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 PATVIRTINTA 
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 
laikinai einančio direktoriaus pareigas  
2020-01-02 įsakymu Nr. V-05 

 
 

VILNIAUS VERKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla-daugiafunkcis 
centras) darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau – darbo apmokėjimo sistema) nustato Mokyklos-
daugiafunkcio centro darbuotojų (toliau – darbuotojai) darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, 
materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. 
 2. Darbo apmokėjimo tvarka, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 
17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu (2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1395), Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018-07-27 raštu Nr. SR-3365 „Dėl Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 
17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo bei mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu 2017-01-17 Nr. XIII-198 
(Nauja redakcija nuo 2020-01-01: Nr. XIII-2606, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i.k. 2019-
20628), rekomendacijomis dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 
neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo 
krūvio sandara, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. 
įsakymu Nr. V-689, mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-674 „Dėl Mokytojų 
(išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika“, Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 
kovo1d. Nr. V-186 įsakymu ,,Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 
neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo 
krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsigaliojusiu 2019-09-01. 
 3. Darbo apmokėjimo tvarkoje nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, 
didinamo ne daugiau kaip 25 procentais, kriterijai. Nenustačius minėtų kriterijų, pareiginės algos 
koeficientas, gali būti didinamas tik pagal įstatymo nustatytus kriterijus. 
 4. Darbo apmokėjimo sistema derinama su Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų 
atstovais (darbo taryba) ir prieinama susipažinti visiems Mokyklos-daugiafunkcio centro interneto 
svetainėje. 

 
II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 
 

 5. Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 
 5.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 
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 5.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 
išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
 5.1.2. 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, baleto artistų ir šokėjų pareigybės; 
 5.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, 
įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 
 5.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 
įgyta profesinė kvalifikacija; 
 5.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 
reikalavimai. 
 6. Pareigybių grupės: 
 6.1. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojai, kurių 
pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 
 6.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) arba B lygiui, atsižvelgiant į 
būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų pareigybės priskiriamos specialistų A2 lygio 
pareigybių grupei; 
 6.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 
 6.4. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 
 7. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius tvirtina Mokyklos-daugiafunkcio centro 
darbuotojų pareigybių sąrašus ir darbuotojų pareigybių aprašymus. 
 8. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma: 
 8.1. pareigybės pavadinimas; 
 8.2. pareigybės lygis; 
 8.3. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 
darbo patirtis, profesinė kvalifikacija); 
 8.5. pareigybei priskirtos funkcijos; 
 8.6. mokinių saugumo užtikrinimas (pedagoginiams darbuotojams); 
 8.7. atsakomybė už pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, už pareigų netinkamą 
vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą. 

 
III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS, BAZINIS DYDIS, PRIEMOKOS  
 

 9. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 
 9.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji dalis (jeigu įstatymo nustatyta tvarka 
kintamoji dalis nenustatyta) arba pastovioji ir kintamoji dalys); 
 9.2. priemokos; 
 9.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 
budėjimą ir darbą, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 
 9.4. premijos. 
 10. Pareiginės algos pastovioji dalis: 
 10.1. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 
pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam 
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dydžiui, kurį nustato Lietuvos Respublikos Seimas. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama 
atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio; 
 10.2. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis, atsižvelgiant į 
pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 
dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba 
vykdytos pareigybės aprašyme nustatytos analogiškos funkcijos, bei atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, 
darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą ir 
kitus kriterijus, nustatoma vadovaujantis žemiau pateiktomis 1–2 lentelėmis. 
 

