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PATVIRTINTA 

Trakų rajono savivaldybės pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus  

2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-4 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

1. Darbo užmokestis už darbą ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos mokamos Darbo 

kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl darbo kodekso įgyvendinimo, Lietuvos 

Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Ši darbo apmokėjimo sistema 

sudaryta vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198 (LR 2021 11 

25 įstatymo Nr. XIV-710 redakcija, įsigalioja nuo 2022 01 01); toliau – Įstatymas. 

2. Darbo užmokesčio fondą Tarnybai skiria ir tvirtina Trakų rajono savivaldybė – savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Specialistų atlyginimų koeficientai derinami ir tvirtinami 

Savivaldybėje.  

3. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

3.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis); 

3.2. priemokos; 

3.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą; 

3.4. premijos. 

4. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės 

algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos 

koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos 

Respublikos Seimas. 

5.  Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, pagalbos mokiniui 

specialistus ir darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Įstatymo 3 ir 4 priedus 

(2 Darbo apmokėjimo sistemos priedas), atsižvelgiant į pareigybės lygį, išsilavinimą, profesinio darbo 

patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės 

aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui, veiklos sudėtingumą, kitus darbo 

apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos 

pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje. Kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių 

metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir gali siekti iki 

40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

6.   A1 lygio pareigybėms (t. y. psichologams) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

didinamas 20 procentų. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis 

universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu 

7. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos 

dydžio; pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

8. Biudžetinių įstaigų darbuotojų (SB) pareiginės algos kintamosios dalies dydis priklauso 

nuo jų praėjusių metų veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (Įstatymo 9 ir 14 

str.). Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, gali siekti iki 

40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

9. Psichologų, psichologų asistentų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir logopedų 

pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Įstatymo 5 priedo V skyrių (1 Priedas), 

atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. Pareiginės 
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algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus pedagoginio darbo stažui, 

kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui arba pasikeitus Įstatymui. Pagalbos mokiniui 

specialistų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

10. Pasikeitus pedagoginio darbo stažui ar kvalifikacinei kategorijai, specialistai pateikia 

prašymą ir pagrindžiančius dokumentus.  

11. Specialistų kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į išsilavinimą ir jų turimų 

kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, visumą, nustatomos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio 

darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. 

12. Logopedams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams, psichologams 

psichologų asistentams, tiflopedagogams, surdopedagogams nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų 

darbo laiko norma per savaitę. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas 

Nr. 496 Dėl darbo kodekso įgyvendinimo, - LRV 2021 08 11 nutarimo Nr. 669 redakcija, įsigalioja 

nuo 2021 09 01). 

13. Ne daugiau kaip 60 procentų šių darbuotojų darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su 

švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi 

poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 231 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais 

– mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus), o kita jų darbo laiko dalis 

skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, 

dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita). 

14. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 20 

procentų pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams, 

logopedams, psichologams, socialiniams pedagogams, dirbantiems pedagoginėse psichologinėse 

tarnybose arba švietimo pagalbos tarnybose. (1 Priedas: Įstatymo 5 priedo V skyrius 29.2 punktas). 

15. 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 ir gali būti skiriamos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų 

pabaigos. Šių priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokos už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo 

sąlygų, gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriama iki 

darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, pabaigos. (Įstatymo 10 str.) 

16. Darbuotojui, kurio darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba 

susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už 

faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Dėl kompensacijos dydžio, kuris mokamas už faktiškai 

dirbtą minėto pobūdžio darbo laiką, darbuotojas ir darbdavys sutaria abipusiu susitarimu. (DK 144 str) 

17. Biudžetinių įstaigų darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant biudžetinės 

įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų: 

17.1. atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis; 

17.2. labai gerai įvertinus biudžetinės įstaigos darbuotojo veiklą; 

17.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus 

darbo sutartį.  

Kiekvienu atveju nurodyta premija gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus. Premija 

negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. (Įstatymo 12 str.) 

18. Tarnybos darbuotojams darbo užmokestis mokamas vieną arba du kartus per mėnesį pagal 

darbuotojų prašymus. Darbo užmokestis pervedamas į darbuotojo banko sąskaitą, pateiktą buhalterijai 

raštu.  
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19. Kartą per mėnesį raštu arba elektroniniu būdu vyr. buhalterė darbuotojams suteikia 

informaciją apie apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę. 

