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                              PATVIRTINTA 

                                                             Elektrėnų „Ąžuolyno“ progmnazijos 

                                                                           direktoriaus 2018-09-16 įsakymu Nr. 1.3-129 

 

ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“  PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO 

APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazijos (toliau – Progimnazija) darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios 

dalies nustatymo, didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir 

sąlygas, darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo ir skatinimo tvarką,  priemokų, premijų ir 

materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas, mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, 

nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018 

m. rugsėjo 1d. toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. balandžio 5 

d. Nutarimas Nr. 254, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., toliau – Vertinimo 

aprašas) bei Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, toliau – 

Nuostatais), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. 

įsakymu Nr. V-279. 

3. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai: 

1)  Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį, 

kurį sudaro pareiginis atlyginimas, priemokos, premijos ir mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių 

dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą ir mokėjimus esant nukrypimams nuo normalių 

darbo sąlygų. Darbo užmokestis mokamas pinigais. 

2) Darbuotojas – asmuo, dirbantis Progimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį. 

3) Minimalus darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji 

mėnesinė alga (MMA)) – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui 

atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Progimnazijoje 

taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalios mėnesinės algos ir minimalaus 

valandinio atlygio dydis. 
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4) Pareiginis atlyginimas – darbuotojui mokamas darbo užmokestis, susidedantis iš 

pastoviosios ir kintamosios atlyginimo dalių arba tik pastovioji dalis, jeigu darbuotojui pagal jo 

pareigybės ir darbo specifiką bei atitinkamą darbo sutartį nėra mokama kintama darbo užmokesčio 

dalis. 

5) Pareiginės algos bazinis dydis – dydis, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, 

atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę infliaciją ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame 

sektoriuje dydžiui bei kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką. 

6) Pareigybės grupė – viena iš 5 pareigybių grupių kuriai priskiriamos konkrečios 

Mokyklos darbuotojų pareigybės pagal pareigybių atliekamų funkcijų ir darbo veiklos pobūdį. 

7) Pareigybės lygis – vienas iš 4 pareigybių lygių, kuriam priskiriamos konkrečios 

įmonės darbuotojų pareigybės pagal pareigybei keliamus kvalifikacinius, specialių gebėjimų ir kitus 

reikalavimus. 

8) Premija – darbo užmokesčio dalis, kuri gali būti mokama pagal Progimnazijoje 

taikomą darbo apmokėjimo sistemą ir mokama Darbuotojui prie pareiginio atlyginimo už atliktą 

darbą, arba mokama Progimnazijoje vadovo iniciatyva, siekiant paskatinti Darbuotoją už gerai 

atliktą darbą, jo ar Progimnazijos, padalinio ar Darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus. 

9) Priemoka – darbo užmokesčio dalis, kuri mokama Darbuotojui prie pareiginio 

atlyginimo už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą. 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas. 

II. DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS IR JŲ GRUPĖS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI 

 

5. Mokyklos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

1) A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas; 

a) A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

b) 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) B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas 

iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 

3) C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija; 
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4) D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

6. Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

1) vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

2) struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B 

lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

3) specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų pareigybė priskiriama specialistų A2 lygio pareigybių 

grupei; 

4) kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

5) darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 

7. Progimnazijos direktorius (toliau – Progimnazijos vadovas) tvirtina Progimnazijos 

darbuotojų pareigybių sąrašus. 

8. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, 

pareigybių skaičius Progimnazijos darbuotojų pareigybių sąraše nustatomas, atsižvelgiant į: 

1) Progimnazijos pagal atitinkamas ugdymo programas dirbančių mokytojų kontaktinių 

valandų skaičių per mokslo metus, nustatytą atsižvelgiant į:  

a) kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, – sąlyginių klasių (grupių) 

skaičių ir dydį, nustatytus pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, taip pat Progimnazijoje savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos papildomai finansuojamą klasių (grupių) skaičių;  

b) kai mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas, – klasių (grupių) skaičių ir 

dydį, kuriuos nustato Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; 

2) vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių, 

kuris nustatomas:  

a) kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, – pagal Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytas vidutinių kontaktinių valandų, 

tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, normas pagal sąlyginį klasės (grupės) dydį; 

b) kai mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas – pagal Įstatymo 5 priedo 

9 punkte nustatyto mokytojo, turinčio kvalifikacinę kategoriją, mažiausio ir didžiausio galimo 

kontaktinių valandų skaičiaus per mokslo metus aritmetinį vidurkį. 

9. Progimnazijos vadovas tvirtina Progimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymus, o 

Progimnazijos vadovo pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija patvirtina 
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Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojų, pareigybių aprašymo metodiką. 

Mokytojų pareigybių aprašymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministras. 

10. Mokyklos darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

1) pareigybės grupė; 

2) pareigybės pavadinimas; 

3) pareigybės lygis; 

4) specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, 

profesinė kvalifikacija); 

5) pareigybei priskirtos funkcijos. 

III. PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

11. Mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės 

algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės 

algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal Įstatyme šiai darbuotojų 

pareigybių grupei nustatytas koeficientų ribas.  

12. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės 

algos dydžio. 

