
KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLA  

 

 PATVIRTINTA 

 Kauno „Nemuno“ mokyklos direktoriaus  

 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

 įsakymu Nr. V-112 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS DARBUOTOJŲ  

DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbo apmokėjimo tvarka nustato Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, darbuotojų pareigybių 

lygius ir grupes, darbo apmokėjimo sistemą. 

2. Su šia darbo apmokėjimo tvarka supažindinami visi Kauno „Nemuno” mokyklos 

darbuotojai. 

 

II. DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

3. Biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

3.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas; 

3.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas 

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

3.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

4. Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

4.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

4.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba 

B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 



2-10 

 
 

4.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

4.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

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

 

III. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 

 

5. Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

5.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis); 

5.2. priemokos;  

5.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

5.4. premijos. 

6. Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais.  

7. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui 

(pareiginės algos bazinis dydis nustatomas valstybės įstatymu). Pareiginės algos pastovioji dalis 

apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

8. Kauno „Nemuno” mokyklos vadovo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą 

patvirtintą Kauno m. savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-445. 

9. Kauno „Nemuno” mokyklos vadovo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma pagal Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo NR XIII-198, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo 2017 m. lapkričio 16d. Nr. XIII-745,      

1 straipsnio 2 priedą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir 

veiklos sudėtingumą. 

 10. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvedant mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo programas, išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, etatinį 

darbo apmokėjimą, jų pareigybių skaičius Kauno „Nemuno“ mokyklos darbuotojų pareigybių sąraše 

nustatomas pagal 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 3 straipsnio 1 dalį, 

taip pat 10 straipsnio 2 ir 3 dalis. 
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 10.1. pagal atitinkamas ugdymo programas Kauno „Nemuno“ mokykloje dirbančių 

mokytojų kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus; 

10.2 . vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių; 

10.3. mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 5 priedą, atsižvelgiant į 

pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 

10.4. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams 

didinami 3–15 procentų, priklausomai nuo mokyklos asignavimų. 

 11. Mokytojų, dirbančių Kauno „Nemuno“ mokykloje pagal bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), 

darbo laikas per savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). 

 11.1. Kontaktinės valandos skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas valandas, 

neformaliojo švietimo programoms (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas) – pagal programoje numatytas valandas. 

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

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

bendruomenei, vykdyti: 

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

ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, 

mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informuoti apie mokinių ugdymo ir ugdymosi 

poreikius, mokymosi pažangą, profesiškai tobulėti; 

 11.4. valandos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti, 

skiriamos kitai ugdomajai veiklai su mokiniais, bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais, mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokyklos partneriais; vadovauti klasei (grupei), įsivertinti Kauno 

„Nemuno“ mokyklos veiklai, siekiant biudžetinės įstaigos ugdymo (mokymo) tikslų, atlikti kitiems 

darbams, kurie nėra apibrėžiami kaip kontaktinės valandos ir valandos funkcijoms, susijusioms su 

kontaktinėmis valandomis, vykdyti. 

 12. Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pagal 4 priedą, 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. 
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 13. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

 14. Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama 

darbo sutartyje. 

 15. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus 

darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar 

nustačius, kad Kauno „Nemuno” mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis 

kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio įstaigos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. 

 16. Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas 

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

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

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

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

 18. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija įvertinusi Kauno „Nemuno” 

mokyklos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

a. labai gerai, – vadovui vieniems metams nustato pareiginės algos kintamosios dalies 

dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies; 

b. gerai, – vadovui vieniems metams nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį; 

c. patenkinamai, – vadovui vienus metus nenustato pareiginės algos kintamosios dalies 

dydžio; 

d. nepatenkinamai, – vadovui vieniems metams nustato mažesnį pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą. 

 19. Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojo tiesioginis vadovas įvertinęs darbuotojo 

praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

e. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Kauno „Nemuno” mokyklos vadovui su siūlymu 

nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies. Pareiginės algos kintamosios dalies dydis - 10 procentų. 

f. gerai, – teikia vertinimo išvadą Kauno „Nemuno” mokyklos vadovui su siūlymu 

nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį. Pareiginės algos kintamosios 

dalies dydis - 5 procentai 

g. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Kauno „Nemuno” mokyklos vadovui su 

siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 
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h. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Kauno „Nemuno” mokyklos vadovui su 

siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. Pareiginės 

algos kintamosios dalies mažinimo dydis - 8 procentai. 

 20. Kauno „Nemuno” mokyklos vadovas, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų 

įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti (įstaigai turint lėšų) ar nepritarti biudžetinės 

įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo. 

 21. Biudžetinės įstaigos 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. 

 22. Mokyklos vadovui, jo pavaduotojui ugdymui, mokytojams ir darbininkams pareiginės 

algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

IV. PRIEMOKOS, DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, DARBAS NAKTĮ IR 

VIRŠVALANDINIS DARBAS, PREMIJOS 

 

  23. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų 

pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu vykdymą, gali siekti iki 30 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokos dydis ir išmokėjimo galimybės 

priklauso nuo Kauno „Nemuno“ mokyklos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. 

  24. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

  25. Už darbą poilsio arba švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo 

užmokestis arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą 

poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo 

vidutinį darbo užmokestį. 