20. Išleidžiant darbuotoją kasmetinių atostogų, atleidžiant iš darbo, jam priklausantis darbo 

užmokestis mokamas vadovaujantis Darbo kodeksu. Darbuotojo prašymu, pateiktu raštu, darbo 

užmokestis už kasmetines atostogas gali būti mokamas kartu su to mėnesio darbo užmokesčiu. 

21. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą ir darbą, 

esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, biudžetinių įstaigų darbuotojams mokama Darbo 

kodekso nustatyta tvarka. Už darbą poilsio dieną ir švenčių dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, 

mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą naktį mokamas ne 

mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.  

22. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo užsiėmimams vykstant poilsio dienomis, už dieną 

suteikiama papildoma atostogų diena.   

23. Biudžetinės įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, 

artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir 

seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra 

paskirti biudžetinės įstaigos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo , jeigu 

yra pateikti šių darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali 

būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai skirtų 

lėšų. (Įstatymas 13 str.) 

24. Mirus biudžetinės įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų 

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

šeimos narių rašytinis prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

25. Materialinę pašalpą biudžetinės įstaigos darbuotojams, išskyrus biudžetinės įstaigos 

vadovą, skiria biudžetinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų. 

Biudžetinės įstaigos vadovui materialinę pašalpą skiria savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija. 
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1 PRIEDAS  

V SKYRIUS 

PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO 

PAGALBOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, 

SURDOPEDAGOGŲ IR TIFLOPEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

(V skyrius - LR 2021 06 29 įstatymo Nr. XIV-447 redakcija, įsigalioja nuo 2021 09 01) 
(5 priedo 28 p. - LR 2021 11 25 įstatymo Nr. XIV-710 redakcija, įsigalioja nuo 2022 01 01) 

28. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų 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 

Psichologo asistentas, 

specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagog. 

tiflopedagogas, socialinis 

pedagogas 

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

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas,surdopedagog. 

tiflopedagogas, socialinis 

pedagogas, ketvirtos 

kategorijos psichologas 

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

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysi tiflopedagogas, 

vyresnysis socialinis 

pedagogas, trečios 

kategorijos psichologas 

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

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas, socialinis 

pedagogas metodininkas, 

  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 
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antros kategorijos 

psichologas 

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 

(5 priedo 28 p. - LR 2021 11 25 įstatymo Nr. XIV-710 redakcija, įsigalioja nuo 2022 01 01) 

29. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

29.1. socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams: 

29.1.1. didinami 1–15 procentų dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose ir įstaigose, 

vykdančiose profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas, išskyrus nurodytas šio priedo 

29.1.2.1 ir 29.1.2.2 papunkčiuose, su vienu ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

29.1.2. didinami 5–20 procentų dirbantiems: 

29.1.2.1. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar 

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

29.1.2.2. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių;  

29.1.2.3. socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams;  

29.1.2.4. sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; 

29.2. didinami 20 procentų specialiesiems pedagogams, logopedams, surdopedagogams, 

tiflopedagogams, psichologams, socialiniams pedagogams, dirbantiems pedagoginėse psichologinėse 

tarnybose ar švietimo pagalbos tarnybose; 

29.3. gali būti didinami iki 20 procentų šiame skyriuje nurodytiems darbuotojams pagal kitus 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

30. Jeigu šiame skyriuje nurodytų darbuotojų veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 29 punkte 

nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 

25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo 

kriterijai, nurodyti šio priedo 29 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 

31. Mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) dirbančių psichologų asistentų, psichologų, 

socialinių pedagogų ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose bei švietimo pagalbos tarnybose 
dirbančių psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, 

surdopedagogų ir tiflopedagogų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. Ne daugiau kaip 60 procentų 

šių darbuotojų darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių 

švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo 

pagalbos gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), taip pat Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo 231 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos 

darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus), o kita jų darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su 

švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti 

su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) 

švietimo pagalbos klausimais ir kita). 
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2 PRIEDAS 

X SKYRIUS 

ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR SKYRIŲ VEDĖJŲ, 

KURIŲ DARBAS LAIKOMAS PEDAGOGINIU, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

(papildyta X skyriumi - LR 2021 06 29 įstatymo Nr. XIV-447 redakcija, įsigalioja nuo 2021 09 01) 

(5 priedo 50 p. - LR 2021 11 25 įstatymo Nr. XIV-710 redakcija, įsigalioja nuo 2022 01 01) 

