
 
 

ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS–DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS–DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2022 M. BIRŽELIO 21 D. 

ĮSAKYMO NR. 1 V-19 „DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS–DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. gruodžio 27 d.   Nr. 1 V-35 

Elektrėnai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 

5 straipsnio 2 dalimi: 

1. P a k e i č i u  Elektrėnų mokyklos–darželio darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, 

patvirtintą Elektrėnų mokyklos–darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2022 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

1 V-19 „Dėl Elektrėnų mokyklos–darželio „Žiogelis“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 16.2. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„16.2. 1, 2 ir 3 punktuose nustatytų priemokų, kurios gali būti skiriamos ne ilgiau 

kaip iki kalendorinių metų pabaigos, suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio.“ 

1.2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau taip: 

„Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

1 priedas 

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

A lygis 6–10,0 6,1–11,0 6,2–12,0 6,3–13,0 

B lygis 5,6–8,5 5,7–9,0 5,8–9,5 5,9–10,0“. 



1.3. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau taip: 

„Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

2 priedas 

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

C lygis 5,1–6,7 5,2–7,1 5,3–7,5 5,4–8,0“. 

 

1.4. Pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė 

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Mokytojas 

metodininkas 
  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Mokytojas 

ekspertas 
  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39“. 

1.5. Pakeičiu 3 priedo 12 punktą ir jį išdėstau taip: 

„12. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,70 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 



Mokytojas 

metodininkas 
  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Mokytojas 

ekspertas 
  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39“. 

1.6. Pakeičiu 3 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip: 

„16. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio 

ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 30 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams 

planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais 

(globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).“ 

1.7. Pakeičiu 3 priedo 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

„17. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Mokytojas 

metodininkas 
  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Mokytojas 

ekspertas 
  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39“. 

1.8. Pakeičiu 3 priedo 21 punktą ir jį išdėstau taip: 

„21. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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, judesio 

korekcijos 

specialistas, karjeros 

specialistas 

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, logopedas 
8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 



Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas 

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

ekspertas 

  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39“. 

1.9. Pakeičiu 3 priedo 25.1. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„25.1. specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių mokyklose, socialinės globos įstaigose, 

skirtose vaikams, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikais, – 36 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 

mokiniais (vaikų, mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms 

vesti), 14 valandų – netiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (veikloms planuoti ir joms 

pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese 

dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo 

pagalbos klausimais ir kita);“ 

1.10. Pakeičiu 3 priedo 25.2. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„25.2. specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių mokyklose, socialinės globos įstaigose, 

skirtose vaikams, su mokyklinio amžiaus vaikais, – 32 valandos, iš jų 18 valandų skiriama 

tiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (vaikų, mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams 

įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 14 valandų – netiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais 

(veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais 

ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo 

ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kita);“ 

1.11. Pakeičiu 3 priedo 26 punktą ir jį išdėstau taip: 

„26. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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, socialinis 

pedagogas 

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 



pedagogas, 

logopedas, socialinis 

pedagogas, ketvirtos 

kategorijos 

psichologas 

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

socialinis pedagogas, 

trečios kategorijos 

psichologas 

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

socialinis pedagogas 

metodininkas, antros 

kategorijos 

psichologas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

ekspertas, socialinis 

pedagogas ekspertas,  

pirmos kategorijos 

psichologas 

  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39“. 

1.12. Pakeičiu 3 priedo 30 punktą ir jį išdėstau taip: 

„30. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos 

baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15  

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas 6,1 6,21 6,32 6,38 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas 6,43 6,49 6,54 

Vyresnysis auklėtojas 6,59 6,65 6,7 

Auklėtojas metodininkas 6,76 6,81 6,87 

Auklėtojas ekspertas 6,98 7,06 7,24“. 

1.13. Pakeičiu 3 priedo 33 punktą ir jį išdėstau taip: 

„33. Auklėtojų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose darbo laikas per savaitę yra 34 

valandos, iš jų 28 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam 



darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, 

bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).“ 

1.14. Pakeičiu 3 priedo 34 punktą ir jį išdėstau taip: 

„34. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Mokinių 

skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)  

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10  nuo daugiau kaip 10 iki 15  daugiau kaip 15  

 

 

iki 200 14,81 15,35 15,72“.  

1.15. Pakeičiu 3 priedo 35 punktą ir jį išdėstau taip: 

„35. Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai:  

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15  daugiau kaip 15  

iki 500 14,44 14,47 14,49“. 

2. N u s t a t a u ,  kad šis įsakymas taikomas nuo 2023-01-01. 

 

 

Direktorė Irena Meškauskienė 

 

 

Mokyklos švietimo darbuotojų  

profesinės sąjungos pirmininkė Marytė Dalė Raichelienė 

 


