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TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lazdijų r. Šventežerio mokyklos ( toliau – Mokykla) darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka
(toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimu Nr. XIII-1838, 9 straipsnio
1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimu Nr. XIII-1712, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio
21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-689 „Dėl
Rekomendacijų dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo
švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio
sandaros patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679
„Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 nutarimu Nr. 814 ,,Dėl minimaliojo darbo
užmokesčio“, kuriais vadovaujantis darbuotojams mokoma pareiginė alga (mėnesinė alga –
pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir
švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių
darbo sąlygų, premijos, materialinės pašalpos.
2. Įstaigos darbuotojų darbas apmokamas taikant pareiginės algos koeficientus, kurių pagrindu
imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas pareiginės algos bazinis dydis, įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentų
nuostatas, diferencijuojant pagal darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai),
darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes,
taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.
3. Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos:
mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo
programas;
pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį,
įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

sudėtingas darbas – darbas su vaikais, kurie turi specialius poreikius arba nurodytas LR
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priede;
darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal pasirašytą
darbo sutartį su Įstaiga: darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir kintamoji dalis), priemokos ir
premijos. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal direktoriaus
patvirtintą pareigybių sąrašą, taip pat už darbą vystomuosiuose projektuose ir už papildomas funkcijas
(jeigu pagal pareigybių sąrašą nėra patvirtinto koeficiento, atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalų mėnesinį ar valandinį darbo užmokestį;
pareiginė alga – pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintus koeficientų dydžius Įstaigos direktoriaus nustatyta darbo
užmokesčio pastovioji dalis, mokama darbuotojui už darbą pagal darbo sutartį ir kintamoji dalis, kuri
nustatoma pagal praėjusių metų veiklos vertinimą arba priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į
darbuotojo profesinį darbo stažą, profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius;
priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, darbuotojui mokama už papildomą darbo
krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant
nustatytos darbo laiko trukmės, už pavadavimą gretinimo būdu, už papildomų pareigų ar užduočių,
nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą;
ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam
laikui.
4. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl: sutarties termino, pagrindinio ar papildomo
darbo, pareigybės pavadinimo, taikomo pastoviosios pareiginės algos dalies dydžio, darbo režimo ir
darbo laiko normos, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir papildomų funkcijų vykdymo.
5.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis darbo sutartyje nustatytu darbo

užmokesčiu, darbo grafike nustatytu darbo laiko apskaitos žiniaraščiu. Įstaigos darbuotojų darbo
grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkvedys.
Darbo užmokestis mokamas darbuotojams pervedant į jų asmenines sąskaitas.

II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS
6. Mokyklos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:
6.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;
6.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis
išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.1.2. 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 pareigybės;
6.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas
iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
6.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar)
įgyta profesinė kvalifikacija;
6.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos
reikalavimai.
7.

Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:

7.1. vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną
išsilavinimą toms pareigoms eiti;
7.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B
lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;
7.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną
išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų pareigybės priskiriamos specialistų A2 lygio pareigybių
grupei;
7.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;
7.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).
8. Mokyklos direktorius tvirtina Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis
Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir
pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti.
9. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareigybių skaičius Mokyklos darbuotojų
pareigybių sąraše nustatomas, atsižvelgiant į:
9.1. Mokyklos pagal atitinkamas ugdymo programas dirbančių mokytojų kontaktinių valandų
skaičių per mokslo metus, nustatytą atsižvelgiant į:
9.1.1. kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, – sąlyginių klasių (grupių)
skaičių ir dydį, nustatytus pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, taip pat Lazdijų rajono savivaldybės
papildomai finansuojamą klasių (grupių) skaičių;
9.2. vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių, kuris
nustatomas:

9.2.1. kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, – pagal Mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytas vidutinių kontaktinių valandų,
tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, normas pagal sąlyginį klasės (grupės) dydį;
10.

Mokyklos direktorius tvirtina Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus. Mokyklos

direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija Vyriausybė ar jos įgaliota institucija patvirtina Valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojų (išskyrus trenerius), pareigybių aprašymo metodiką. Mokytojų
(išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministras.
11. Mokyklos darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta:
11.1.

pareigybės grupė;

11.2.

pareigybės pavadinimas;

11.3.

pareigybės lygis;

11.4.

specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas,

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);
11.5.

pareigybei priskirtos funkcijos, pavaldumas.

III SKYRIUS
DARBO UŽMOKESTIS
12. Mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro:
12.1.

