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PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL 2017-03-21 ĮSAKYMO V-90 „DĖL PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ 

PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“  

DALINIO KEITIMO 

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. V-434 

Panevėžys 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2,3,4, ir 5 priedų pakeitimo įstatymu (2017 m lapkričio 16 d. Nr. 

XIII-745): 

1.  k e i č i u 2017-03-21 įsakymu V-90 patvirtintos Panevėžio Rožyno progimnazijos 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos“  

1.1  punktą ir išdėstau jį nauja redakcija: 

8.2 darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant 

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

ar specialybės darbui arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos bei 

atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių 

einamoms pareigoms žinių turėjimą ir kitus kriterijus, vadovaujantis 1 ir 2 lentelėse pateiktais 

koeficientais. 

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 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 
 

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 3,12–5,3 3,14–5,4 3,16–5,6 3,18–7,0 
 

1.2. III skyriaus Mokytojų darbo apmokėjimas 41 punktą ir išdėstau jį nauja 

redakcija: 
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III. MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS 

 

41. Mokytojų (pedagogų) (toliau – mokytojai) darbo apmokėjimas: 

41.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai: 

Pareigybė ir 

išsilavinimas 

Turintiems iki 

3 metų 

pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 

3 iki 10 metų 

pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 

10 iki 15 metų 

pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems 15 

ir daugiau metų 

pedagoginio 

darbo stažą 
 

Mokytojai, įgiję 

aukštesnįjį ar specialųjį 

vidurinį išsilavinimą, 

įgytą iki 1995 metų 

3,15 3,19 3,26 3,31 

 

Mokytojai, įgiję 

aukštąjį universitetinį 

ar koleginį išsilavinimą 

3,18 3,22 3,31 3,41 

 

41.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybė 

Turintiems iki 10 

metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 iki 

15 metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems 15 ir daugiau 

metų pedagoginio darbo 

stažą 

Mokytojai 3,31 3,41 3,45 

Vyresnieji mokytojai 3,46–3,51 3,5–3,56 3,63–3,7 

Mokytojai 

metodininkai 
3,7–3,77 3,77–3,84 3,89–3,96 

Mokytojai ekspertai 4,2–4,29 4,28–4,36 4,4–4,47 

 

41.3. kuriems taikomos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1281 

2 straipsnio 6 dalies nuostatos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: turintiems iki 15 

metų pedagoginio darbo stažą – 3,15; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 3,19. 

2. Tvarkos pakeitimai   į s i g a l i o j a  2018 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Direktorė          Aida Adiklienė 

 

 