1 lentelė. 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 4,7–8,36 4,73–9,35 4,8–10,45 5,01–11,55 
B lygis 4,3–8,03 4,35–8,14 4,43–8,36 4,49–8,8 
 

  2 lentelė. 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 4,0–5,83 4,03–5,94 4,06–6,16 4,08–7,7 
 

 10.3. darbininkų (D lygis) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios 
mėnesinės algos dydžio; 
 10.4. darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato Mokyklos-
daugiafunkcio centro direktorius; 
 10.5. darbo užmokesčio indeksavimo tvarka netaikoma. 
 11. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis: 
 11.1. darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių 
metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 
vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 
 11.2. pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 
nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies;
 11.3. konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal darbo apmokėjimo 
tvarką nustato Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius; 
 11.4. darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 
 12. Priemokos: 
 12.1. priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant 
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės ar papildomų 
pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą, gali siekti iki 30 
procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 
 12.2. priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 
 12.3. konkretų priemokos dydį, nurodant už ką skiriama, nustato Mokyklos-daugiafunkcio 
centro direktorius. 
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IV SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 
 13. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus 
darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus (išskyrus bibliotekininką), praėjusių 
kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo 
rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 
 14. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Mokyklos-
daugiafunkcio centro direktoriaus 2020-01-02 įsakymo Nr. V-01 patvirtintu Vilniaus Verkių mokyklos-
daugiafunkcio centro darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 
 15. Metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui nustatomi 
kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui –per vieną mėnesį 
nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų 
pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų 
vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams 
siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 
 16. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius darbuotojams 
nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 
 17. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas 
ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas Mokykloje-
daugiafunkciame centre. 
 18. Darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 
veiklą: 
 18.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui su 
siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 
procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Kriterijus: darbuotojas ne tik įvykdė visas 
užduotis, bet ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius – darbuotojui numatoma 20 proc. 
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis atsižvelgiant į Mokyklos-daugiafunkcio 
centro finansinius asignavimus ir aptarus su savivaldos institucijomis; 
 18.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui su 
siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį ne mažesnį kaip 5 
procentai pareiginės algos pastoviosios dalies. Kriterijus: darbuotojas įvykdė daugiau nei 80 proc. 
užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius – darbuotojui numatoma 10 proc. pareiginės algos 
pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis atsižvelgiant į Mokyklos-daugiafunkcio centro finansinius 
asignavimus ir aptarus su savivaldos institucijomis; 
 18.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui 
su siūlymu vienerius metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies. Kriterijus: darbuotojas 
įvykdė mažiau nei 80 proc. užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius; 
 18.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos-daugiafunkcio centro 
direktoriui su siūlymu vieneriems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu tai pareigybei pagal profesinę darbo patirtį numatytą minimalų 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. 
 19. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojų 
įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo 
siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies ir kitų siūlymų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja 
vienerius metus. Jeigu Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius priima motyvuotą sprendimą 
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neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis 
nesikeičia. 

 
V SKYRIUS 

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

IRPRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS) PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 
DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 
  20. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 2020-01-01  

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 6,42 6,44 6,5 6,62 6,82 6,85 6,89 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
Mokytojas 6,9 6, 91 6,92 6,95 6,97 7,0 7,05 
Vyresnysis 
mokytojas  7,06 7,08 7,12 7,4 7,44 7,47 

Mokytojas 
metodininkas 

  7,54 7,68 7,92 7,96 8,0 

Mokytojas 
ekspertas   8,58 8,72 8,94 8,98 9,02 

 

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 6,42 6,44 6,5 6,62 6,82 6,85 6,89 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
Mokytojas 6,9 6,91 6,92 6,95 6,97 7,0 7,05 
Vyresnysis 
mokytojas  7,06 7,08 7,12 7,4 7,44 7,47 

Mokytojas 
metodininkas   7,54 7,68 7,92 7,96 8,0 

Mokytojas 
ekspertas   8,58 8,72 8,94 8,98 9,02 
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20.1. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 2020-09-01: 

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 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 
Vyresnysis 
mokytojas 

 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Mokytojas 
metodininkas 

  8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Mokytojas 
ekspertas   9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