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

12.2.

priemokos. 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 ir suformuluotų raštu, vykdymą
gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;
12.3.

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

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų mokama LR darbo kodekso nustatyta
tvarka.;
12.4.

premijos.

13. Mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pareiginės algos koeficientais. 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.

13.1. Mokyklos mokytojų darbo krūvis susideda iš metinių kontaktinių valandų, nekontaktinių
valandų kontaktinei veiklai ir nekontaktinių valandų mokyklos bendruomenei skaičiaus.
Nekontaktinės valandos mokyklos bendruomenei skiriamos mokyklos direktoriaus ir mokytojo
sutarimu.
14. Mokyklos ūkvedžiui, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos
koeficientais pagal Tvarkos 1 priedą, 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 funkcijos. Nustatyta Mokyklos ūkvedžiui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu
su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio Mokyklos darbuotojų 5 vidutinių pareiginių
algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių.
15. Mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pagal Tvarkos 2 priedą, 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
funkcijos.
16. A1 lygio pareigybėms pagal Tvarkoje nustatytus dydžius pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientas didinamas 20 procentų.
17. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos
dydžio.
18. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pagal Tvarkoje numatytus
koeficientus nustato Mokyklos direktorius įsakymu.
19. Didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių tvirtina Lazdijų rajono savivaldybės
taryba.
20. Mokyklos direktorius tvirtina Mokyklos pareigybių sąrašą, naudodamasis Lietuvos
Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas
profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti.
21. Mokyklos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
22. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų
pareigybių skaičiui (t. y. perėjus į kitą įstaigų grupę), vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio
darbo patirčiai ar nustačius, kad Mokyklos ūkvedžiui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su
kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių
kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius.
23. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus mokinių skaičiui,

pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui ar nustačius, kad
Mokyklos direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja
dalimi) viršija praėjusio ketvirčio Mokyklos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių
kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius.
24. Visų darbuotojų darbo stažas tikslinamas rugsėjo 1 d. ir sausio 1 d.
25. Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų 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.
26. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo
5 priedą, atsižvelgiant į Mokykloje ugdomų mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d., pedagoginio
darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.
27. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo didinamas 5-10
procentų direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymo organizavimą, jei Mokykloje ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų
ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
28. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nemažinama, jei jis
dirba mokytoju. Toks darbas laikomas papildomu darbu ir papildoma pareigybė.
29. Mokytojų (išskyrus trenerių), pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos,
atsižvelgiant į mokytojų (išskyrus trenerių), pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimą ir jų turimų
kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, visumą, nustatomos švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka. Mokytojams (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems
vidurinį išsilavinimą, mokytojams (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistams,
baigusiems profesinio mokymo programą, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, gali būti
suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo
pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams (išskyrus trenerius) ir pagalbos
mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį,
įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo,
mokytojo metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo pagalbos
mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko, pagalbos mokiniui specialisto
eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui
specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki
1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui
specialisto kvalifikacinė kategorija.

30. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į
pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
31. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
32. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų
ir tiflopedagogų, išskyrus dirbančius švietimo pagalbos įstaigose, auklėtojų, koncertmeisterių,
akompaniatorių) darbo krūvio sandara (darbo pareigų paskirstymas pagal laiką) pateikiama Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priede.
33. Mokytojo darbo laiko struktūra:
33.1.

kontaktinio darbo su mokiniais valandos – mokytojo tiesioginis bendravimas su

mokiniais: formaliai suplanuotas darbo krūvis mokyklos ugdymo / mokymo planui ir (ar)
neformaliojo švietimo programai įgyvendinti ir kitoms kontaktinėms veikloms su mokiniais (toliau –
kontaktinės valandos);
33.2.

nekontaktinio darbo valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti

pamokomas, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti;
33.3.

valandos, skiriamos vadovauti klasei (grupei);

33.4.

valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei.

