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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 5 priedo „Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų 

pareiginės algos pastovioji dalis“, V skyriaus „Mokytojų darbo algos apmokėjimas“ 24.2., 29.2.2., 

27.1., 27.2., 31.2., 38.2., 8 punktais,  nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.: 

1. N u s t a t a u mokytojams pastoviosios dalies koeficientą (koeficientų vidurkį)  

24.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies  

koeficientai: 

Pareigybė 

Turintiems iki 10 

metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 iki 15 

metų pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems 15 ir 

daugiau metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Mokytojai 3,21 3,24 3,27 

Vyresnieji mokytojai 3,49 3,53 3,67 

Mokytojai 

metodininkai 
3,73 3,81 3,93 

Mokytojai ekspertai 4,25 4,32 4,44 

 

27. Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos: 

27.1. Už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę): 

Dalykai 

1–4 klasės 5–9 klasės 10–12 klasės 

mokinių skaičius klasėje, grupėje 

iki 12 12–22 
23 ir 

daugiau 

iki 

12 
12–22 

23 ir 

daugiau 

iki 

12 

12–

22 

23 ir 

daugiau  

Pradinių klasių 

mokinių darbų 

tikrinimas  

0,5 1 1,5       

 

27.2. Už vadovavimą klasei skiriama 3 val. Už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių 

valandų per savaitę) – 4 valandos. Už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi 

renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už 



mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą ir 

kitus papildomus darbus valandų skaičius nustatomas, konkretų darbą ir suderinus su profesinės 

sąjungos nariais. 

31.2. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų (toliau – specialieji 

pedagogai), dirbančių mokyklose, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybė 

Turintiems iki 10 

metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 

iki 15 metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems 15 ir 

daugiau metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Vyresnysis specialusis 

pedagogas  
  4,69 

Specialusis pedagogas 

metodininkas  
  5,10 

 

38.2. Socialiniams pedagogams, psichologams kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybė 

Turintiems iki 10 

metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 

iki 15 metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems 15 ir 

daugiau metų 

pedagoginio darbo stažą 

Vyresnysis socialinis 

pedagogas,  
  5,73 

Antros kategorijos psichologas   6,37 

 

8. Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus nurodytas šio priedo 9 punkte) vadovų pavaduotojų 

ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Mokinių skaičius 

rugsėjo 1 d. 

Turintiems iki 10 metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems nuo 10 iki 

15 metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems 15 ir daugiau 

metų pedagoginio darbo 

stažą 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos 

iki 500   6,83 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos 

iki 500    

II kategorija   8,06 



 

29.2.2. Akompaniatoriams, auklėtojams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybė 

Turintiems iki 

10 metų 

pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 

10 iki 15 metų 

pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems 15 ir 

daugiau metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

 

Auklėtojas 

akompaniatorius  
 

4,45 

 

 

 

4,52 

 

 

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 7 str. 5 p, 2, 3, 4 priedais,  

n u s t a t a u pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nuo 2017 m. vasario 1 d.: 

 

 2 priedas. Valstybės ir savivaldybių įstaigų administracijos ir struktūrinių padalinių vadovų 

pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir administracijai – 5,43. 

Vyr. finansininkui – 6,07; 

 

3 priedas. Valstybės ir savivaldybių įstaigų A1 ir B lygio specialistų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

Buhalteriui – sąskaitininkui – 3,15; 

Raštinės administratoriui – 3,2; 

Kompiuterių priežiūros inžinieriui – 3,42; 

Bibliotekininkui - 4,77  

Meno vadovui – 7,39. 

 

4 priedas. Valstybės ir savivaldybių įstaigų kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

Elektrikui – 3,07; 

Santechnikui – 3,07. 

 

7 straipsnis. Pareiginės algos pastovioji dalis. 

5 punktas. Einamo remonto darbininkui, rūbininkui, sargui, kiemsargiui, valytojui, budėtojui 

– 2,9119. 

 

 

 

 

Mokyklos direktorė     Rita Charisova 


