
  

 

PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-74 „DĖL 

PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVIRTINIO“ PAKEITIMO  
 

2020 m. sausio 31 d. Nr. V-11 

Panevėžys 
 

Vadovaudamasi 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII – 198 

pakeitimais, 

k e i č i u  Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos: 

1. 2 priedą – Valstybės ir savivaldybių įstaigų specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai; 

2. 3 priedą – Auklėtojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai; 

3. 4 priedą – Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo švietimo programas, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai; 

4. 5 priedą – Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

5. 6 priedą – Specialiųjų pedagogų, surdopedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai; 

6. 7 priedą – Psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai; 

7. 8 priedą  – Valstybės ir savivaldybių įstaigų kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai. 
 

 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                                   Lina Bartnykienė 

pavaduojanti mokyklos direktorių                                            
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

2 priedas 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

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 
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

3 priedas 

 

Auklėtojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15  

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas, koncertmeisteris, 

akompaniatorius 
4,1 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 
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

4 priedas 

 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo švietimo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai  

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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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

5 priedas 

 

Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė 

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai  

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 

Vyresnysis 

mokytojas 
6,52 6,61 6,86 

Mokytojas 

metodininkas 
7,12 7,32 7,47 

Mokytojas 

ekspertas 
8,1 8,17 8,39 
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

6 priedas 

 

Specialiųjų pedagogų, surdopedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

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 
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

7 priedas 

 

Psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

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 

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 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, 

surdopedagogas ekspertas, 
tiflopedagogas ekspertas, socialinis 

pedagogas ekspertas, pirmos 

kategorijos psichologas 

7,93 8,13 8,28 
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

8 priedas 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

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 
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