 
 21. Mokytojui per savaitę skiriama ne daugiau kaip 888 kontaktinės valandos ugdymo 
plano įgyvendinimui. Mokytojui (jeigu jo pedagoginis darbo stažas iki 2 metų), dirbančiam pagal 
bendrojo ugdymo programas skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos, o dirbančiam pagal 
profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas) – ne daugiau kaip 924 kontaktinės valandos. 
 22. Mokytojo darbo laikas per savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). 
 23. Mokytojui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į pedagoginio 
darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją.  
 24. Mokytojui pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 
 25. Mokytojo kontaktinių valandų skaičius per metus apskaičiuojamas savaitinių 
kontaktinių valandų skaičių dauginant iš darbo savaičių su mokiniais skaičiaus.  
 26. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal mokymo planuose numatytas valandas, 
neformaliojo švietimo programoms (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), 
darbo laiką sudaro: 
 26.1. mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal mokymo planuose numatytas valandas, 
neformaliojo švietimo programoms (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) –
pagal numatytas valandas, ir valandos, ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 
mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei/grupei (1 priedas), (2 priedas); 
 27. Mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas gali 
būti skiriamos ne mažiau kaip 152 valandos klasės/grupės vadovavimui. 
 28. Mokytojui skiriamos nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla 
Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei, vykdyti. 
 29. Konkretų nekontaktinių valandų skaičių funkcijoms, susijusioms su veikla Mokyklos-
daugiafunkcio centro bendruomenei, veiklas/darbus ir laikotarpį Mokyklos-daugiafunkcio centro 
direktorius aptaria ir suderina su darbuotoju. 
 30. Nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla Mokyklos-daugiafunkcio 
centro bendruomenei, vykdyti įrašomos į ,,Darbo krūvio sandaros lentelę“ (3 priedas). 
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 31. Nekontaktinių valandų skaičius kiekvienais mokslo metais gali keistis priklausomai 
nuo finansinių asignavimų. 
 32. Ugdymo procesas: 
 32.1. priešmokyklinio ugdymo, 1 - 4 klasės - 35 savaitės. 
 32.2. 5 - 10 ir SĮUP klasės - 37 savaitės;  
 32.3. profesinio mokymo klasės - 40 savaičių. 
 33. Mokytojo etatas apskaičiuojamas metinį kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičių 
dalijant iš 1512.  
 34. Mokytojo, dirbančio pagal pradinio ugdymo programą, pareigybė formuojama, kai jam 
per metus skiriama 700 ir daugiau kontaktinių valandų. 
 35. Mokytojo darbo krūvio sandarą nustato Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius. 
 36. Mokytojo darbo krūvio sandara nustatoma vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto 
ministro 2019 m. kovo 1 d. Nr. V-186 įsakymu ,,Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 
profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsigaliojusiu 2019-
09-01. 
 37. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams 
didinami nuo 1–15 procentų atsižvelgiant į turimus finansinius asignavimus ir aptarus su Mokyklos-
daugiafunkcio centro savivaldos institucijomis. 

 
VI SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
 

 38. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientai nuo 2020-01-01: 

Kvalifikacinė  
kategorija 

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 
Mokytojas 4,64 4,93 5,0 5,13 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 Iki 10 Nuo daugiau 
kaip 10 iki 15 

Daugiau 
kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
Mokytojas 4,96 5,06 5,15 

Vyresnysis mokytojas 5,43 5,51 5,72 
Mokytojas 

metodininkas 5,93 6,09 6,23 

Mokytojas ekspertas 6,74 6,81 7,0 

  
 38.1. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientai nuo 2020-09-01: 
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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 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 
Vyresnysis 
mokytojas  7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Mokytojas 
metodininkas   8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Mokytojas 
ekspertas   9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

 
39. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą, didinami 5–20 procentų atsižvelgiant į turimus 
finansinius asignavimus ir aptarus su Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucijomis 
ikimokyklinio ugdymo mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar 
įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 
 40. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą mokyklose 
(ikimokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 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.). 

