PATVIRTINTA
Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos
direktoriaus 2019-09-16 įsakymu
Nr.T-5- (6.1.) darbo apmokėjimo aprašo
1 priedas
PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGINĖSALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Mokinių skaičius

Vadybinė kategorija

401-600

Pastoviosios dalies
koeficientas, turintiems
daugiau kaip 15 metų
pedagoginio darbo stažo
11,67

Panevėžio V.Žemkalnio gimnazijos
darbo apmokėjimo aprašo
2 priedas
PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS A IR B LYGIO SPECIALISTŲ
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
Pareigybės lygis
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
5 iki 10
A lygis
3,38 – 7,6
3,4 – 8,5
3,45 – 9,5
3,6 – 10,5
B lygis
3,35 – 7,3
3,39 – 7,4
3,45 – 7,6
3,5 – 8,0
PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS KVALIFIKUOTŲ
DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
Pareigybės lygis
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
5 iki 10
C lygis
3,31–5,3
3,34–5,4
3,36–5,6
3,38–7,0
Panevėžio V.Žemkalnio gimnazijos
darbo apmokėjimo aprašo 3 priedas
MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO PROGRAMAS PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI
1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Turintiems iki 10
Turintiems nuo 10 iki Turintiems 15 ir daugiau
Mokinių skaičius
metų pedagoginio
15 metų pedagoginio metų pedagoginio darbo
darbo stažą
darbo stažą
stažą
iki 500

5,76-10,44

5,97-10,46

6,15-10,48

Mokinių skaičius

Turintiems iki 10
metų pedagoginio
darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki Turintiems 15 ir daugiau
15 metų pedagoginio metų pedagoginio darbo
darbo stažą
stažą

MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL
BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR 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

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 iki kaip 5 iki kaip 10
kaip 15
kaip 20
kaip 25
5
10
iki 15
iki 20
iki 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
6,36
6,42
6,44
6,52
6,62
6,82
6,85
6,42
6,44
6,5
6,62
6,82
6,85
6,89
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

6,91
6,92
6,95
6,97
7,0
6,92
6,95
6,97
7,0
7,05
7,06
7,08
7,26
7,4
7,44
Vyresnysis
mokytojas
7,08
7,12
7,4
7,44
7,47
7,47
7,54
7,78
7,92
7,96
Mokytojas
metodininkas
7,54
7,68
7,92
7,96
8,0
8,4
8,58
8,80
8,94
8,98
Mokytojas
ekspertas
8,58
8,72
8,94
8,98
9,02
2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams:
Mokytojas

6,89
6,9

6,9
6, 91
7,05
7,06

2.1. didinami 3 procentais:
2.1.1. kurių klasėje (grupėje) ugdomi vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų
sutrikimų turinčių vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius;
2.1.2. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas
namuose;
2.1.3. mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių
gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio
mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo
programas;
3. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas,
veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos

pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 2
punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo
apmokėjimo sistemoje.
4. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas darbo
laikas per savaitę yra 36 valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių
mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei).
5. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas darbo
laiką sudaro:
5.1. kontaktinės valandos, skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), profesinio
mokymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo
(mokymo) planuose numatytas valandas, neformaliojo švietimo programoms (formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programas) – pagal programoje numatytas valandas, ir valandos ugdomajai
veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei
(grupei);
5.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veikla mokyklos bendruomenei.
6. Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas švietimo, mokslo ir sporto ministras
patvirtintas 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184
Veiklų mokyklos bendruomenei aprašas patvirtintas švietimo, mokslo ir sporto ministras,
2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184
7. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo 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
bendruomenei

Iš viso

1 0101 410

102502

1 512

Mokytojas (pedagoginis
darbo stažas iki 2 metų)
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas

8. Veikloms, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei skiriama 102
valandos, jei skirta 1410 kontaktinių valandų. Minimalus valandų skaičius, privalomoms veikloms
mokyklos bendruomenei atlikti,
kontaktinių valandų.