50. Švietimo pagalbos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybių skaičius 
Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu 

pareigybės lygis A 

vadovų vadovų pavaduotojų 

201 ir daugiau 

iki 5 12,47–14,1 11,24–12,7 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 12,65–14,5 11,42–13 

daugiau kaip 10 12,82–14,8 11,59–13,6 

51–200 

iki 5 11,94–13,7 10,89–12,3 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 12,12–13,9 11,07–12,5 

daugiau kaip 10 12,3–14,1 11,24–12,7 

50 ir mažiau 

iki 5 11,42–13,3 10,54–11,9 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 11,59–13,5 10,71–12,2 

daugiau kaip 10 11,77–13,7 10,89–12,3 
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3 PRIEDAS  

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS 

SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, IR SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

  (3 priedas - LR 2021 11 25 įstatymo Nr. XIV-710 redakcija, įsigalioja nuo 2022 01 01)  

(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 5,5–8,4 5,6–9,4 5,7–10,5 5,8–11,6 

B lygis 5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

 

 (4 priedas - LR 2020 12 23 įstatymo Nr. XIV-127 redakcija, įsigaliojo nuo 2021 01 01) 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

  (4 priedas - LR 2021 11 25 įstatymo Nr. XIV-710 redakcija, įsigalioja nuo 2022 01 01) 

(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 
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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 5–8,4 5,1–9,4 5,2–10,5 5,3–11,6 

B lygis 4,6–8,1 4,7–8,2 4,8–8,4 4,9–8,9 

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 4,2–5,9 4,3–6 4,4–6,2 4,5–7,8 

 

 Iki rugsėjo: V SKYRIUS 

PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE 

DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ IR TIFLOPEDAGOGŲ PAREIGINIŲ 

ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

28. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų 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 
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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 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas, 

vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, trečios 

kategorijos 

psichologas 

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

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas, 

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

pedagogas 

metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

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 

 

(5 priedo 28 p. - LR 2021 11 25 įstatymo Nr. XIV-710 redakcija, įsigalioja nuo 2022 01 01) 

 

28. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų 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 

Psichologo asistentas, specialusis 

pedagogas, logopedas, 

surdopedagogas, tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas 

6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

surdopedagogas, tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas, ketvirtos 

kategorijos psichologas 

7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 

Vyresnysis specialusis pedagogas, 

vyresnysis logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas, vyresnysis socialinis 

 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 
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pedagogas, trečios kategorijos 

psichologas 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, surdopedagogas 

metodininkas, tiflopedagogas 

metodininkas, socialinis pedagogas 

metodininkas, antros kategorijos 

psichologas 

  8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Specialusis pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, 

surdopedagogas ekspertas, 

tiflopedagogas ekspertas, socialinis 

pedagogas ekspertas, pirmos 

kategorijos psichologas 

  9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

 
28. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų 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 
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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 

 
29. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

29.1. didinami 5–20 procentų socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams, 

dirbantiems: 

29.1.1. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių;  

29.1.2. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių;  

29.1.3. socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams;  

29.1.4. sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; 

29.2. didinami 5–20 procentų pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų 

specialiesiems pedagogams, logopedams, surdopedagogams, tiflopedagogams, psichologams, socialiniams 

pedagogams, dirbantiems su vaikais; 

29.3. gali būti didinami iki 20 procentų šiame skyriuje nurodytiems darbuotojams pagal kitus 

biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

30. Jeigu šiame skyriuje nurodytų darbuotojų veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 29 punkte 

nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 

procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, 

nurodyti šio priedo 29 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami biudžetinės įstaigos 

darbo apmokėjimo sistemoje. 

31. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.  
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Lietuvos Respublikos  
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio  
už darbą įstatymo 
3 priedas 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL 

MENTORYSTĖS, IR 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 

 

Lietuvos Respublikos  
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio  
už darbą įstatymo  
4 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 

 

50. Švietimo pagalbos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai:  
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(Baziniais dydžiais) 

Pareigybių skaičius 
Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu pareigybės lygis A 

vadovų vadovų pavaduotojų 

201 ir daugiau 

pareigybių 

iki 5 10,65–14,1 9,6–12,7 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 10,8–14,5 9,75–13 

daugiau kaip 10 10,95–14,8 9,9–13,6 

51–200 pareigybių 

iki 5 10,2–13,7 9,3–12,3 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 10,35–13,9 9,45–12,5 

daugiau kaip 10 10,5–14,1 9,6–12,7 

50 ir mažiau pareigybių 

iki 5 9,75–13,3 9–11,9 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 9,9–13,5 9,15–12,2 

daugiau kaip 10 10,05–13,7 9,3–12,3 

 