 
VII SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
 

 41. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientai nuo 2020-01-01: 

Kvalifikacinė 
kategorija  

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 
Mokytojas 5,57 5,92 6,0 6,15 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 Iki 10 Nuo daugiau kaip  
10 iki 15 Daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
Mokytojas 5,95 6,07 6,18 
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Kvalifikacinė 
kategorija  

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 

Vyresnysis mokytojas 6,52 6,61 6,86 
Mokytojas 

metodininkas 7,12 7,32 7,47 

Mokytojas ekspertas 8,1 8,17 8,39 

 

41.1. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientai nuo 2020-09-01: 

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 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 

Vyresnysis mokytojas  7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 
Mokytojas 

metodininkas 
  8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Mokytojas 
ekspertas 

  9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

 

 42. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5–
20 procentų mokytojams, dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą priešmokyklinio 
ugdymo grupėse, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių atsižvelgiant į turimus finansinius asignavimus ir aptarus su Mokyklos-
daugiafunkcio centro savivaldos institucijomis. 
 43. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokyklose 
(priešmokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių 
ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 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, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).  

 
VIII SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIS 
KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 
 44. Specialiųjų pedagogų, logopedų (toliau – specialieji pedagogai), dirbančių Mokykloje-
daugiafunkciame centre pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

Pareigybė Pastoviosios dalies koeficientai 
(pareiginės algos baziniais dydžiais) 
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Pedagoginio darbo stažas (metais) 

Iki 3 Nuo daugiau 
kaip 3 iki 10 

Nuo daugiau kaip 
10 iki 15 

Daugiau kaip 
15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, logopedas, 
surdopedagogas, tiflopedagogas 5,2 5,46 5,7 6,0 

 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

Iki 10 Nuo daugiau kaip 10 
iki 15 Daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, logopedas, 
surdopedagogas, tiflopedagogas 5,47 5,8 6,02 

Vyresnysis specialusis pedagogas, 
vyresnysis logopedas, vyresnysis 
surdopedagogas, vyresnysis 
tiflopedagogas 

6,16 6,23 6,45 

Specialusis pedagogas metodininkas, 
logopedas metodininkas, 
surdopedagogas metodininkas, 
tiflopedagogas metodininkas 

6,6 6,77 6,92 

Specialusis pedagogas ekspertas, 
logopedas ekspertas, surdopedagogas 
ekspertas, tiflopedagogas ekspertas 

7,38 7,46 7,7 

 
 45. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 
specialiesiems pedagogams, logopedams didinami 5 procentais atsižvelgiant į turimus finansinius 
asignavimus ir aptarus su Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucijomis: 
 45.1. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems 
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  
 45.2. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 
 46. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo veikla atitinka du 
ir daugiau nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau 
kaip 25 procentais atsižvelgiant į turimus finansinius asignavimus ir aptarus su Mokyklos-daugiafunkcio 
centro savivaldos institucijomis. 
 47. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais, darbo 
laikas per savaitę yra 23 valandos, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių 
specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos – 
netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti specialiosioms pratyboms, pagalbai 
mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su 
ugdymu, rengti ir kt.).  
 

IX SKYRIUS 
PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ  

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 
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  48. Psichologų ir socialinių pedagogų 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 
Psichologo asistentas 5,18 5,21 5,25 5,3 
Socialinis pedagogas 5,38 5,67 5,87 5,95 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 Iki 10 Nuo daugiau kaip 10 
iki 15 

Daugiau  
kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
Socialinis pedagogas, ketvirtos 
kategorijos psichologas 5,89 6,06 6,13 

Vyresnysis socialinis pedagogas, 
trečios kategorijos psichologas 6,55 6,63 6,83 

Socialinis pedagogas 
metodininkas, antros kategorijos 
psichologas 

7,14 7,29 7,48 

Socialinis pedagogas ekspertas, 
pirmos kategorijos psichologas 7,93 8,13 8,28 

 
 49. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 
atsižvelgiant į turimus finansinius asignavimus ir aptarus su Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos 
institucijomis 5–20 procentų socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams, 
dirbantiems: 
 49.1. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  
 49.2. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių. 
 50. Jeigu darbuotojų veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 
 51. Psichologų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 40 valandų.  
 52. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.  
 

