
     PATVIRTINTA: 

                                            Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

                                                                      Direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-153 

 

 

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

                                                                                       darbo apmokėjimo sistemos  

1 priedas (įstatymo 1 priedas) 

 

 

VADOVO PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

 

1. Vadovo pavaduotojo ūkiui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

Valstybės ar 

savivaldybių įstaigų 

grupė 

Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu 

pareigybės lygis A 

vadovų vadovų pavaduotojų 

II grupė  

(51–200 pareigybių) 

iki 5 8,8–13,7 8,2–12,3 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 8,9–13,9 8,3–12,5 

daugiau kaip 10 9–14,1 8,4–12,7 

 

                                          2 priedas (įstatymo 3 priedas) 

 
 

A IR B  LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI: 

 

 

1. Pareiginės algos pastovios dalies koeficietai: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 priedas (įstatymo 4 priedas) 

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ  PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI: 

 

1. Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovios dalies koeficietai: 

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 

 

4 priedas (įstatymo 5 priedas) 

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo 5 priedo: 

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ IR MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

1. Mokytojų ir meninio ugdymo mokytojų dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

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 

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

2.1. didinami 5–10 procentų mokytojams ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal 

ikimokyklinio 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: 



2.1.1.1. grupėje ugdomi 2 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius 

specialiuosius ugdymosi poreikius – 5 proc; 

2.1.1.2. grupėje ugdomi 3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius 

specialiuosius ugdymosi poreikius – 7,5 proc; 

2.1.1.3. grupėje ugdomi 4 ir daugiau  mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius 

specialiuosius ugdymosi poreikius – 10 proc; 

2.1.1.4. grupėje ugdomas  – 1 mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 5 proc. 

2.1.1.5. grupėje ugdomi  – 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių 

ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 10 proc. 

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: 

2.1.2.1.  grupėje ugdomas vienas užsienietis – 5 proc; 

2.1.2.2.  grupėje ugdomi du užsieniečiai – 7,5 proc; 

2.1.2.3.  grupėje ugdomi trys ir daugiau užsieniečių – 10 proc; 

2.2. gali būti didinamas iki 20 procentų pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos nustatytus kriterijus. 

2.3. 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.) 

2.4. Nuo 2022-09-01 .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.). 

2.5. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, 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) ugdymo klausimais ir kt.). 

 

IV SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

3. Specialiųjų pedagogų, logopedų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 (Baziniais dydžiais) 

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 



Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

judesio korekcijos 

specialistas 

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

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

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

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas 

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

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas 

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

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, 

tiflopedagogas 

ekspertas 

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

4. gali būti didinami iki 10 procentų dėl veiklos sudėtingumo, dirbant su didesniu vaikų 

skaičiumi, nei nustatyta specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo teikėjams tvarkos apraše: 

4.1. logopedui ir specialiajam pedagogui dėl veiklos sudėtingumo dirbant su didesniu vaikų 

skaičiumi, nei nustatyta specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo teikėjams tvarkos apraše iki 5 

vaikų didinama - 5 proc.; 

4.2. logopedui ir specialiajam pedagogui dėl veiklos sudėtingumo dirbant su didesniu vaikų 

skaičiumi, nei nustatyta specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo teikėjams tvarkos apraše virš 5 

vaikų didinama - 10 proc. 

5. gali būti didinamas iki 20 procentų pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos nustatytus kriterijus. 



6. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių su ikimokyklinio 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 valandos – 

netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti vesti specialiąsias pratybas, 

pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams) konsultuoti 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su 

ugdymu, rengti ir kt.).  

V SKYRIUS 

 PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

 

7. Psichologų, socialinių pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 (Baziniais dydžiais) 

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, 

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



vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, 

trečios 

kategorijos 

psichologas 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas, 

socialinis 

pedagogas 

metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

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

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 

8. gali būti didinami iki 10 procentų, dėl veiklos sudėtingumo dirbantiems su specialiųjų 

poreikių vaikais: 

8.1. Psichologui ir socialiniam pedagogui dėl veiklos sudėtingumo dirbantiems su 2 vidutinių 

ir/ar 1-2 didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikų turinčiais vaikais, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai didinami -  5 proc; 

        8.2. Psichologui ir socialiniam pedagogui dėl veiklos sudėtingumo dirbantiems su 3 vidutinių 

ir/ar 3 ar daugiau didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikų turinčiais vaikais, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai didinami - 10 proc. 

9. gali būti didinamas iki 20 procentų, pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos nustatytus kriterijus. 

10. Mokyklose dirbančių, psichologų, socialinių darbuotojų darbo laikas per savaitę yra 36 

valandos. Ne daugiau kaip 60 procentų šių darbuotojų darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su 

švietimo pagalbos gavėjais (vaikų švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams 

įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), o kita jų darbo 



laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms 

pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), 

kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita).  

 

VIII SKYRIUS 

 VADOVO IR JO PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

11. Vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Mokinių 

skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai   

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10  nuo daugiau kaip 10 iki 15  daugiau kaip 15  

 

 

201–400 13,7 13,82 13,83  

12. Vadovo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15  daugiau kaip 15  

iki 500 12,23 12,25 12,27 

13. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

13.1. didinami 3–10 procentų: 

13.1.1. Lopšelio-darželio vadovui ir jo pavaduotojui ugdymui, atsakingiems už mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu įstaigoje ugdoma (mokoma) 10 

ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių;  

13.1.2. Lopšelio-darželio vadovui ir jo pavaduotojui ugdymui, jeigu įstaigoje ugdoma 

(mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos 

Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos; 

13.2. mokykloje yra ugdomi 25 ir daugiau vaikų su specialiais poreikiais- 3 procentai. 

13.3. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui pagal kitus 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

13.4. Lopšelio-darželio vadovo ir jo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. 

 