33. Darbo laiko struktūra nurodoma darbo grafike ir pamokų tvarkaraščiuose. Darbo laiko
grafikas sudaromas pagal nustatytą darbo laiko režimą, vadovaudamasis Darbo kodekso 113
straipsniu ir Darbo režimo valstybės ir savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 96 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo kodekso įgyvendinimo“. Sudarant darbo laiko grafiką,
užtikrinami maksimaliojo darbo laiko (Darbo kodekso 114 straipsnis) ir minimaliojo poilsio laiko
(Darbo kodekso 122 straipsnis) reikalavimai.
34. Darbo laiko režimas nustatomas:
34.1. lankstų darbo grafiką (įteisintą susitarime dėl darbo sutarties pakeitimo arba mokytojui
prašant), kai mokytojas vadovaudamasis pamokų, konsultacijų, neformaliojo švietimo programų
tvarkaraščiais ir kitu mokyklos direktoriaus nustatytu darbo laiku privalo būti darbovietėje, o kitą
laiką gali dirbti prieš ar po šių valandų namuose ar kitur prisiimdamas atsakomybę už darbo vietą bei
saugą. Pamokų, konsultacijų, neformaliojo švietimo programų tvarkaraščiai ir kitos Mokyklos
vadovo nustatytos valandos, kuriomis darbuotojas privalo dirbti Mokykloje, prilyginamas mokytojo,
dirbančio pagal lankstų darbo grafiką, fiksuotoms darbo dienos valandoms;
34.2. šalių susitarimu gali nustatyti kitas, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 straipsnyje
numatytas, darbo laiko režimo rūšis, užtikrinant veiksmingą mokyklos darbą.
35. Darbo grafike nurodoma darbo pradžia, pabaiga, pietų pertraukos, skirtos pailsėti ir
pavalgyti, trukmė, pradžia ir pabaiga. Pietų pertrauka suteikiama ne vėliau kaip po penkių valandų

darbo. Pietų pertrauka negali būti trumpesnė negu trisdešimt minučių ir ne ilgesnė kaip dvi valandos.
Kai dėl ugdymo / mokymo proceso ypatumų mokytojui negalima suteikti pertraukos pailsėti ir
pavalgyti, jam suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku.
36. Darbo grafiką rengia ir jį pasirašo pavaduotojas ugdymui. Darbo grafiką tvirtina Mokyklos
vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Darbo grafikų derinimo tvarka suderinama su darbo taryba.
Mokytojams darbo grafikas pateikiamas susipažinti elektroniniu būdu ir (arba) skelbiamas viešai
Mokyklos informaciniame stende.
37. Mokykloje nustatytos valandos, kuriomis darbuotojas privalo dirbti Mokykloje:
kontaktinės valandos, neformaliojo švietimo užsiėmimai, konsultacijos, veiklos, susijusios su
profesiniu tobulėjimu (seminarai, konferencijos, paskaitos, konsultacijos, vykstančios mokykloje),
mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, organizuoti
(posėdžiai, pasitarimai, dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje), dalyvavimas mokyklos
renginiuose, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių mokinių mokymosi pasiekimų
patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymas ir mokinių rezultatų vertinimas, bei
esant būtinybei, Mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos Mokyklos veiklai planuoti,
organizuoti.
38. Darbuotojai gali pasinaudoti galimybe dirbti nuotoliniu būdu, kurių veiklos pobūdis ir
specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma, vadovaujantis
Mokyklos vadovo patvirtintu Nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašu. Mokytojams,
pedagoginiams darbuotojams suteikiama galimybė dirbti nuotoliniu būdu mokinių atostogų metu.
39. Darbo krūvio sandara susideda iš dviejų kategorijų darbo valandų: 1) pamokų ir
pasiruošimo pamokoms, mokinių darbų vertinimo, vadovavimo klasei bei 2) veiklų mokyklų
bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti.
40. Vadovavimo klasei valandos diferencijuojamos pagal klasių dydį. Ne mažiau kaip 152
metinės val. – jei klasėje mokosi iki 11 mokinių, ne mažiau kaip 180 val. – jei 12-20 mokinių, ir ne
mažiau kaip 210 val., jei klasėje mokosi daugiau kaip 21 mokinys.
41. Pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti skirtos valandos diferencijuojamos pagal
mokomuosius dalykus ir klasės dydį – didesnė klasė, daugiau ir laiko pasirengimui, mokinių darbų
taisymui. Valandos pasiruošti pamokoms ir mokinių darbams vertinti sudaro 40-60 proc. nuo
kontaktinių valandų.
42. Valandų veikloms mokyklos bendruomenei ir tobulėjimui minimali riba – 102 metinės
valandos. Tai valandos darbui su tėvais (tėvų konsultavimas, informavimas, bendravimas,
bendradarbiavimas), valandos mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui (dalyvavimas
pasitarimuose, posėdžiuose), profesiniam tobulėjimui.