X SKYRIUS 
AUKLĖTOJŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
 

 53. Auklėtojų 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 
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Auklėtojas, koncertmeisteris, 
akompaniatorius 

4,10 4,36 4,41 4,52 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 Iki 10 Nuo daugiau 
kaip 10 iki 15 

Daugiau kaip 
15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
Auklėtojas, koncertmeisteris, 
akompaniatorius 

4,37 4,47 4,54 

Vyresnysis auklėtojas, vyresnysis 
koncertmeisteris, vyresnysis 
akompaniatorius 

4,79 4,86 5,05 

Auklėtojas metodininkas, koncertmeisteris 
metodininkas, akompaniatorius 
metodininkas 

5,23 5,38 5,5 

Auklėtojas ekspertas, koncertmeisteris 
ekspertas, akompaniatorius ekspertas 5,95 6,02 6,17 

 
 54. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo atsižvelgiant 
į turimus finansinius asignavimus ir aptarus su Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucijomis 
didinami 5–20 procentų auklėtojams, dirbantiems: 
 54.1. mokyklose (grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems 
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 
 54.2. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių. 
 55. Jeigu auklėtojo veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 
 56. Auklėtojų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais bendrojo ugdymo mokyklose 
(grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, sanatorijų mokyklose, vaikų socializacijos centruose, socialinės globos 
įstaigose, skirtose vaikams, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos per savaitę 
skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams 
planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, 
rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.). 
 

XI SKYRIUS 
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, NENURODYTŲ VIII, IX SKYRIUOSE, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 
 

57. Pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  
Pedagoginio darbo stažas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai  

(pareiginės algos baziniais dydžiais) 
Iki 10  5,95 
10–15  6,65 
Daugiau kaip 15  7,35 

 
 
 
 



13 
 

XII SKYRIUS 
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS, DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJO UGDYMUI DARBO APMOKĖJIMAS 
 

 58. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientai: 

Mokinių skaičius  
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

Iki 10 metų  Nuo daugiau kaip 10 iki 
15 metų 

Daugiau 
 kaip 15 metų 

Iki 200 7,6-10,71 7,8-11,1 8-11,37 
201–400 8,4-11,7 8,6-11,8 8,8-11,81 
401–600 9-11,74 9,2-11,8 9,4-11,81 
601–1000 9,6-12,6 9,8-12,62 10-12,65 
1001 ir daugiau 10,2-12,6 10,4-12,62 10,6-12,65 

 
 59. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos 
pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į Mokykloje-daugiafunkciame centre ugdomų mokinių skaičių 
(einamųjų metų rugsėjo 1 dieną), pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.  

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 5,76–10,44 5,97–10,46 6,15–10,48 
501 ir daugiau 7,16–10,5 7,45–10,65 7,66–10,8 

  
 60. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo atsižvelgiant į turimus finansinius asignavimus 
ir aptarus mokyklos savivaldos institucijomis didinami 5–20 procentų:  
 60.1. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems 
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 
 60.2. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 
 61. Jeigu mokyklos pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, 
jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

 
XIII SKYRIUS 

MOKYKLŲ UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ PAREIGINĖS ALGOS 
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
 62. Ugdymo skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

Pedagoginio darbo stažas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai 
(pareiginės algos baziniais dydžiais) 

Iki 10 4,85–8,68 
10–15 5,09–8,72 
Daugiau kaip 15 5,35–8,89 
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 63. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo atsižvelgiant 
į turimus finansinius asignavimus ir aptarus su Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucijomis 
didinami 5–20 procentų: 
 63.1. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems 
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  
 63.2. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 
 64. Jeigu mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veikla atitinka du ir daugiau 
nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 
procentais. 
 

