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 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo NR. XIII-198  7, 8, 14 straipsnių ir 5 

priedo pakeitimo įstatymu  2021 m. birželio 29 d. NR. XIV-447 bei Centro tarybos 2021 m. rugsėjo 

16 d. posėdžio  protokolo Nr. V8-7 ir Darbo tarybos 2021 m. rugsėjo 16 d. posėdžio  protokolo Nr. 

1 pritarimais: 

 1. K e i č i u    Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 35.5. punktą ir išdėstau jį taip: 

 

 „35.5. Specialiųjų pedagogų ir surdopedagogų pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma: 

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, 

surdopedagogas, 

judesio korekcijos 

specialistas 

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

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

surdopedagogas 

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

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

surdopedagogas 

 
7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas 

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



Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas 

  
9,24 9,39 9,63 9,67 9,71“ 

 

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

specialiesiems pedagogams, surdopedagogams ir judesio korekcijos specialistams: 

didinami 5 procentais: 

dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių 

ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

didinami 20 procentų, kai jie teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio amžiaus 

vaikams, mokyklinio amžiaus vaikams, apakusiems suaugusiesiems jų namuose ar (ir) 

ikimokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, esančiose kitose gyvenamosiose 

vietovėse negu jų darbovietė; 

gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus.“ 

 Jeigu specialiojo pedagogo, surdopedagogo veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, 

jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

 Specialiųjų pedagogų, surdopedagogų, dirbančių su ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikais, darbo laikas per savaitę yra 32 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam 

darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms 

pratyboms vesti), 10 valandų – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti 

vesti specialiąsias pratybas, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams 

(globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, 

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.). 

 Specialiųjų pedagogų, surdopedagogų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais, darbo 

laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais 

(mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 10 

valandų – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti specialiosioms 

pratyboms, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, 

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.). 

Judesio korekcijos specialistams, kuriems įskaitytos kvalifikacinės kategorijos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

nustatomi, taikant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, nurodytus šio priedo 23 punkte 

atitinkamą kvalifikacinę kategoriją įgijusiems darbuotojams.“ 

Judesio korekcijos specialistų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 

valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (judesio ir padėties 

korekcijos užsiėmimams vesti), 12 valandų – netiesioginiam darbui su mokiniais (veikloms planuoti 

ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese 

dalyvaujančiais asmenimis, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos 

klausimais ir kt.).“ 

Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio apmokėjimo 

sistemos 35.6. punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „35.6. Psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma:  



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, socialinis 

pedagogas 

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

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Socialinis 

pedagogas, ketvirtos 

kategorijos 

psichologas 

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

Vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, trečios 

kategorijos 

psichologas 

 
7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Socialinis 

pedagogas 

metodininkas, antros 

kategorijos 

psichologas 

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

Socialinis 

pedagogas 

ekspertas, pirmos 

kategorijos 

psichologas 

  
9,24 9,39 9,63 9,67 9,71“ 

  

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

 didinami 5 procentais socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams, 

dirbantiems: 

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

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

 gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus. 

 Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, 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 specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, švietimo pagalbos 

gavėjams (vaikams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), taip pat mokytojams ir kitiems 

švietimo įstaigos darbuotojams Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23
1
 straipsnio 4 dalyje 

nustatytais atvejais konsultuoti), 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 (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kt.).“ 

 



2. K e i č i u    Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 85.1. punktą ir išdėstau jį taip: 

 

 „85.1. Darbuotojui, pavaduojančiam nesantį darbuotoją pagrindinių funkcijų atlikimo 

metu, už pavadavimą skiriama iki 50 procentų pavaduojamo darbuotojo pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio priemoka, apskaičiuota proporcingai dirbtam laikui;“. 

 3. Šie darbo užmokesčio apmokėjimo sistemos pakeitimai įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 

1 d. 

 

 

 

 

Direktorė      Svetlana Beniušienė 
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