
 
LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO 

CENTRO DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL  LKNUC DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMO  

 

2022 m. sausio 28 d.  Nr.V1-10 

Vilnius 

  
 Vadovaudamasi 2021 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir 

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

XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymu Nr. XIV-710 bei 

Centro tarybos 2022 m. sausio 28 d. posėdžio  protokolo Nr. V8-1   ir Darbo tarybos 2022 m. sausio    

14 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: 

 „35.1. Mokytojų (bendrojo ugdymo) 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 

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“. 

 

 Jeigu mokytojo veiklos sudėtingumas yra laikino pobūdžio, nustatytą laikotarpį prie 

pareiginės algos mokama priemoka. 

 Jeigu mokytojo veiklos sudėtingumas yra nuolatinio pobūdžio, darbo laikotarpiu nustatyta 

dalimi yra didinamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami: 

 - 15 proc. kai klasėje ugdomi visi mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar 

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

 - 5 proc. kai mokiniui dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose; 

 - 5 proc. kai yra mokiniai užsieniečiai ar Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykusieji 

gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokantys valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio 

mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo mokymo programą. 



 Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas ne daugiau kaip 20 procentais.“ 

 

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

apmokėjimo sistemos 35.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „35.2. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo 

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

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“. 

 

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

 didinami 5 procentus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą: 

 ikimokyklinio ugdymo mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, 

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

 didinami 5 procentus meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir 

(arba) priešmokyklinio ugdymo programas: 

 ikimokyklinio ugdymo mokyklose (ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupėse), 

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

ugdymosi poreikių; 

 mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose. 

 Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo nustatytų kriterijų, jo pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 15 procentų. 

 Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą mokyklose (ikimokyklinio 

ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos 

skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais 

(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, 

tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.). 

 Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio 

ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams 



planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais 

(globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).“ 

 

3. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 35.3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

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

pastoviosios 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 

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“. 

 

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą: 

 didinami 5 procentais: 

 dirbantiems ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar priešmokyklinio ugdymo grupėse, 

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

ugdymosi poreikių; 

 mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose. 

 Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo nustatytų kriterijų, jo pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 15 procentų. 

 Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokyklose 

(priešmokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 

24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su 

mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su 

mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais).‘ 

 

4. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 35.4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

  

 

 

 

 

 



„35.4. Auklėtojų (bendrojo ugdymo),  pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: 

      (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 
5,5 5,7 5,8 5,85 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas  
5,9 5,95 6 

Vyresnysis auklėtojas  6,05 6,1 6,15 

Auklėtojas metodininkas  
6,20 6,25 6,3 

Auklėtojas ekspertas 
6,40 6,48 6,64“. 

 

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

 didinami 15 procentų auklėtojams, dirbantiems: 

 mokyklose (grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių 

ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose. 

 Jeigu auklėtojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programą, veikla atitinka du ir daugiau 

šio priedo nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne 

daugiau kaip 15 procentų. 

 Auklėtojų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais bendrojo ugdymo mokyklose 

(grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos per 

savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais 

(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).“ 

 

5. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 35.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

 

 

 

 

 



 „35.5. Specialiųjų pedagogų ir surdopedagogų 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, 

surdopedagogas, 

judesio korekcijos 

specialistas 

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

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

surdopedagogas 

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

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

surdopedagogas 

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

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas 

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

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas 

  
9,94 10,1 10,36 10,4 10,45“. 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems 

pedagogams, surdopedagogams ir judesio korekcijos specialistams: 

didinami 10 procentų: 

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 34 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam 

darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms 

pratyboms vesti), 12 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 30 valandų, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais 

(mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 12 

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.).“ 

 

6. 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:  

 

 (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, 

socialinis 

pedagogas 

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

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Socialinis 

pedagogas, 

ketvirtos 

kategorijos 

psichologas 

 

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



Vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, 

trečios 

kategorijos 

psichologas 

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

Ssocialinis 

pedagogas 

metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

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

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 10 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 231 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.).“ 

 

 7. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 35.8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „35.8. Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai: 

Pedagoginio darbo stažas 

(metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

iki 10 10,66 

10–15 11,12 

daugiau kaip 15 11,71 

  

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 15 

procentų: 

 - vedėjams, atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimą, arba jeigu skyriuje mokoma 5 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 



 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti 

didinami iki 20 procentų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams pagal kitus direktoriaus 

nustatytus kriterijus. 