13. Progimnazijos struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pagal Įstatymą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo 

patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir 

organizacijoms ir (ar) jų padaliniams ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant 

laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos 

ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.  

14. Progimnazijos darbuotojų, išskyrus Progimnazijos vadovus, jų pavaduotojus, 

struktūrinių padalinių vadovus ir jų pavaduotojus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir 

darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Įstatymą 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 analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.  

15. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas: 

15.1.   20 procentų A1 lygio pareigybėms; 
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15.2.  iki 100 procentų kai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, nustatyta 

darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, kuri nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei 

keliamus kvalifikacinius reikalavimus. 

16. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas 15.1.-15.2. dalyse 

nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų šiame Apraše 21.1.-21.3. papunkčiuose ir V 

skyriuje nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio. 

17. Progimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal 

Aprašo numatytus koeficientus ir vertinimo kriterijus nustato Progimnazijos vadovas, 

atsižvelgdamas į Progimnazijos darbo užmokesčiui skirtus asignavimus, o Progimnazijos vadovui 

nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.  

18. Dokumentus, įrodančius dirbtą tam tikros profesijos ar specialybės darbą arba 

vykdytas funkcijas, reikalingus apskaičiuojant profesinę/vadovavimo/pedagoginę patirtį (pareigybių 

aprašymų, darbo knygelės kopijas, pažymas iš buvusių darboviečių apie tam tikros profesijos ar 

specialybės darbą ar atliktas darbo funkcijas ir pan.), pateikia darbuotojas Progimnazijos personalo 

specialistui. Darbuotojo pateikti dokumentai saugomi darbuotojo asmens byloje. Nepateikusiems 

patirtį įrodančių dokumentų, nustatant algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama profesinė 

patirtis, įgyta Progimnazijoje. 

19. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, išskyrus šio Aprašo V skyriuje 

nurodytų darbuotojų, iš naujo įvertinamas (didinamas ar mažinamas) atsiradus poreikiui 

Progimnazijoje įsteigti naują darbuotojo pareigybę, pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, 

pasikeitus darbuotojų vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai arba jei 

darbuotojui jau einant pareigas įvyksta struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta darbuotojo 

funkcijų pobūdis ar kvalifikacija, pakinta veiklos (darbo) sudėtingumas, krūvis, sąlygos, 

atsakomybės lygis ar atsiranda kitų aplinkybių. Mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo 

pasikeitus mokinių skaičiui, pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai ar veiklos 

sudėtingumui. Darbuotojas su Progimnazijos vadovo sprendimu pakeisti (sumažinti arba padidinti) 

jam nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies dydį supažindinamas ne vėliau kaip prieš 5 d.d. 

Vadovaujamo darbo patirtis, profesinio darbo patirtis, pedagoginio darbo patirtis vertinama 

kiekvienais metais rugsėjo mėnesį pedagoginiams darbuotojams ir sausio mėnesį – likusiems.  

IV. MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 

VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ, SPECIALISTŲ IR KVALIFIKUOTŲ 

DARBUOTOJŲ PAREIGINĖ ALGA 
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20. Nustatinėjant konkrečią pareiginės algos pastoviąją dalį Progimnazijos administracijos 

ir struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams, specialistams ir kvalifikuotiems 

darbuotojams, iš Įstatyme priskirto, pagal pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, intervalo, 

atsižvelgiama į šiuos kriterijus, apibrėžiančius konkretaus darbuotojo pareigybę ir darbuotojo 

asmeninę patirtį: 

20.1. veiklos (darbo) sudėtingumą; 

20.2. darbo krūvį; 

20.3. atsakomybės lygį; 

20.4. darbo sąlygas; 

20.5. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms eiti žinių turėjimą. 

21. Nustatant darbuotojo veiklos (darbo) sudėtingumą įvertinama: 

21.1. atliekamo fizinio darbo sunkumas; 

21.2. vykdomo protinio darbo sudėtingumas (intensyvumas, įtampa ir pan.); 

21.3. sprendimų priėmimo poreikis ir sudėtingumas (būtini greiti sprendimai, sprendimai, 

kuriems reikia analitinio situacijos įvertinimo, priimamų sprendimų įtaka funkcijos atlikimui ar 

Progimnazijos veiklai); 

21.4. funkcijos atlikimo pagrindai (būtinumas išmanyti ir taikyti įstatymus ir įstatymų 

lydimuosius teisės aktus, funkcijos atlikimas tik pagal Progimnazijos patvirtintus vidaus 

dokumentus ir pan.); 

21.5. darbų rutiniškumas (tų pačių užduočių pasikartojimas, naujų užduočių atsiradimas ir 

pan.); 

21.6. gaunamų užduočių apibrėžtumas (vyrauja apibrėžtos užduotys, atliekamos pagal 

standartus, neapibrėžtos užduotys, reikalaujančios savarankiškai ieškoti (naudotis) informacijos, 

plačiaplanis darbas, reikalaujantis kūrybiškumo, naujoviškumo, intuicijos, kalių specialybių žinių, 

tikslaus vidinės ir išorinės aplinkos ryšių įvertinimo.); 