XIV SKYRIUS 
MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ 
DARBO SĄLYGŲ 

 
 65. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 
budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų: už darbą poilsio ir švenčių dienomis, 
nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų 
darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 
 

XV SKYRIUS 
PREMIJOS, MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 
 66. Premijos darbuotojams gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus 
neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų: 
 66.1. labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą; 
 66.2. atlikus vienkartines Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklai svarbias užduotis; 
 66.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva 
nutraukus darbo sutartį. 
 67. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 
dydžio. 
 68. Premijos skiriamos neviršijant Mokyklai-daugiafunkciam centrui darbo užmokesčiui 
skirtų lėšų. 
 69. Konkretų premijos dydį, nurodant už ką skiriama, nustato Mokyklos-daugiafunkcio 
centro direktorius, aptarus su Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucijomis. 
 70. Materialinės pašalpos skiriamos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl 
jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), 
sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar 
mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo. 
 71. Mokykla-daugiafunkcis centras, neviršydamas darbo užmokesčio fondo, atsižvelgiant į 
finansines galimybes, gali skirti materialines pašalpas esant rašytiniam darbuotojo prašymui ir pateikus 
atitinkamas aplinkybes patvirtinančius dokumentus: 
 71.1. mirus darbuotojui - iki 2 minimalios mėnesinės algos dydžio, jei nėra viršijami 
Mokyklai-daugiafunkciam centrui skirti asignavimai darbo užmokesčiui. Materialinė pašalpa pervedama 
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jo šeimos nariui, pateikusiam darbuotojo mirties faktą patvirtinančius dokumentus ir prašymą dėl 
materialinės pašalpos išmokėjimo, į jo nurodytą banko sąskaitą; 
 71.2. mirus šeimos nariui - iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio; 
 71.3. sunkiai sergant darbuotojui (jei susirgimas yra įtrauktas į Sunkių ligų sąrašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-
800 ,,Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“, ir darbuotojo nedarbingumas nepertraukiamai tęsiasi ilgiau 
kaip 3 mėnesius) – iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio, jei nėra viršijami Mokyklai-
daugiafunkciam centrui skirti asignavimai darbo užmokesčiui; 
 71.4. stichinės nelaimės atveju ar netekus turto, gali būti skiriama iki 1 minimalios 
mėnesinės algos dydžio, jei nėra viršijami Mokyklai-daugiafunkciam centrui skirti asignavimai darbo 
užmokesčiui.  
 72. Materialinę pašalpą darbuotojams skiria Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, 
neviršydamas Mokyklai-daugiafunkciam centrui darbo užmokesčiui skirtų lėšų, aptarus su Mokyklos-
daugiafunkcio centro savivaldos institucijomis ir centralizuota buhalterija. 

 
XVI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 73. Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas 
kiekvienais mokslo metais ir/ar pasikeitus teisės aktams, atitinkamai tvarka peržiūrima ne rečiau kaip 
vieną kartą metuose arba pasikeitus teisės aktams. 
 74. Tvarka patvirtinta konsultuojantis su Mokyklos-daugiafunkcio centro ir darbo 
tarybomis, laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų. 
 75. Visi Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia tvarka 
yra supažindinami pasirašytinai ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo 
funkcijas vadovautis tvarkoje nustatytais principais. 

_____________________________ 
 
 
 
SUDERINTA     
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 
tarybos pirmininkė 
     
Zina Driukienė     

 
SUDERINTA 
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 
Darbo tarybos pirmininkas 
 
Rolandas Leskevičius 
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Mokytojų, dirbančių pagal BU profesinio mokymo ir 
neformaliojo švietimo programas darbo krūvio sandaros 
nustatymo 

1 priedas 
 
VALANDŲ, SKIRIAMŲ UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOŠTI PAMOKOMS IR 

MOKINIŲ PASIEKIMAMS VERTINTI, SKAIČIUS (PROCENTAIS NUO KONTAKTINIŲ 
VALANDŲ) 

 
 
 

