
  

 

 

 
VILNIAUS “AUŠRO MOKYKLOS-DARŽELIO 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS „AUŠROS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBO APMOKĖJIMO 

TVARKOS PAKEITIMO 

 

2022 m. sausio 25 d. Nr. V-6A 

Vilnius 

 

 Vadovaudamasi Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio Darbo apmokėjimo 

tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-85E „Dėl 

Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo”, 

 1. P a k e i s t i  V skyriaus 13.1. punktą, 14 punktą, 15 punktą, 16 punktą, 17 

punktą, 18 punktą,  19 punktą, 20 punktą, 21 punktą, XVIII skyriaus 104 punktą, XX skyriaus 

105 punktą  ir išdėstyti taip: 

 

V SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMAS 
 

13. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo  programas pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 

5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos 

sudėtingumą. 
 

13.1. Mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: 
 

(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 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 



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 

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

14. 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 

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 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

15. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara:  

 

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 



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 

Mokytojas 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

16. Specialiųjų pedagogų ir logopedų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: 
 

 (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 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

judesio korekcijos 

specialistas 

7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas 

 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Specialusis 

pedagogas 
  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 



metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas 

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, 

tiflopedagogas 

ekspertas 

  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

17. Psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma: 

(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 

Psichologo 

asistentas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

socialinis 

pedagogas 

7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

socialinis 

pedagogas, 

ketvirtos 

kategorijos 

psichologas 

7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

specialusis 
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 



pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas, 

vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, 

trečios 

kategorijos 

psichologas 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas, 

socialinis 

pedagogas 

metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, 

tiflopedagogas 

ekspertas, 

socialinis 

pedagogas 

ekspertas,  

pirmos 

kategorijos 

psichologas 

  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami iki 

20 procentų socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams pagal 

direktoriaus nustatytus kriterijus. 
 

Pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: 

(baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai  



iki 10  6,4 

nuo daugiau kaip 10 iki 15 7,16 

daugiau kaip 15  7,91 

 

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.  

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti 

didinami iki 20 procentų pagal direktoriaus nustatytus kriterijus. 

 

18. Mokytojų padėjėjai: 

18.1. Mokytojų padėjėjai – padeda specialiųjų poreikių mokiniams dalyvauti ugdymo ir 

popamokinėje veikloje, padeda mokytojui parengti ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją 

medžiagą. 

18.2. Darbas apmokamas iš mokymui skirtų lėšų. 

18.3. Padėjėju mokykloje gali dirbti asmuo turintis ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir turintis 

žinių apie vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, jų specifiką – apmokamas iš 4 priedo (kaip 

kvalifikuotas darbuotojas). 

 

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 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 

 

19. Mokyklos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai   

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10 metų  
nuo daugiau kaip 10 iki 15 

metų 
daugiau kaip 15 metų 

 

 

iki 200 12,54 13 13,31  

201–400 13,7 13,82 13,83  

401–600 13,75 13,84 13,88 
 

601–1 000 14,75 14,78 14,81 
 

1 001 ir daugiau 14,78 14,8 14,85  

 

Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 
 

(baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius 
Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 



iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15  daugiau kaip 15  

iki 500 12,23 12,25 12,27 

501 ir daugiau 12,30 12,47 12,65 

 

20. Pavaduotojo ūkio reikalams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(baziniais dydžiais) 

Valstybės ar 

savivaldybių įstaigų 

grupė 

Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu 

pareigybės lygis A 

 vadovų 

pavaduotojų 

I grupė  

(201 ir daugiau 

pareigybių) 

iki 5  8,4–12,7 

nuo daugiau kaip 5 iki 10  8,5–13 

daugiau kaip 10  8,6–13,6 

II grupė  

(51–200 pareigybių) 

iki 5  8,2–12,3 

nuo daugiau kaip 5 iki 10  8,3–12,5 

daugiau kaip 10  8,4–12,7 

III grupė 

(50 ir mažiau 

pareigybių) 

iki 5  8–11,9 

nuo daugiau kaip 5 iki 10  8,1–12,2 

daugiau kaip 10  8,2–12,3 

 

21. 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 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 

 

XVIII SKYRIUS 

104. Įstaigoje, skaičiuojant darbo užmokestį, taikomas mėnesio NPD, o VMI nustatant 

metines gyventojo pajamas taikomas metinis NPD, todėl darbuotojui VMI nurodymu gali būti 

skiriama papildomai sumokėti GPM į biudžetą. 

NPD taikymas: 

✓ Maksimalus mėnesio NPD – 460 Eur, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto 

darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija 

730 Eur (minimalios mėnesinės algos (MMA), galiojančios 2022-01-01, vieno dydžio). 

✓ Gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais 

susijusios pajamos per mėnesį didesnės nei 730 Eur, taikytinas mėnesio 

NPD  apskaičiuojamas pagal dvi formules: 



✓ Gyventojui, kurio pajamos iš darbo santykių per mėnesį neviršija 1678 Eur sumos, 

taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: Mėnesio NPD = 460 – 

0,26 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 730 Eur); 

✓ Gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių didesnės nei 1 678 Eur, taikytinas 

mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: Mėnesio NPD = 400 – 0,18 x 

(gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 642 Eur). 

 

XX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

105. Atnaujinta Įstaigos darbo apmokėjimo tvarka įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.  

 

 

 

 

Direktorė                         Renata Babkin  

 

 


