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Klaipėda 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

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

p a k e i č i u Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Versmė“ direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. 

įsakymo Nr. V-91 „Dėl darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą sistemos 

aprašo patvirtinimo“: 

1. 15 punktą ir jį išdėstau taip: 

„15. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, meninio ugdymo 

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi vadovaujantis Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 

II skyriaus 12–14, 16, 17 punktais, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą (metais), suteiktą 

kvalifikacinę kategoriją (kategorijos nustatomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatyta tvarka). Darbo laikas per savaitę yra 30 valandų, iš jų 24 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais“; 

2. 16 punktą ir jį išdėstau taip: 

„16. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai nustatomi vadovaujantis Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo III 

skyriaus 18–20, 22 punktais, atsižvelgiant į  pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją 

(kategorijos nustatomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka). 

Darbo laikas per savaitę yra 30 valandų, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su 

mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais“; 
3. 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

„17. Specialiųjų pedagogų, logopedų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

nustatomi vadovaujantis Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo IV skyriaus 23, 25–27 punktais 

atsižvelgiant į pareigybės lygį, pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją. Darbo laikas per 

savaitę yra 36 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 14 valandų – 

netiesioginiam darbui su mokiniais“; 

4. 19 punktą ir jį išdėstau taip: 

„19. Neformaliojo (papildomo) švietimo mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi vadovaujantis Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo I skyrių, atsižvelgiant į 

pareigybės lygį, pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją. Darbo laikas per savaitę yra 30 

valandų, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam 

darbui su mokiniais“. 
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