Programa,ugdymo,mokymo 
sritis,dalykas 

Mokytojams, kurių darbo 
stažas iki 2 metų 

Mokytojams, kurių darbo 
stažas 2 ir daugiau metų 

Mokinių skaičius klasėje 
(grupėje) 

Mokinių skaičius klasėje 
(grupėje) 

Ne daugiau 
11 

12 ir 
daugiau 

Ne daugiau 11 12 ir daugiau 

Pradinis ugdymas (visi dalykai) 70 75 50 55 
Dorinis ugdymas 62 64 42 44 
Lietuvių kalba ir literatūra, 
gimtoji kalba 

74 78 54 58 

Matematika  70 73 50 53 
Informacinės technologijos 65 68 45 48 
Gamtamokslinis ugdymas( gamta 
ir žmogus, biologija) 

65 68 45 48 

Socialinis ugdymas (istorija, 
pilietiškumo pagrindai, 
geografija, ekonomika ir 
verslumas) 

65 68 45 48 

Menai, technologijos, fizinis 
ugdymas, kiti dalykai 

60 62 40 42 

Profesinio mokymo programos 62 64 42 44 
Neformaliojo švietimo programos 55 60 40 42 
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 Mokytojų, dirbančių pagal BU, profesinio 
mokymo ir neformaliojo švietimo programas 
darbo krūvio sandaros nustatymo 

2 priedas 
 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ VADOVAUTI KLASEI (GRUPEI), SKAIČIUS MOKYTOJUI PER 
MOKSLO METUS 

 
Mokinių skaičius klasėje, grupėje Ne daugiaus kaip 11 12-20 

Valandų, skiriamų vadovauti klasei, 
grupei, skaičius per mokslo metus 

152 180 
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 Mokytojų, dirbančių pagal BU, profesinio mokymo 

ir neformaliojo švietimo programas darbo krūvio 
sandaros nustatymo 

3 priedas 
 

      
 2019-2020 MOKSLO METŲ  

DARBO KRŪVIO SANDAROS LENTELĖ 
 

Bendrasis ugdymas 
   Nuo 2019-09-01
  

Kont. val. 
sk./savaitę 

 

Kontaktinės 
metinės val. 

Privalomos 
veiklos 

Vadovavimas 
klasei 

Nekontaktinės 
val. mokyklos 
bendruomenei 

Iš viso 
valandų 

 
Etato dydis 

       
 

Privalomos veiklos (ne mažiau 102 val. etatui) 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su 
jais dėl mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų 

 

Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais  
Mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, 
organizuoti 

 

Individualios veiklos (iki 400 val.) 
Bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 
mokyklos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje ugdomų 
mokinių saugumui užtikrinti:  
Dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos 
administravimas ar koordinavimas 

20-60 val. 

Dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir/ar savivaldos veiklos 
administravimas 

20-60 val. 

Mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas ir dalyvavimas 
jose 

40-60 val. 

Mokyklos informacinių technologijų diegimo ir taikymo ugdymo procese, 
socialinių tinklų grupių veiklos koordinavimas 

10-20 val. 

Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos:  
Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų programų, dalyko kurso ar dalyko 
modulio programų rengimas 

10-20 val. 

Mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, 
rengimas ir jų įgyvendinimas 

10-20 val. 

Dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir/ar regioniniuose projektuose ir 
(ar) jų įgyvendinimas 

10 val. 

Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas ir priežiūra 20-30 val. 
Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos:  
Pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis konsultavimas 10 val. 
Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas mokykloje 10 val. 
Vertinimo, ekspertavimo veiklos:  
Profesinių kompetencijų vertinimas 10 val. 
Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios 
veiklos: 
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Edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų organizavimas ir dalyvavimas 
juose 

30 val. 

Konkursinių užduočių rengimas ir mokinių darbų vertinimas  
Profesinis tobulėjimas 50 val. 
Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų 
projektų, renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų 

10 val. 

 
 
 

 
Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                 Violeta Klimienė 
 
 
 
 
 
 
SUSIPAŽINAU IR SUTINKU:                                                    __________________________ 
          (vardas, pavardė, parašas, data) 
 