43. Papildomai numatyta iki 400 metinių valandų pagal Mokyklos poreikį susitarus su
mokytoju, kurios įtraukiamos į darbo krūvį: dalyvavimas darbo grupėse, mokyklos savivaldoje,
metodinė veikla, mokyklos ugdymo programų rengimas, patirties sklaida (mentorystė, kolegų
konsultavimas, atviros pamokos, kvalifikacijos tobulinimo programų, seminarų rengimas ir kt,),
vertinimas ir ekspertavimas (egzaminų, mokytojų veiklos, ugdymo proceso, kt.), edukacinių veiklų
organizavimas, profesinis tobulėjimas.
44. Etatą sudaro ne daugiau kaip 888 val. (60 proc.) iš 1512 etato valandų, pradedantiesiems –
756 val. (50 proc.). Mokytojo, dirbančio pagal pradinio ugdymo programą, pareigybė formuojama,
kai jam per metus skiriama 700 ir daugiau kontaktinių valandų.
45. Darbo krūvio sandara:
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Mokytojas
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Mokytojas
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Mokytojas
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46. Darbo krūvis nustatomas mokslo metams.
47. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo
didinami 1–15 procentų:
47.1. kai klasėje ugdomi 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius,
didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius;
47.2. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose;
47.3. mokantiems pagal tarptautinio bakalaureato programas;
47.4. 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.
48. Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau 31 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.

49. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara
nustatoma pagal Tvarkos 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir
veiklos sudėtingumą.
50. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl
veiklos sudėtingumo didinami 5–10 procentų:
50.1. 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;
50.2. 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.
51. Jeigu ikimokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą,
veikla atitinka du ir daugiau šios Tvarkos 45 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.
52. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, darbo
laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su
mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams,
susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais
ir kt.).
53. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara
nustatoma pagal Tvarkos 6 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir
veiklos sudėtingumą.
54. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl
veiklos sudėtingumo didinami 5–10 procentų:
54.1. 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;
54.2. 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.
55. Jeigu priešmokyklinio ugdymo mokytojų veikla atitinka du ir daugiau šios Tvarkos 49
punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau
kaip 25 procentais.
56. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33
valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais

(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais,
tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).
57. Specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, socialinių pedagogų, auklėtojų pastoviosios
dalies koeficientai nustatomi pagal Tvarkos 7 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą,
kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą, darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą.
58. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus
ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus Tvarkos 55 punkte nurodytus atvejus.
59. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą,
nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.
60. Mokyklos 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 vieneriems metams.
61. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal Mokyklos darbo
apmokėjimo tvarką, įvertinęs Mokyklos darbuotojų praėjusių metų veiklą, nustato Mokyklos
direktorius įsakymu.
62. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

IV SKYRIUS
PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS
63. Priemokos ir premijos Mokyklos darbuotojams skiriamos Mokyklos direktoriaus įsakymu:
63.1.

priemokos ir premijos bei kitos vienkartinės išmokos skiriamos darbuotojui atlikus raštu

suformuotas papilomas pareigas ir užduotis bei mokyklos direktoriaus įsakymo projektą suderinus su
Mokyklos darbo taryba.
64. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės
algos pastoviosios dalies dydžio.
65. Mokyklos darbuotojams gali būti nustatomos priemokos:
65.1.

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

aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;
65.2.

už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų

raštu, vykdymą;

65.3.

priemokų dydis: atliekant įprastą darbo krūvį viršijančius darbus, neviršijant nustatytos

darbo laiko trukmės – 20 procentų Mokyklos darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios
dalies dydžio už faktiškai tomis sąlygomis dirbtą laiką.
66. Priemokos gali būti nustatomos Tvarkos 60.1 ir 60.2 papunkčiuose esančių aplinkybių
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Priemokos dydis ir išmokėjimo
galimybės priklauso nuo Mokyklos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.
67. Už darbą poilsio arba švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo užmokestis
arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną
arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo
užmokestį.
68. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo
užmokesčio.
69. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos:
69.1. atlikus vienkartines ypač svarbias Mokyklos veiklai užduotis – iki 200 eurų;
69.2. įvertinus labai gerai Mokyklos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą – iki 50 %
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
70. Premija neskiriama Mokyklos darbuotojui, kuriam per 12 mėnesių paskirta drausminė
nuobauda.
71. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Mokyklos darbo užmokesčiui skirtų
asignavimų.
72. Mokyklos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl šeimos narių motinos
(įmotės), tėvo (įtėvio) mirties, jeigu yra mokyklos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą
aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 300 eurų dydžio materialinė pašalpa iš
mokyklai skirtų lėšų.
73. Mokyklos darbuotojui materialinę pašalpą skiria Mokyklos direktorius įsakymu iš
Mokyklai savivaldybės biudžeto darbdavio socialinei paramai skirtų asignavimų.

