne daugiau kaip 924 kontaktinės valandos.  

Etatas gali būti dalijamas. 

Darbus etato viduje nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos darbo taryba. 

Mokytojai gali susitarti su administracija ir dalį savo darbų atlikti ne mokykloje. Tam gali 

būti panaudotos valandos pamokų pasiruošimui. Jų kiekis nustatomas mokyklos administracijos ir 

mokyklos darbo tarybos susitarimu. 

Kiekvieno mokytojo konkretus etatas ar jo dalis individualizuojama ir įteisinama 

mokytojo sutartyje su darbdaviu ir direktoriaus įsakyme. Kintamoji atlyginimo dalis mokytojams nėra 

numatyta. 

Mokytojai skatinami mokant priemokas ar premijas. 

Atlyginimas už vieną etatą apskaičiuojamas pastoviosios dalies koeficientą dauginant iš 

pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginės algos koeficientas priklauso nuo kvalifikacinės 

kategorijos ir pedagoginio darbo stažo. 

Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į 

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo, sporto ir mokslo ministras. 

 

KARJEROS SPECIALISTO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
  

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 

Karjeros 

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

 

Karjeros specialisto darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.. Ne daugiau kaip 60 procentų 

darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais teikiant ugdymo karjerai, profesinio 

informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, o kita darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam 

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

mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo karjerai, profesinio 

informavimo ir profesinio konsultavimo klausimais ir kita). 
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SOCIALINIO PEDAGOGO IR PSICHOLOGO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

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, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

socialinis 

pedagogas 

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

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

socialinis 

pedagogas, 

ketvirtos 

kategorijos 

psichologas 

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

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas, 

vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, 

trečios kategorijos 

psichologas 

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

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

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

metodininkas, 

socialinis 

pedagogas 

metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, 

tiflopedagogas 

ekspertas, 

socialinis 

pedagogas 

ekspertas,  

pirmos 

kategorijos 

psichologas 

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

 

Socialinio pedagogo ir psichologo darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. Ne daugiau 

kaip 60 procentų šio darbuotojo darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos 

gavėjais (vaikų, mokinių 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). 

 

MOKYKLŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų atlyginimas nustatomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d.  nutarimu Nr. 795.  Jų atlyginimas 

susideda iš pareiginės algos pastoviosios ir kintamosios dalių. 

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, atsižvelgiant į mokyklos 

grupę, nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. Direktoriaus atlyginimo kintamąją dalį nustato 

steigėjas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus. 
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Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja 

dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio mokyklos darbuotojų 4 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų 

dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių. 

Direktoriaus  pavaduotojų mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies 

dydžiai, 10–20 procentų mažesni už viešosios įstaigos vadovo mėnesinės algos dydį. 

MOKYKLŲ UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

Pedagoginio darbo stažas 

(metais) 
Pastoviosios dalies koeficientai  

iki 10  10,66 

nuo daugiau kaip 10 iki 15  11,12 

daugiau kaip 15  11,71 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

- didinami 5–10 procentų: 

- atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimą, arba jeigu skyriuje ugdoma (mokoma) 5 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

-  jeigu skyriuje ugdoma (mokoma) 5 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; 

- gali būti didinami iki 20 procentų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams pagal kitus 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

 Jeigu mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veikla atitinka du ir daugiau šių 

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

procentais. 

Pareiginės algos kintamoji dalis 

Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų 

veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo 

rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies.  

Pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, taip pat 

darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir 
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jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio veiklos vertinimo. 

Perkėlus darbuotoją į kitas pareigas, pareiginės algos kintamosios dalies procentinis 

dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito darbuotojo kasmetinio veiklos 

vertinimo. 

Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal mokyklos darbo 

apmokėjimo sistemą nustato mokyklos direktorius, o mokyklos direktoriui, įvertinusi jo praėjusių 

metų veiklą, – steigėjas.  

Darbininkams, mokytojams ir soc. pedagogui pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 

Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai mokyklos 

darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam 

mokyklos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo į 

pareigas dienos ar grįžimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas mokyklos darbuotoją iki 

einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės 

užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 

31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 

Darbuotojų tiesioginis vadovas  įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

1) labai gerai, teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui 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; 

2) gerai, teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti iki kito 

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

procentai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 

3) patenkinamai, teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu nenustatyti 

pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

4) nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam 

asmeniui su siūlymu iki kito kasmetinio veiklos vertinimo darbuotojui, išskyrus mokyklos vadovo 

pavaduotoją ugdymui ir mokyklos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją, nustatyti mažesnį 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 1, 2, 3 ir 4 prieduose tai pareigybei 

pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas, mokyklos vadovo pavaduotojui ugdymui, mokyklos ugdymą 

organizuojančio skyriaus vedėjui nustatyti vienetu mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientą. Su darbuotoju gali būti sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 
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57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo 

plano vykdymo rezultatus įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali būti nutraukiama darbo 

sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

Mokyklos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą su mokyklos 

darbo tarybos pritarimu/nepritarimu, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti 

mokyklos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu 

mokyklos direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo 

išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.  

Mokyklos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo 

ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

Priemokos 

Priemokos gali būti skiriamos: 

1) už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė; 

2) už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei 

nustatytas funkcijas; 

3) už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų 

raštu, vykdymą; 

Priemokos gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali 

būti skiriamos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Šių priemokų ir pareiginės algos 

kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. 

4) Priemoka už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų  gali siekti iki 20 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriama iki darbo, esant nukrypimų 

nuo normalių darbo sąlygų, pabaigos. Priemoka neskiriama, jeigu biudžetinės įstaigos darbuotojui 

karantino metu taikomi specialiuose įstatymuose nustatyti darbo apmokėjimo dydžiai. 

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų 

Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų mokyklos darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso nustatyta tvarka. 

Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokamas 

darbuotojo darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis ir darbuotojo pageidavimu jam suteikiama 

poilsio diena (poilsio dienos laiką suderinus su padalinio vadovu). 

  



12 

 

   
 

Premijos 

Mokyklos darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant darbo užmokesčiui 

skirtų lėšų:  

1) atlikus vienkartines įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis;  

2) labai gerai įvertinus įstaigos darbuotojo veiklą; 

3) įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva 

nutraukus darbo sutartį; 

Kiekvienu atveju nurodyta premija gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus, 

Premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

Premija negali būti skiriama darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių padariusiam darbo 

pareigų pažeidimą. 

Materialinės pašalpos  

Mokyklos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų 

giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų 

(įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirti 

mokyklos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateikti šių 

darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama 

iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš mokyklai skirtų lėšų.  

Mirus mokyklos darbuotojui, jo šeimos nariams iš mokyklai skirtų lėšų gali būti 

išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių 

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

Materialinę pašalpą mokyklos darbuotojams, išskyrus mokyklos direktorių, skiria 

mokyklos direktorius iš mokyklai skirtų lėšų. Mokyklos direktoriui materialinę pašalpą skiria 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija iš jo vadovaujamai mokyklai skirtų lėšų. 

 

 

 