21.7. dalyvavimas funkcijos atlikime (darbas savarankiškas, darbuotojo priimami funkcijai 

atlikti reikalingi sprendimai, funkcija vykdoma pagal kitų asmenų priimtus sprendimus 

(nurodymus) ir pan., veiklą apsprendžia bendravimas su kitų padalinių nariais (vadovais));  

22. Nustatant darbuotojo darbo krūvį įvertinama: 

22.1. gaunamų užduočių kiekis; 

22.2. laikas, skiriamas ir reikalingas užduočiai atlikti; 

22.3. darbų (užduočių), atliekamų skubos tvarka, kiekis; 

22.4. staigūs ir dažni darbo krūvio pasikeitimai; 

22.5. funkcijų, atliekamų pagal teisės aktuose nustatytą reglamentavimą, kiekis. 

23. Nustatant darbuotojo atsakomybės lygį įvertinama: 
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23.1. nustatyta atsakomybė už finansines ar materialines vertybes (atsakomybė minimali, 

susijusi tik su darbo priemonėmis, atsakomybė už dideles materialines (finansines) vertybes ir 

žmogiškąjį kapitalą);  

23.2. valdomos materialinės ar finansinės vertybės ir galimi nuostoliai (nuostolių (žalos) 

tikimybė, nuostolių (žalos) mastas, ir kt.);  

23.3. funkcijos, susijusios su kontrolės vykdymu (atsakomybė už grupės veiklos 

administravimą, atsakomybė už personalo ugdymą, finansinių išteklių kontrolę); 

23.4. priimamų sprendimų įtaka Progimnazijai, joje dirbantiems ar tretiesiems asmenims. 

24. Nustatant darbuotojo darbo sąlygas įvertinama: 

24.1. rizikos faktoriai, nustatyti darbuotojo darbo vietai (pavojus sveikatai ir saugumui); 

24.2. darbas, veikiamas aplinkos veiksnių (kabinetas ar kita darbo vieta, kuriuose 

kontroliuojamos arba ne darbo sąlygos: temperatūra, santykis su purvu, dulkėmis, cheminiu 

užterštumu, triukšmu, kvapais ir panašūs gamtiniai ir kiti veiksniai). 

25. Nustatant papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą 

įvertinama: 

25.1. darbuotojo savarankiškai įgytos papildomos žinios, įgūdžiai, padedantys pasiekti 

geresnių rezultatų; 

25.2. darbuotojo turimos darbo funkcijai atlikti reikalingos žinios, viršijančios jo pareigybei 

nustatytus specialiuosius reikalavimus. 

26. Kiekvienas Aprašo 20.1.–20.4 papunkčiuose nustatytas kriterijus įvertinamas balais 

nuo 1 iki 10. Žemo sudėtingumo, krūvio, atsakomybės, nesudėtingų darbo sąlygų darbas vertinamas 

nuo 1 iki 3 balų, vidutinio sudėtingumo, krūvio, atsakomybės, vidutinio sudėtingumo darbo sąlygų 

darbas vertinamas nuo 4 iki 7 balų, didelio sudėtingumo, krūvio, atsakomybės, sudėtingų darbo 

sąlygų darbas vertinamas nuo 8 iki 10 balų. Nustačius bent vieną Aprašo 20.5 papunktyje nustatytą 

kriterijų apibrėžiantį veiksnį, nurodytą Aprašo 25 punkte, skiriama 10 balų. Nenustačius Aprašo 25 

punkte nustatytų kriterijų apibrėžiančių veiksnių, už kriterijų balai neskiriami. 

Gautų balų suma sudedama ir dalijama iš visų Aprašo 20 punkte nustatytų kriterijų 

skaičiaus, t.y. 5-ių. Gautam rezultatui (toliau – rezultatas) esant iki 1, skiriamas minimalus 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Rezultatui esant 1 ir didesniam, minimalus 

darbuotojo pareigybės grupei Įstatyme nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 

atitinkamu procentu (gautą rezultatą padauginus iš 10) nuo minimalaus ir maksimalaus koeficientų 

skirtumo, neviršijant pareigybės grupei nustatyto maksimalaus koeficiento. Gautas koeficiento 

rezultatas apvalinamas iki skaičiaus šimtųjų dalių. 

27. Progimnazijos vadovas, savo sprendimą pagrindžiantį vertinimą, t.y. rezultatą, 

pateikia užpildydamas darbo vietos vertinimo kortelę (1 priedas). Vertindamas kriterijus, 
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lemsiančius konkretų pastoviosios dalies koeficientą, Progimnazijos vadovas turi teisę į pokalbį 

kviesti Progimnazijos personalo specialistą, darbuotojo tiesioginį vadovą ar kitą reikiamą 

darbuotoją. Gautas pastoviosios dalies vertinimo rezultatas gali nesutapti su darbuotojui skirtu 

pastoviosios dalies koeficiento dydžiu jeigu nebus reikiamo darbo užmokesčio fondo arba 

pastoviosios dalies koeficientas gali būti keičiamas (didinamas ar mažinamas) pasikeitus darbo 

užmokesčio fondui. Informacija apie rezultatą  ir jo nustatymą (darbo vietos vertinimo kortelė) 

saugoma darbuotojo asmens byloje. 

