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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS” DARBUOTOJŲ DARBO
APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMAS

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas.
1. Pakeisti 4 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4.1. 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. Pakeisti 4 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas
iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;“
3. Papildyti 4 straipsnį 4.3 punktu ir jį išdėstyti taip:
„4.3 specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną
išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų, pareigybės priskiriamos specialistų A2 lygio pareigybių
grupei;“.
2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas.
Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„21. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pagal šio įsakymo 3 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos
sudėtingumą.“
3 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas.
Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„22. Pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įsakymo 3
priedą, atsižvelgiant į lopšelyje-darželyje ugdomų vaikų skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos
sudėtingumą.“
4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
Pripažinti netekusiu galios 23 straipsnį
5 straipsnis. 23 straipsnio išdėstymas naujai.
23 straipsnį išdėstyti naujai taip:
„23. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimą ir jų turimų kompetencijų, reikalingų profesinei
veiklai, visumą, nustatomos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokytojams ir pagalbos
mokiniui specialistams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, mokytojams 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 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 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. “
6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„25. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.“

7 straipsnis. X skyriaus pakeitimas
Pakeisti X skyrių ir jį išdėstyti naujai:
„ X SKYRIUS
DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS
37. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus
darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal
nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
38. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu ir
Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.“

8 straipsnis. Įsakymo 3 priedo pakeitimas
Pakeisti Įsakymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas”
darbuotojų darbo apmokėjimo įsakymo
3 priedas

I SKYRIUS
MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IR
MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA)
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacinė
kategorija

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

Mokytojas

Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas ekspertas

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,06–4,22
4,32–4,48
4,37–4,55
Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
iki 10
kaip 10 iki 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,34–4,51
4,42–4,6
4,74–4,94
4,81–5,01

4,47–4,66
daugiau kaip
15
4,5–4,68
5,0–5,2

5,17–5,39

5,32–5,54

5,46–5,66

5,9–6,13

5,96–6,19

6,12–6,36

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
2.1. didinami 5 procentais mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą,
ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio 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;
2.1.2. 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;
2.2. didinami 10 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
2.2.1. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
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.).
4. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio
ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam
darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti,
dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais)
ugdymo klausimais ir kt.).
II SKYRIUS
MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ,
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO
SANDARA
5. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacinė
kategorija

Mokytojas

Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas
metodininkas

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip 3
nuo daugiau kaip 10
daugiau kaip
iki 3
iki 10
iki 15
15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,26–
4,54–5,38
4,59–5,46
4,69–5,59
5,06
Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip 10
daugiau kaip
iki 10
iki 15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,56–5,41
4,64–5,52
4,73–5,62
4,98–5,93
5,05–6,01
5,25–6,24

Mokytojas ekspertas

5,43–6,47

5,59–6,65

5,73–6,79

6,19–7,36

6,26–7,43

6,43–7,63

6. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams,
dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą:
6.1. didinami 5 procentais:
6.1.1. 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;
6.1.2. 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.
6.2. didinami 10 procentų:
6.2.1. mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas
namuose;
6.2.2. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
7. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą 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.).

III SKYRIUS
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲPAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
8. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

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

iki 3

nuo daugiau
kaip 10 iki 15

daugiau kaip
15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas,
logopedas

3,76–4,2

3,99–4,46

4,02–4,5

4,13–4,62

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
daugiau kaip
iki 10
kaip 10 iki 15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas,
logopedas
Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis
logopedas
Specialusis pedagogas
metodininkas, logopedas
metodininkas
Specialusis pedagogas
ekspertas, logopedas ekspertas

4,0–4,47

4,12–4,59

4,17–4,65

4,61–5,16

4,68–5,23

4,86–5,45

5,01–5,6

5,18–5,77

5,3–5,92

5,73–6,38

5,79–6,46

5,94–6,64

9. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems
pedagogams, logopedams:
9.1. didinami 5 procentais:
9.1.1. teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, kuriems dėl ligos ar
patologinės būklės skirtas mokymas namuose;
9.1.2. už didesnį darbo krūvį, nei numatyta specialiosios pagalbos teikimo įstatyme.
10. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikais, darbo laikas per savaitę yra 27 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su
mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti),
5 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.).
IV SKYRIUS
SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI
11. 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
iki 3
kaip 3 iki
kaip 10 iki 15
kaip 15
10
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Socialinis pedagogas

4,3–4,38

4,58–4,67

4,77–4,87

4,82–4,95

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
daugiau
iki 10
kaip 10 iki 15
kaip 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Socialinis pedagogas

4,82–4,87

4,9–4,96

5,07–5,13

Vyresnysis socialinis pedagogas

5,4 –5,55

5,45–5,61

5,64–5,83

Socialinis pedagogas metodininkas

5,95–6,14

6,1–6,29

6,26–6,48

Socialinis pedagogas ekspertas

6,71–6,93

6,91–7,13

7,07–7,28

12. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.

V SKYRIUS
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, NENURODYTŲ ŠIO PRIEDO III IR
IV 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
3,83–6,65
3,93–7,35

14. Pagalbos mokiniui specialistams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientai didinami: už eksperto kvalifikacinę kategoriją – 30 procentų,
už metodininko kvalifikacinę kategoriją – 20 procentų, už vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto
kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų.
15. Judesio korekcijos pedagogas yra pagalbos mokiniui specialistas, teikiantis pagalbą pagal
gydytojų rekomendacijas.
VI SKYRIUS

MOKYKLŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI
16. Mokyklų vadovų pavaduotojų 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
5,76–10,44
5,97–10,46
6,15–10,48
7,16–10,5
7,45–10,65
7,66–10,8

17. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
17.1. didinami 5procentais:
17.1.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklų pavaduotojams 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;
17. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1
dieną
______________________
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