(5 priedo 50 p. - LR 2021 06 29 įstatymo Nr. XIV-447 redakcija, galioja nuo 2021 09 01 iki 2021 12 31) 

50. Švietimo pagalbos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybių skaičius 
Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu 

pareigybės lygis A 

vadovų vadovų pavaduotojų 

201 ir daugiau 

pareigybių 

iki 5 10,65–14,1 9,6–12,7 

nuo daugiau kaip 5 iki 

10 
10,8–14,5 9,75–13 

daugiau kaip 10 10,95–14,8 9,9–13,6 

51–200 pareigybių 

iki 5 10,2–13,7 9,3–12,3 

nuo daugiau kaip 5 iki 

10 
10,35–13,9 9,45–12,5 

daugiau kaip 10 10,5–14,1 9,6–12,7 

iki 5 9,75–13,3 9–11,9 
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50 ir mažiau 

pareigybių 

nuo daugiau kaip 5 iki 

10 
9,9–13,5 9,15–12,2 

daugiau kaip 10 10,05–13,7 9,3–12,3 

 

51. Švietimo pagalbos įstaigų skyrių vedėjų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai:  

(Baziniais dydžiais) 

Vadovaujamo  

darbo patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 
nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 

daugiau 

kaip 10 
iki 5 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 

daugiau 

kaip 10 

iki 5 8,61–10,5 8,76–10,7 8,91–12 7–9,8 7,3–10 7,6–10,2 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
8,76–10,6 8,91–10,9 9,05–12,1 7,3–10 7,6–10,2 7,74–10,4 

daugiau kaip 10 8,91–10,7 9,05–11,2 9,2–12,2 
7,6–

10,2 
7,74–10,4 7,88–10,6 
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SENAS 

Lietuvos Respublikos  
valstybės ir savivaldybių įstaigų  
darbuotojų darbo apmokėjimo  
įstatymo 
5 priedas 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, 
UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR 
MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ 

IR TIFLOPEDAGOGŲ, IŠSKYRUS DIRBANČIUS ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE, AUKLĖTOJŲ, 

KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ) DARBO KRŪVIO SANDARA 

... 

V SKYRIUS 

PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE 
DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ IR TIFLOPEDAGOGŲ PAREIGINIŲ 

ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

27. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos 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, 
surdopedagogas, tiflopedagogas, 
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 
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Specialusis pedagogas, logopedas, 
surdopedagogas, tiflopedagogas, 
socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos 
psichologas 

4,82–4,87 4,9–4,96  5,07–5,13 

Vyresnysis specialusis pedagogas, 
vyresnysis logopedas, vyresnysis 
surdopedagogas, vyresnysis 
tiflopedagogas, vyresnysis socialinis 
pedagogas, trečios kategorijos psichologas 

5,4 –5,55 5,45–5,61  5,64–5,83 

Specialusis pedagogas metodininkas, 
logopedas metodininkas, surdopedagogas 
metodininkas, tiflopedagogas 
metodininkas, socialinis pedagogas 
metodininkas, antros kategorijos 
psichologas 

5,95–6,14 6,1–6,29  6,26–6,48  

Specialusis pedagogas ekspertas, 
logopedas ekspertas, surdopedagogas 
ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, 
socialinis pedagogas ekspertas, pirmos 
kategorijos psichologas 

6,71–6,93 6,91–7,13 7,07–7,28 

 

28. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

28.1. didinami 5–20 procentų socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams, 
dirbantiems: 

28.1.1. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių;  

28.1.2. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių;  

28.1.3. socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams;  

28.1.4. sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; 

28.2. didinami 5–20 procentų pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų 
specialiesiems pedagogams, logopedams, surdopedagogams, tiflopedagogams, psichologams, socialiniams 
pedagogams, dirbantiems su vaikais; 

28.3. gali būti didinami iki 20 procentų šiame skyriuje nurodytiems darbuotojams pagal kitus 
biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

29. Jeigu šiame skyriuje nurodytų darbuotojų veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 28 punkte 
nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 
procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, 
nurodyti šio priedo 28 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos 
darbo apmokėjimo sistemoje. 

30. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.  