28. Progimnazijos darbuotojų, išskaidžius pagal pareigybes, pastovios dalies koeficientų 

ribos pateikiamos sekančiais 28.1.-28.4.papunkčiais: 

28.1. Progimnazijos administracijos ir struktūrinių padalinių vadovų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

Vadovaujamo 

darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 
daugiau 

kaip 10 
iki 5 5–10 

daugiau 

kaip 10 

iki 5 3,41–9,5 3,52–9,7 3,61–10,2 3,31–8,88 3,41–9,05 3,52–9,23 

5–10 
3,52 -

9,55 
3,61–9,9 3,71–10,6 3,41–9,05 3,52–9,23 3,61–9,41 

daugiau kaip 

10 
3,61–9,6 3,71–10,1 3,81–11,0 3,52–9,23 3,61–9,41 3,71–9,59 

 

28.2. Progimnazijos administracijos ir struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Vadovaujamo 

darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 
daugiau 

kaip 10 
iki 5 5–10 

daugiau 

kaip 10 

iki 5 3,22–8,2 3,31–8,33 3,41–10,0 3,19–8,0 3,26–8,15 3,31–8,3 

5–10 3,31–8,33 3,41–8,49 3,52–10,4 3,26–8,15 3,31–8,3 3,41–8,46 

daugiau kaip 

10 
3,41–8,49 3,52–8,65 3,61–10,8 3,31–8,3 3,41–8,47 3,52–8,6 

 

28.3. Progimnazijos specialistų (A-B lygiai), kvalifikuotų darbuotojų (C lygis), išskyrus 

Progimnazijos vadovą, jo pavaduotojus, struktūrinių padalinių vadovus ir jų pavaduotojus, 

mokytojus pagalbos mokiniui specialistus ir darbininkus, 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 
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A lygis 3,17–7,6 3,22–8,5 3,31–9,5 3,41–10,5 

B lygis 3,15–7,3 3,19–7,4 3,26–7,6 3,32–8,0 

 

28.4. Progimnazijos kvalifikuotų darbuotojų (C lygis) 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 3,12–5,3 3,14–5,4 3,16–5,6 3,18–7,0 

V. MOKYTOJŲ, PSICHOLOGŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, 

PROGIMNAZIJOS VADOVO, JO PAVADUOTOJŲ, UGDYMĄ 

ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ PAREIGINĖ ALGA IR DARBO 

KRŪVIO SANDARA 

 

29. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma remiantis Įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į 

pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. Veiklos sudėtingumą 

įvertina Progimnazijos vadovas. Šių darbuotojų pastovios dalies koeficientų ribos: 

 

 

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 
6,36 

6,42 

6,42 

6,44 

6,44 

6,5 

6,52 

6,62 

6,62 

6,82 

6,82 

6,85 

6,85 

6,89 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 
6,89 

6,9 

6,9 

6, 91 

6,91 

6,92 

6,92 

6,95 

6,95 

6,97 

6,97 

7,0 

7,0 

7,05 

Vyresnysis 

mokytojas  

7,05 

7,06 

7,06 

7,08 

7,08 

7,12 

7,26 

7,4 

7,4 

7,44 

7,44 

7,47 

Mokytojas 

metodininkas   

7,47 

7,54 

7,54 

7,68 

7,78 

7,92 

7,92 

7,96 

7,96 

8,0 

Mokytojas 

ekspertas   

8,4 

8,58 

8,58 

8,72 

8,80 

8,94 

8,94 

8,98 

8,98 

9,02 

30. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

mokytojams: 

30.1. didinami 3–15 procentų: 
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30.1.1. kurių klasėje (grupėje) ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

30.1.2. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas 

namuose; 

30.1.3. mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių 

gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio 

mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 

programas; 

30.1. gali būti didinami iki 20 procentų pagal šiuos kriterijus: 

30.1.1. mokantiems mokinį, kuriam Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sprendimu 

reikalinga pagalba, bet darbui klasėje nėra galimybių paskirti mokytojo padėjėjo; 

31. Jeigu mokytojo veiklos sudėtingumas yra laikino pobūdžio, nustatytą laikotarpį prie 

pareiginės algos mokama priemoka, o veiklos sudėtingumui esant nuolatinio pobūdžio – darbo 

laikotarpiu nustatyta dalimi yra didinamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.  

32. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo 

programas, veikla atitinka du ir daugiau šio Aprašo 30 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  

33. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas 

darbo laiko struktūra (kontaktinės ir nekontaktinės valandos) nurodoma darbo grafike ir pamokų, 

konsultacijų, neformaliojo švietimo tvarkaraščiuose. Norma nustatoma individualiai – pagal darbo 

sutartyje nurodytą režimą.  

34. Kontaktinės valandos skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), neformaliojo 

švietimo pamokoms pagal bendruosius ugdymo planus įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) 

planuose numatytas valandas, neformaliojo švietimo programoms – pagal programoje numatytas 

valandas. Taip pat prie kontaktinių valandų priskiriamos pamokos, skirtos tenkinti mokinio 

ugdymo(si) poreikius ir teikti mokymosi pagalbą.   