proporcingai didinamas ar mažinamas priklausomai nuo

veikloms, kurios nėra privalomos kiekvienam mokytojui, tačiau skiriamos mokytojams
individualiai, gali būti skiriama iki 400 val., arba apmokama pagal atskirą direktoriaus įsakymą
įvykdžius šias veiklas.
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ,
IŠSKYRUS DIRBANČIUS ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE, PAREIGINIŲ ALGŲ
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
9. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
Pareigybė
iki 3

nuo daugiau
kaip 3 iki 10

nuo daugiau
kaip 10 iki 15

daugiau kaip
15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas,
logopedas, surdopedagogas,
tiflopedagogas
Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis
logopedas, vyresnysis
surdopedagogas, vyresnysis
tiflopedagogas
Specialusis pedagogas
metodininkas, logopedas
metodininkas, surdopedagogas
metodininkas

5,0-5,47

5,48-5,8

5,81-6,02

5,61-6,16

6,17-6,23

6,24-6,45

6,01-6,6

6,61-6,77

6,78-6,92
6,78

PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO
PAGALBOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ,
SURDOPEDAGOGŲ IR TIFLOPEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI
10. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Psichologo asistentas

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
nuo daugiau
daugiau
iki 3
kaip 3 iki
kaip 10 iki 15
kaip 15
10
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
5,09–5,18
5,19-5,21
5,22-5,25
5,26-5,3

Specialusis pedagogas, logopedas,
surdopedagogas, tiflopedagogas,
socialinis pedagogas

5,3–5,38

5,39-5,67

5,68-5,87

5,88-5,95

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
daugiau
iki 10
kaip 10 iki 15
kaip 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas, logopedas,
surdopedagogas, tiflopedagogas,
socialinis pedagogas, ketvirtos
kategorijos psichologas
Vyresnysis specialusis pedagogas,
vyresnysis logopedas, vyresnysis
surdopedagogas, vyresnysis
tiflopedagogas, vyresnysis socialinis
pedagogas, trečios kategorijos
psichologas
Specialusis pedagogas metodininkas,
logopedas metodininkas,
surdopedagogas metodininkas,
tiflopedagogas metodininkas, socialinis
pedagogas metodininkas, antros
kategorijos psichologas
Specialusis pedagogas ekspertas,
logopedas ekspertas, surdopedagogas
ekspertas, tiflopedagogas ekspertas,
socialinis pedagogas ekspertas, pirmos
kategorijos psichologas

5,82-5,89

5,9-6,06

6,07–6,13

6,4-6,55

6,56-6,63

6,64-6,83

6,95–7,14

7,15-7,29

7,71–7,93

6,94-8,13

7,3-7,48

8,14-8,28

10. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
10.1. didinami 5–20 procentų socialiniams pedagogams, psichologo asistentams,
psichologams, dirbantiems:
10.1.1. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
10.1.2. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių;
10.1.3. socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams;
10.1.4. sutrikusio vystymosi kūdikių namuose;
10.2. didinami 5–20 procentų pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos
tarnybų

specialiesiems

pedagogams,

logopedams,

surdopedagogams,

tiflopedagogams,

psichologams, socialiniams pedagogams, dirbantiems su vaikais;.
11. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.

AUKLĖTOJŲ, KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
12. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

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

Auklėtojas, koncertmeisteris,
akompaniatorius

4,06–4,10

4,32–4,36

4,37–4,41

4,47–4,52

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
daugiau kaip
iki 10
kaip 10 iki
15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Auklėtojas, koncertmeisteris,
akompaniatorius
Vyresnysis auklėtojas, vyresnysis
koncertmeisteris, vyresnysis
akompaniatorius
Auklėtojas metodininkas,
koncertmeisteris metodininkas,
akompaniatorius metodininkas
Auklėtojas ekspertas,
koncertmeisteris ekspertas,
akompaniatorius ekspertas

4,34—4,37

4,42–4,47

4,5–4,54

4,74–4,79

4,81–4,86

5–5,05

5,17–5,23

5,32–5,38

5,46–5,5

5,9–5,95

5,96–6,02

6,12–6,17

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, NENURODYTŲ ŠIO PRIEDO IV, V IR
VI SKYRIUOSE, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
13. Šiame skyriuje nurodytų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai:
Pedagoginio darbo stažas
(metais)
iki 10
10–15
daugiau kaip 15

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais
dydžiais)
3,8–5,95, 4,88 vidurkis
3,83–6,65, ir 5,24 vidurkis (profesijos patarėjas)
3,93–7,35, 5,64 vidurkis

