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 Vadovaudamasi Darbo apmokėjimo įstatymo Nr.XIII-198 pakeitimo įstatymu (2019 m. 
gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606) keičiu šiuos Molėtų pradinės mokyklos 2019 m. rugsėjo 5 d. 
įsakymo Nr. V-148 darbo apmokėjimo sistemos punktus, kuriuos išdėstau taip: 

42. Mokytojams nustatomi  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 2020 m. 
sausio 1 d.  
 

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 

 
51. Pagalbos mokiniui specialistų:  

51.1. logopedo, specialiojo pedagogo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 23 punktu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo 

stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą, nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo 

užmokesčio dydis;  
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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 

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 

 
 51.2. psichologo ir socialinio pedagogo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 28 punktu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo 

stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą, nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo 

užmokesčio dydis;  

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 

Specialusis pedagogas, 
logopedas, surdopedagogas, 
tiflopedagogas, 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 
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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 

Specialusis pedagogas, 
logopedas, surdopedagogas, 
tiflopedagogas, socialinis 
pedagogas, ketvirtos kategorijos 
psichologas 

5,89 6,06 6,13 

Vyresnysis specialusis 
pedagogas, vyresnysis 
logopedas, vyresnysis 
surdopedagogas, vyresnysis 
tiflopedagogas, vyresnysis 
socialinis pedagogas, trečios 
kategorijos psichologas 

6,55 6,63 6,83 

Specialusis pedagogas 
metodininkas, logopedas 
metodininkas, surdopedagogas 
metodininkas, tiflopedagogas 
metodininkas, socialinis 
pedagogas metodininkas, antros 
kategorijos psichologas 

7,14 7,29 7,48 

Specialusis pedagogas 
ekspertas, logopedas ekspertas, 
surdopedagogas ekspertas, 
tiflopedagogas ekspertas, 
socialinis pedagogas ekspertas, 
pirmos kategorijos psichologas 

7,93 8,13 8,28 

 
59.1.  Mokyklos A ir B lygio specialistų (bibliotekininko (A), raštvedžio (B), visos 

dienos mokyklos auklėtojo (B), kompiuterių techniko  (B),  pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pareiginės algos koeficientais atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį ir pareigybės 

lygį, pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas nustatomas pagal Darbo apmokėjimo 

įstatymo 3 priedą;  

Lietuvos Respublikos  
valstybės ir savivaldybių įstaigų  
darbuotojų darbo apmokėjimo  
įstatymo 
3 priedas 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 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 
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B lygis 4,3-8,03 4,35-8,14 4,43-8,36 4,49-8,8 
 

59.2.  Mokyklos  C lygio kvalifikuotų darbuotojų: mokytojo ar auklėtojo padėjėjo, 

mokyklinio autobuso / autobuso vairuotojo, elektriko, šilumos operatoriaus  pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais atsižvelgiant į profesinio darbo 

patirtį ir pareigybės lygį, pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas nustatomas pagal 

Darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą. 

Lietuvos Respublikos  
valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo  
įstatymo 
4 priedas 
 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 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 
 

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

ir Mokyklos turimas lėšas, nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies.  

 

 
Direktorė 
 

 Regina Pumputienė 
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