35. Nekontaktinės valandos yra skirstomos į valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su 

kontaktinėmis valandomis, vykdyti, ir valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla 

Progimnazijos bendruomenei, vykdyti: 

35.1. valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti skiriamos 

ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, rengti individualizuotas užduotis, vertinti 

mokinių mokymosi pasiekimus, stebėti (vertinti, analizuoti ir prognozuoti) mokinių individualią 

pažangą, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, 

mokymosi pažangą, savianalizei atlikti, tobulinti profesines kompetencijas, susipažinti su ugdymo 
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naujovėmis ir pan. Šios valandos skaičiuojamos pagal priskirtą procentinę dalį nuo kontaktinių 

valandų skaičiaus, kai lietuvių kalbos, pradinių klasių mokytojams skiriama 50 procentų nuo 

kontaktinių valandų skaičiaus, matematikos mokytojams – 45 proc., užsienio kalbų, gamtos mokslų 

(fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus), socialinių mokslų (istorijos, geografijos), 

informacinių technologijų mokytojams – 40 proc., o neformaliojo švietimo, kūno kultūros, dailės, 

muzikos, tikybos, etikos, žmogaus saugos, technologijų mokytojams skiriama 30 proc. nuo 

kontaktinių valandų skaičiaus. 

35.2. valandos funkcijoms, susijusioms su veikla progimnazijos bendruomenei, vykdyti, 

skiriamos už vadovavimą klasei (grupei), vadovavimą metodinei grupei, už metodinę veiklą, 

dalyvavimą ilgalaikėse darbo grupėse, susirinkimuose ir posėdžiuose, Progimnazijos savivaldoje, 

tarptautiniuose, nacionaliniuose, regioniniuose projektuose (bei šių koordinavimą ir sklaidą), už 

Progimnazijos veiklos vertininimą, mokinių rengimą olimpiadoms, konkursams, renginių, parodų, 

varžybų, koncertų organizavimą bei už kitą planuojamą veiklą. Valandas funkcijoms, susijusioms 

su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti, kiekvienas mokytojas įsivertina ir įsirašo pats 

(įsipareigodamas tai vykdyti) kiekvienų mokslo metų pradžioje užpildydamas specialią formą (3 

priedas). Galutinį šių valandų skaičių įvertina Progimnazijos vadovo pavaduotojas ugdymui 

sudarinėdamas bendrą darbo krūvio sandarą, atsižvelgdamas į Įstatymo nustatomas ribas, 

Progimnazijai skirtą darbo užmokesčio fondą ir kitus svarbius aspektus.  

36. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, kontaktinių valandų, valandų 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms 

su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus: 

Pareigybė 
Kontaktinės 

valandos 

Nekontaktinės valandos 

Iš viso 

 

valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

kontaktinėmis 

valandomis, 

vykdyti 

valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

veikla mokyklos 

bendruomenei, 

vykdyti 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 
504–756 

nuo 60 iki 100 

proc. kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 40 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

1 512 
Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo daugiau kaip 2 metų) 

504–1 008 
nuo 30 iki 50 proc. 

kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 50 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

37. Mokytojo, dirbančio pagal neformaliojo švietimo programas, kontaktinių valandų, 

valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, 

susijusioms su veikla Progimnazijos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus: 
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Pareigybė 
Kontaktinės 

valandos  

Nekontaktinės valandos 

Iš viso 

valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

kontaktinėmis 

valandomis, 

vykdyti 

valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

veikla mokyklos 

bendruomenei, 

vykdyti 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 
672–924 

nuo 60 iki 100 

proc. kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 30 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

1 512 
Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo daugiau kaip 2 metų) 

672–1 032 
nuo 30 iki 50 

proc. kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 50 proc.  

visų valandų 

skaičiaus 

 

38. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas, darbo 

krūvio sandarą nustato Progimnazijos vadovas pagal šio Aprašo 36 ir 37 punktuose nustatytą 

kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir 

valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporciją per mokslo 

metus, kvalifikacinę kategoriją, ugdymo (mokymo) programą, dalyką (dalykų grupę, mokymo 

modulį), mokymosi formą, mokinių skaičių klasėje/grupėje, papildomą mokytojo kompetenciją, 

reikalingą tam tikroms funkcijoms ar veikloms vykdyt, kontaktinių ir nekontaktinių valandų 

vykdymo ypatybes ir apimtis ir kitus Progimnazijoje nustatytus kriterijus, atsižvelgdamas į švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo, darbo krūvio sandaros. 

39. Mokytojo darbo krūvio paskirstymas, įvertinus kiekvienais metais kintančius 

Progimnazijos poreikius ir finansines galimybes, mokytojų darbo krūvio sandaros kriterijų 

kintamumą, kiekvienais metais gali keistis (didėti ar mažėti). Mokytojo maksimalus darbo krūvis, 

kaip ir kitų darbuotojų, gali sudaryti 1,5 etato, kaip apibrėžia Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 

40. Mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl 

skirtingo darbo krūvio paskirstymo tarp funkcijų grupių, dėl skirtingų kontaktinio ir nekontaktinio 

darbo proporcijų, mokytojų kompetencijų, tarpdalykinės specializacijos, tęstinumo užtikrinimo ir 

kitų aplinkybių.  