 26. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo 

darbo užmokesčio. 

 27. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, 

atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per 

metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojo 
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praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio. 

28. Premijos dydis už vienkartines užduotis - 50 €. 

29. Premijos dydis už labai gerai įvertintą praėjusių kalendorinių metų veiklą - 25 % 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

30. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Kauno „Nemuno“  darbo 

užmokesčiui skirtų asignavimų. 

 

V. MATERIALINĖ PAŠALPA 

 

31. Kauno „Nemuno” mokyklos 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, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti 

atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų 

dydžio materialinė pašalpa iš įstaigai skirtų lėšų.  

32. Mirus Kauno „Nemuno” mokyklos darbuotojui, jo šeimos nariams, iš įstaigai skirtų 

lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo 

šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

33. Materialinės pašalpos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Kauno „Nemuno“ 

darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

35. Darbuotojai, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų 

kategorijoms, yra atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų pildymą, 

reikiamų ataskaitų pateikimą bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta 

dokumentų archyvavimo tvarka. 

 

______________________________________________ 
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Kauno „Nemuno” mokykla  

Darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarka 

1 priedas 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS VADOVO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

Mokinių skaičius  

Turintiems iki 

10 metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 

iki 15 metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems 15 ir daugiau 

metų pedagoginio darbo 

stažą 

 

iki 100 9.00 9.20 9.50 

101–200 19,90 10,10 10,40 

201–400 10,40 10,60 10,90 

401–600 10,70 10,90 11,20 

601–900 11,00 11,20 11,50 

901–1200 11,20 11,40 11,80 

1201 ir daugiau 11,50 11,90 12,30 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS VADOVO PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS 

ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

Mokinių skaičius  

Turintiems iki 10 

metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 iki 15 

metų pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems 15 ir daugiau 

metų pedagoginio darbo 

stažą 
 

 
 

iki 500 
 

5,67–10,44 
 

5,97–10,46 
 

6,15–710,48 
 

501 ir daugiau 
 

7,16–10,5 
 

7,45-10,65 
 

7,66-10,8 
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Kauno „Nemuno” mokykla 

Darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarka 

2 priedas 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 

5  

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 
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 

 

1.  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:  
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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) 
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 

 

2. Mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per savaitę skiriama ne daugiau kaip 24 

kontaktinės valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos tvirtina 

švietimo ir mokslo ministras, mokyti. 
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Kauno „Nemuno” mokykla 

Darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarka 

3 priedas 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, IR MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL 

IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

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 4,06–4,22 4,32–4,48 4,37–4,55 4,47–4,66 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,34–4,51 4,42–4,6 4,5–4,68 

Vyresnysis mokytojas 4,74–4,94 4,81–5,01 5,0–5,2 

Mokytojas 

metodininkas  
5,17–5,39 5,32–5,54 5,46–5,66 

Mokytojas ekspertas 5,9–6,13 5,96–6,19 6,12–6,36 

 

 

 

 

 

 

 

 



11-10 

 
 

Kauno „Nemuno” mokykla 

Darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarka 

4 priedas 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

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 
4,26–

5,06 
4,54–5,38 4,59–5,46 4,69–5,59 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,56–5,41  4,64–5,52  4,73–5,62  

Vyresnysis mokytojas 4,98–5,93 5,05–6,01  5,25–6,24 

Mokytojas 

metodininkas 
5,43–6,47 5,59–6,65 5,73–6,79  

Mokytojas ekspertas 6,19–7,36 6,26–7,43 6,43–7,63 

 

 

 

 

 

 

 

 



12-10 

 
 

Kauno „Nemuno” mokykla 

Darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarka 

5 priedas 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ 

ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA  

 

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 

3,76–4,2 3,99–4,46 4,02–4,5 4,13–4,62 

 

 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

4,0–4,47 4,12–4,59 4,17–4,65 

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas 

4,61–5,16 4,68–5,23 4,86–5,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, surdopedagogas 

5,01–5,6 5,18–5,77 5,3–5,92 



13-10 

 
 

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  

metodininkas, tiflopedagogas 

metodininkas 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas ekspertas, 

surdopedagogas ekspertas, 

tiflopedagogas ekspertas 

5,73–6,38 5,79–6,46 5,94–6,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-10 

 
 

Kauno „Nemuno” mokykla 

Darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarka 

6 priedas 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, 

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ 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 4,09–4,18 4,13–4,21 4,16–4,25 4,21–4,3 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

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, 

socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos 

psichologas 

4,82–4,87 4,9–4,96  5,07–5,13 

Vyresnysis specialusis pedagogas, 

vyresnysis logopedas, vyresnysis, 

vyresnysis socialinis pedagogas, trečios 

kategorijos psichologas 

5,4 –5,55 5,45–5,61  5,64–5,83 

Specialusis pedagogas metodininkas, 

logopedas metodininkas, socialinis 

pedagogas metodininkas, antros 

kategorijos psichologas 

5,95–6,14 6,1–6,29  6,26–6,48  

Specialusis pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, socialinis pedagogas 

ekspertas, pirmos kategorijos psichologas 

6,71–6,93 6,91–7,13 7,07–7,28 



15-10 

 
 

Kauno „Nemuno” mokykla 

Darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarka 

7 priedas 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS 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 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS 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 

 