V SKYRIUS
DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS
74. Mokyklos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti Mokyklos
darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių
metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
75. Pavaduotojo ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis
atitinkamai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu švietimo įstaigų vadovų, jų

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų
Mokyklos darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.
76. 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 – per vieną mėnesį nuo priėmimo 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.
77. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Mokyklos
darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.
78. Mokyklos darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:
78.1. labai gerai;
78.2. gerai;
78.3. patenkinamai;
78.4. nepatenkinamai.
79. Mokyklos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu
darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas Mokykloje.
80. Mokyklos darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su Mokyklos darbo tarybos atstovu
įvertinęs Mokyklos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:
80.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems
metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos
pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;
80.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems
metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, nuo 5 iki 9 procentų pareiginės algos pastoviosios
dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;
80.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu vienus metus
nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;
80.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu vieniems
metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu
šio Tvarkos 1–2 prieduose ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymo 5 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.

81. Mokyklos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo
dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti Mokyklos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl
šio Tvarkos 37 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu
Mokyklos direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo
išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.
82. Mokyklos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams
nagrinėti nustatyta tvarka.
VI SKYRIUS
PAPILDOMAS DARBAS IR JO APMOKĖJIMAS
83. Susitarimas dėl papildomo darbo laikomas darbo sutarties dalimi.
84. Papildomas darbas gali būti:
84.1. atliekamas kitu laiku nei pagrindinis darbas – susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo;
84.2. atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija – susitarimas dėl darbo
funkcijų gretinimo;
84.3. susitariamas dėl projektinio darbo.
85. Vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo ir
minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.
86. Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta:
86.1. pareigybė arba atliekama funkcija;
86.2. kuriuo metu bus atliekamas darbas (terminas);
86.3. darbo apimtis darbo valandomis;
86.4. darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą;
86.5. kita papildoma informacija pagal poreikį.
87. Susitarimas dėl papildomo darbo pasibaigia suėjus nustatytam terminui. Susitarimą dėl
papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti, įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš
penkias darbo dienas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia, nutrūkus pagrindinės
darbo funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip.
88. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą ir papildomą darbą – darbo laikas negali viršyti 60
valandų per savaitę. Tačiau kai taikoma suminė darbo laiko apskaita ir dirbama per savaitę
penkiasdešimt dvi valandas, tai kito darbo laikas netrumpinamas.
89. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą pagal pareigybės aprašymą ir atlieka papildomas
funkcijas – apmokama kaip už visą darbo laiką ir skiriama priemoka.
90. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą pagal pareigybės aprašymą ir viršija nustatytą krūvį
– apmokama kaip už pagrindinį darbą ir papildomą darbą.

91. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą ir papildomą darbą – gali būti dirbama pagal
skirtingus pareigybių aprašus, todėl darbo užmokesčio nustatymo kriterijai ir pareigybių lygiai gali
būti skirtingi.
92. Esant sutrumpintam darbo laikui, galioja bendros taisyklės dėl maksimalaus savaitės darbo
laiko pagrindiniame darbe, t. y. maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias
dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų.
XIX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
93. Atnaujinta Mokyklos darbo apmokėjimo tvarka galioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

_______________________

Lazdijų r. Šventežerio
mokyklos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo tvarkos 1 priedas
A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ
Pareigybės lygis
A lygis
B lygis
Ūkvedys

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
5 iki 10
3,38–7,6
3,4–8,5
3,45–9,5
3,6–10,5
3,35–7,3
3,39–7,4
3,45–7,6
3,5–8,0
3,45 - 4,3
3,45 – 4,6
3,45 – 5,0
3,5 -8,0
Lazdijų r. Šventežerio
mokyklos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo tvarkos 2 priedas

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ
Pareigybės lygis
C lygis
Sekretorius
Auklėtojos
padėjėjas
Autobuso
vairuotojas
Mokytojo
padėjėjas (darbui
su spec. poreikių
vaikais)
Užimtumo
specialistas

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
5 iki 10
3,31–5,3
3,34–5,4
3,36–5,6
3,38–7,0
3,8
3,9
4,0
4,2
3,31

3,34

3.36

3,38

3,8

3,9

4,0

4,2

3,31

3,34

3,36

3,38

3,31

3,38

4,0

4,2

Lazdijų r. Šventežerio
mokyklos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo tvarkos 3 priedas