41. Psichologų, socialinių pedagogų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

remiantis Įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir 

veiklos sudėtingumą. Veiklos sudėtingumą įvertina Progimnazijos vadovas. Šių darbuotojų 

pastovios dalies koeficientų ribos: 
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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 4,09–4,18 4,13–4,21 4,16–4,25 4,21–4,3 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

surdopedagogas, tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas 

4,3–4,38 4,58–4,67  4,77–4,87 4,82–4,95 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau 

kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

surdopedagogas, tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas, ketvirtos 

kategorijos psichologas 

4,82–4,87 4,9–4,96  5,07–5,13 

Vyresnysis specialusis pedagogas, 

vyresnysis logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas, vyresnysis socialinis 

pedagogas, trečios kategorijos 

psichologas 

5,4 –5,55 5,45–5,61  5,64–5,83 

Specialusis pedagogas metodininkas, 

logopedas metodininkas, 

surdopedagogas metodininkas, 

tiflopedagogas metodininkas, socialinis 

pedagogas metodininkas, antros 

kategorijos psichologas 

5,95–6,14 6,1–6,29  6,26–6,48  

Specialusis pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, surdopedagogas 

ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, 

socialinis pedagogas ekspertas, pirmos 

kategorijos psichologas 

6,71–6,93 6,91–7,13 7,07–7,28 

 

42. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 41 punkte minėtiems darbuotojams 

gali būti didinami iki 20 procentų Progimnazijos vadovo sprendimu, atsižvelgiant į veiklos 

sudėtingumo apimtį pagal šiuos kriterijus: 

42.1. dalyvaujantiems rengiant psichologinio vaiko vertinimo metodikas, jas   

standartizuojant ir adaptuojant; 
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42.2. dalyvaujantiems įvairiose dalykinėse komisijose, darbo grupėse, švietimo būklės 

tyrimus vykdančių  grupių darbe, Progimnazijos, vietos bendruomenės, vaikų ir mokinių 

organizacijų veikloje; 

42.3. užmezgantiems ir palaikantiems konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais; 

42.4. vadovaujantiems psichologų asociacijai ar metodinei grupei; 

42.5. rengiantiems ir skaitantiems pranešimus užsienio kalba, dalyvaujantiems 

tarptautiniuose renginiuose; 

42.6. kitais Progimnazijos vadovo nustatytais atvejais. 

43. Pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus specialiuosius pedagogus, logopedus, 

surdopedagogus, tiflopedagogus) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos: 

Pedagoginio darbo stažas 

(metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

iki 10  3,8–5,95 

10–15  3,83–6,65 

daugiau kaip 15  3,93–7,35 

 

44. 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.  

45. Progimnazijos vadovo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma remiantis 

Nutarimo nuostatomis ir įvertinama koeficientais, kurių ribos pagal suteiktą Progimnazijos 

kategoriją yra nurodomos Nutarime. 

46. Mokyklos vadovo pavaduotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma remiantis 

Nutarimu ir priklauso nuo Mokyklos vadovui nustatyto pastoviojo dalies dydžio. 

 

47. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į 

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.  

48.  Mokytojų, psichologų, socialinių pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų pareiginės 

algos kintamoji dalis nenustatoma. 

VI. PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR 

SĄLYGOS 

 



15 

 

49. Progimnazijos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso 

nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus šio Aprašo 51 punkte nurodytą atvejį. 

50. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

51. Progimnazijos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta 

priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus 

uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip 

vieniems metams. 

52. Progimnazijos vadovo pareiginės algos kintamąją dalį nustato savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija, remiantis Nutarimu, o nuo to priklauso Progimnazijos vadovo 

pavaduotojų kintamoji dalis. 

53. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

VII. PRIEMOKOS 

 

54. Darbuotojui mokamos priemokos už: 

54.1. papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

54.2. papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų 

raštu, vykdymą. 

55. Sprendimą dėl priemokos mokėjimo ir jos dydžio priima Progimnazijos vadovas 

įvertinęs darbuotojų darbo užmokesčiui skirtus asignavimus.  

56. Priemokos dydis negali viršyti 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio, o jeigu darbuotojui nustatyta ir pareiginės algos kintamoji dalis, priemokos ir kintamosios 

dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

VIII. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO 

NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ 

 

57. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir 

esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų Progimnazijos darbuotojams mokama Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 
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IX. PREMIJOS 

 

58. Progimnazijos darbuotojui gali būti skiriama premija: 

58.1. atlikus vienkartinę ypač svarbią Progimnazijos veiklai užduotį; 

58.2. įvertinus labai gerai praėjusių kalendorinių metų veiklą, išskyrus darbininkus. 

59. Kiekvienu atveju, nurodytu Aprašo 58.1. ir 58.2. papunkčiuose, premija gali būti 

skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus ir negali viršyti darbuotojui nustatytos pastoviosios 

dalies dydžio. Premija išmokama kartu su darbuotojo darbo užmokesčiu. 

60. Premija skiriama Progimnazijos vodovo sprendimu ir neviršijanti Progimnazijos darbo 

užmokesčiui skirtų lėšų.  
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X. PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR 

SKATINIMAS 

 

61. Progimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti 

Progimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, 

praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius. Progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui ir ugdymą organizuojančių 

skyrių (sektorių) vedėjų veiklos vertinimo tikslas – siekti Progimnazijos veiklos kokybės, skatinant 

Progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

veiksmingumą. 

62. Progimnazijos vadovo ir jo pavaduotojų veiklos vertinimas atliekamas remiantis 

Nutarimu. 

63. Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Nuostatais, Įstatymu. 

64. Progimnazijos mokytojų veiklos vertinimas atliekamas remiantis Progimnazijos 

mokytojų skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Progimnazijos vadovo. 

65. Kitų Progimnazijos darbuotojų kasmetinis veiklos vertinimas atliekamas remiantis 

Įstatymo nuostatomis, Vertinimo aprašo tvarka. 

66. Progimnazijos darbuotojų tiesioginis jų vadovas (toliau – vadovas) nustato metines 

veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, riziką, kuriai esant užduotys gali būti 

neįvykdytos, Progimnazijos vadovui – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 

67. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai ir rizika, kuriai 

esant užduotys gali būti neįvykdytos, yra 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, rizika 

kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos, nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 

dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi, išskyrus 

darbuotojams, toliau dirbantiems Progimnazijoje tik kitomis pareigomis, metinės užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, rizika kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos nustatomos 

nepriklausomai nuo likusio laiko iki metų pabaigos, jis yra vertinamas pagal abi pareigas (buvusias 

ir esamas).  

68. Metinių veiklos užduočių įvykdymo terminas nustatomas gruodžio 31 dienai, nebent 

prie konkrečios užduoties nustatytų rezultatų vertinimo rodiklių dalies yra nurodyta kitaip. 

69. Progimnazijos darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 
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1) labai gerai, kai užduotys įvykdytos ir viršytos; 

2) gerai, kai užduotys visos iš esmės įvykdytos; 

3) patenkinamai, kai įvykdytos tik kai kurios užduotys; 

4) nepatenkinamai, užduotys neįvykdytos. 

70. Progimnazijos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, 

jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas 

Progimnazijoje. 

71. Vadovas pateikia darbuotojui dalinio veiklos vertinimo išvados formą (pagal Aprašo 4 

priedą). Darbuotojas užpildo joje pagrindinius praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatus ir 

grąžina ją vadovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. 

72. Darbuotojas ir vadovas susitaria dėl pokalbio datos. Vadovas iki pokalbio susipažįsta 

su darbuotojo užpildyta išvados dalimi. Vadovas per pokalbį su darbuotoju: 

72.1. aptaria darbuotojo pasiektus rezultatus, vykdant jam suformuluotas užduotis, ir jo 

veiklą per praėjusius kalendorinius metus; 

72.2. suformuluoja einamųjų metų užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir 

riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos; 

72.3. aptaria darbuotojo kvalifikacijos tobulinimą. 

73. Po pokalbio vadovas užpildo darbuotojo išvados formą – įrašo darbuotojo pasiektų 

rezultatų vykdant užduotis vertinimą ir siūlymus. Įvertinus Progimnazijos darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą: 

1) labai gerai, – teikiama vertinimo išvada su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės 

algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir 

gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;  

2) gerai, – teikia vertinimo išvadą su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos 

kintamosios dalies dydį;  

3) patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą su siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės 

algos kintamosios dalies dydžio; 

4) nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą su siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Įstatyme tai pareigybei 

pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį ar Progimnazijoje ugdomų mokinių 

skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas.  

74. Vadovas darbuotoją su išvada supažindina pasirašytinai. Darbuotojui atsisakius 

išvadoje pasirašyti, kad su šia išvada susipažino, surašomas aktas ir jį pasirašo vadovas. 
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75. Vadovas per 3 darbo dienas nuo darbuotojo išvados pasirašymo arba akto surašymo 

pateikia išvadą ir aktą, jeigu jis buvo surašytas, darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui, 

t.y. Darbo tarybai (jos nariui). 

76. Darbo tarybos narys sutinka arba nesutinka su išvada, ją pasirašo ir grąžina vadovui ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Darbo tarybos nariui nesutikus su išvada, darbuotojo 

sutikimu darbuotojo veiklos vertinimo procedūra vykdoma pakartotinai, pokalbyje su darbuotoju 

dalyvaujant Darbo tarybos nariui. 

77. Darbo tarybos nariui sutikus su išvada arba darbuotojui nesutikus, kad jo vertinimo 

procedūra būtų vykdoma pakartotinai, tiesioginis darbuotojo vadovas per 3 darbo dienas nuo 

išvados gavimo pateikia išvadą ir aktą, jeigu jis buvo surašytas, Progimnazijos vadovui ir šis priima 

šio Aprašo 79 punkte nurodytą sprendimą. 

78. Jeigu, pakartotinai atlikus vertinimo procedūrą Darbo taryba nesutinka su tiesioginio 

darbuotojo vadovo pateikta išvada, išvada teikiama Aprašo 79 punkte nustatyta tvarka. 