Kvalifikacinė
kategorija

Mokytojas
Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
ekspertas

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo
nuo
nuo
nuo
nuo
daugiau
daugiau
daugiau
daugiau
daugiau
daugiau
iki 2
kaip 2
kaip 5 iki kaip 10 iki kaip 15 iki kaip 20 iki kaip 25
iki 5
10
15
20
25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
6,42
6,44
6,5
6,62
6,82
6,85
6,89
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
6,9
6,91
6,92
6,95
6,97
7,0
7,05
7,06

7,08

7,12

7,4

7,44

7,47

7,54

7,68

7,92

7,96

8,0

8,58

8,72

8,94

8,98

9,02

Lazdijų r. Šventežerio
mokyklos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo tvarkos 4 priedas
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Mokinių skaičius
iki 500
501 ir daugiau

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip 10
iki 10
daugiau kaip 15
iki 15
8,1
8,2
8,3
8,83
9,05
9,23

Lazdijų r. Šventežerio
mokyklos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo tvarkos 5 priedas

Kvalifikacinė
kategorija

Ikimokyklinio
ugdymo mokytojas

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
nuo daugiau
iki 3
kaip 10 iki
daugiau kaip 15
kaip 3 iki 10
15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,64

4,93

5,0

5,13

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
iki 10
kaip 10 iki
daugiau kaip 15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Ikimokyklinio
ugdymo mokytojas
Vyresnysis
ikimokyklinio
ugdymo mokytojas
Ikimokyklinio
ugdymo mokytojas
metodininkas
Ikimokyklinio
ugdymo mokytojas
ekspertas

4,96

5,06

5,15

5,43

5,51

5,72

5,93

6,09

6,23

6,74

6,81

7,0

Lazdijų r. Šventežerio
mokyklos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo tvarkos 6 priedas

Kvalifikacinė
kategorija

Priešmokyklinio
ugdymo
mokytojas

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip 3 iki
nuo daugiau kaip
daugiau kaip
iki 3
10
10 iki 15
15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
5,57

5,92

6,0

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip
iki 10
10 iki 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Priešmokyklinio
ugdymo
mokytojas
Vyresnysis
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojas
Priešmokyklinio
ugdymo
mokytojas
metodininkas
Priešmokyklinio
ugdymo
mokytojas
ekspertas

6,15

daugiau kaip
15

5,95

6,07

6,18

6,52

6,61

6,86

7,12

7,32

7,47

8,1

8,17

8,39

Lazdijų r. Šventežerio
mokyklos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo tvarkos 7 priedas
Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
nuo daugiau
daugiau kaip 15
kaip 3 iki 10
kaip 10 iki 15

iki 3

Specialusis pedagogas,
logopedas

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,76
5,21
5,47

5,71

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip
daugiau kaip 15
10 iki 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
5,0
5,48
5,81
iki 10

Specialusis pedagogas,
logopedas
Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis
logopedas

5,61

6,17

6,24

Specialusis pedagogas
metodininkas, logopedas
metodininkas
Specialusis pedagogas
ekspertas, logopedas
ekspertas

6,01

6,61

6,78

6,73

7,39

7,47

Pareigybė

Psichologo asistentas
Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas,
ketvirtos kategorijos
psichologas

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
nuo daugiau
iki 3
daugiau kaip 15
kaip 3 iki 10
kaip 10 iki 15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
5,09
5,19
5,22
5,26
5,3
5,39
5,68
5,88
Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
iki 10
kaip 10 iki 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
5,82
5,9

daugiau kaip 15
6,07

Vyresnysis socialinis
pedagogas, trečios
kategorijos psichologas

6,4

6,56

6,64

Socialinis pedagogas
metodininkas, antros
kategorijos psichologas

6,95

7,15

7,3

Socialinis pedagogas
ekspertas, pirmos
kategorijos psichologas

7,71

7,94

8,14

Pareigybė

Auklėtojas

Auklėtojas
Vyresnysis auklėtojas
Auklėtojas metodininkas
Auklėtojas ekspertas

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos
baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 3
nuo daugiau nuo daugiau daugiau kaip
kaip 3 iki
kaip 10 iki
15
10
15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,10
4,36
4,41
4,52
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 10
nuo daugiau daugiau kaip
kaip 10 iki
15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,37
4,47
4,54
4,79
4,86
5,05
5,23
5,38
5,5
5,95
6,02
6,17
________________________