79. Progimnazijos vadovas, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 

darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti Progimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo 

siūlymams dėl šio Aprašo 73 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja 

vienus metus. Jeigu Progimnazijos vadovas priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar 

veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.  

80. Progimnazijos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo 

ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

81. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ar atsiradus kitoms sąlygoms Aprašas gali būti 

keičiamas ir papildomas Progimnazijos vadovo sprendimu. 

_____________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazijos 

darbo tarybos pirmininkė 

 

Asta Makarevičiūtė 

2018 -  
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            Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazijos 

                   Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

                    1 priedas 

 

DARBO VIETOS VERTINIMO KORTELĖ 

_____________  
(data) 

Elektrėnai 

 

Darbuotojo vardas ir pavardė  

 

Darbuotojo pareigos  

 

Pareigybės grupė, pareigybės lygis  

Darbuotojo profesinio darbo 

patirtis/vadovaujamo darbo patirtis 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Kriterijaus pavadinimas Įvertinimas Galimų balų 

skaičius 

1. Darbo (veiklos) sudėtingumas  1-10 

2. Darbo krūvis  1-10 

3. Atsakomybės lygis  1-10 

4. Darbo sąlygos  1-10 

5. Papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms 

pareigoms žinių turėjimas 

 0 arba 10 

Surinkti balai    

Procentinis rezultatas = (Surinkti balai/5)*10   

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: ______________  

 

 

Pastabos:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Direktorė      Aldona Skučienė 
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                                                                                       Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazijos                   

                                                                                       Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

      2 priedas 

 

Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazija 

 

Progimnazijos ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjų  

DARBO VIETOS VERTINIMO KORTELĖ 

_____________  
(data) 

Elektrėnai 

 

Darbuotojo vardas ir pavardė  

 

Darbuotojo pareigos  

 

Pedagoginio darbo stažas  

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento galimos ribos  

 

Eil. 

Nr. 

Kriterijaus pavadinimas Įvertinimas Galimų balų 

skaičius 

1. Vykdomo protinio darbo sudėtingumas  1-10 

2. Sprendimų priėmimo poreikis ir sudėtingumas  1-10 

3. Funkcijos atlikimo pagrindai  1-10 

4. Darbų rutiniškumas  1-10 

5. Gaunamų užduočių apibrėžtumas  1-10 

6. Dalyvavimas funkcijos atlikime   1-10 

7. Priimamų sprendimų įtaka Mokyklai  1-10 

8. Gaunamų užduočių kiekis  1-10 

Surinkti balai    

Procentinis rezultatas = (Surinkti balai/8)*10   

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: ______________  

 

 

Pastabos:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Direktorė      Aldona Skučienė 
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                                                                                       Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazijos 

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

     3 priedas 

 

 

 Nekontaktinės valandos Mokyklos bendruomenės veikloje   

Eil. 

Nr. Mokytojo funkcijos/veikla 

Metinis 

valandų 

skaičius 

1 Vadovavimas klasei/grupei   

2 Vadovavimas metodinei grupei (įrašyti)   

3 Metodinė veikla (įrašyti)   

4 Dalyvavimas ilgalaikėse darbo grupėse (įrašyti)   

5 Mokyklos veiklos įsivertinimas (įrašyti)   

6 Dalyvavimas susirinkimuose, posėdžiuose   

7 

Dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose, regioniniuose projektuose, 

jų veiklos koordinavimas ir sklaida (įrašyti)   

8 Mokinių rengimas olimpiadoms, konkursams (įrašyti)   

9 Dalyvavimas mokyklos savivaldoje (įrašyti)   

10 Parodų, varžybų, koncertų ir panašių renginių organizavimas (įrašyti)   

11 Vakarinis konsultavimas   

12 Kita (įrašyti)   
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                    Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazijos                              

                                                                                      Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

     4 priedas 

 

Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazija 

 

________________________________ 

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA  

_____________ Nr. ________ 
(data) 

Elektrėnai 

  
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

  

1.  Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
  

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.1.       

1.2.       

1.3.       

  

2.  Einamųjų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys (ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjams – ne daugiau kaip 5 užduotys)) 
  

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos 

užduotys yra įvykdytos) 

2.1.     

2.2.     

2.3.     

  

3.  Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
  
3.1. 

3.2. 

3.3. 
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PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS 

  

4.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
  
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius 
Labai gerai ☐ 

2. Darbuotojas iš esmės įvykdė visas užduotis pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

  

5.  Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją 
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui) 
  
5.1. 

5.2. 

  

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
  

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________                         __________                         _____________
(tiesioginio vadovo pareigos)                                                                         (parašas)                                           (vardas ir 

pavardė) 
  
 Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku*: 

(ko nereikia, išbraukti) 

_____________________                           __________                         ______________ 

(darbuotojo pareigos)                                                       (parašas)                                           (vardas ir pavardė) 
*Nesutikus, motyvuotas paaiškinimas: 

________________________________________________________________________________

_______ 

Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta*: 
(ko nereikia, išbraukti) 

*Nepritarus, motyvuotas paaiškinimas: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________            __________                __________________ 

 (darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)      (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 
 