 Jeigu mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veikla atitinka du ir daugiau 

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

procentais.“ 

 

 8. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 35.9 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

,,35.9. Struktūrinių padalinių vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Vadovauja 

mo 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 7,4–10,5 7,5–10,7 7,6–12 6,3–9,9 6,5–10,1 6,7–10,3 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 
7,5–10,6 7,6–10,9 7,7–12,1 6,5–10,1 6,7–10,3 6,8–10,5 

daugiau 

kaip 10 
7,6–10,7 7,7–11,2 7,8–12,2 6,7–10,3 6,8–10,5 6,9–10,6“. 

 

 9. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 35.10 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

 ,,35.10. Specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

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“. 

 10. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 35.11 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

 ,,35.11. Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

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“. 

 

 11. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 44 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „44. Įstaigos darbuotojų ir vadovo paėjusių metų veikla įvertinama kiekvienais metais iki 

kovo 1 dienos, jeigu darbuotojo darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios data buvo ne vėlesnė nei 

spalio 1 diena.” 

 

 12. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos 45 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „45. Kintamoji darbo užmokesčio dalis nustatoma pagal darbuotojo vertinimo rezultatus 

arba priėmus į darbą naują darbuotoją. Kintamoji darbo užmokesčio dalis nustatoma vieniems 

metams. Perkėlus įstaigos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje arba kitoje įstaigoje 

(biudžetinės įstaigos reorganizavimo atveju), pareiginės algos kintamosios dalies procentinis dydis, 

nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojo 

veiklos vertinimo.“ 

  

 13. Pakeisti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistemos I priedą ir jį išdėstyti taip: 

 

„Darbuotojų 

grupė 
Pareigybės Lygis 

Pareigybės 

kodas 
Koeficientai 

Vadovai ir jų pavaduotojai 
   

 
Direktorius  A2 1120 Skiria ŠMM 

Struktūrinių padalinių vadovai ir jų 

pavaduotojai 
   

 Vyr. buhalteris A2 1211 
Viršutinė lentelės 

35.9 riba * 0,834 

 

Metodinių priemonių 

rengimo ir gestotyros 

skyriaus vedėjas 

A2 1345 
Žemutinė lentelės 

35.9 riba + 15 proc. 

 
Bendrojo ugdymo skyriaus 

vedėjas 
A2 1345 Lent. 35.8 

 
Socializacijos skyriaus 

vedėjas 
A2 1345 Lent. 35.8 

 
Švietimo pagalbos ir 

vertinimo skyriaus vedėjas 
A2 1345 Lent. 35.8 

 
Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas 
A2 1345 

Viršutinė lentelės 

35.9 riba * 0,915 

 
Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėjas 
A2 1345 Lent. 35.8 

A ir B lygio specialistai 
   

 
Personalo specialistas A2 2423 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 40 

Proc. 



 
Bibliotekininkas A2 2622 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba+10 Proc. 

 
Buhalteris A2 3313 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 40 

Proc. 

 

Darbuotojas, rengiantis 

gestų kalbos ir kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų mokymo 

metodines priemones 

A2 2351 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 10 

Proc. 

 
Gestų kalbos vertėjas A2 2643 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 10 

Proc. 

 Teisininkas A2 2422 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 40 

Proc. 

 
Metodininkas 

(surdopedagogas) 
A2 2265 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 70 

Proc. 

 
Lietuvių gestų kalbos 

metodininkas 
A2 2265 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 30 

Proc. 

  IT specialistas A2 2511 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 20 

Proc.  

  
Veiklos stebėsenos 

specialistas 
A2 2351 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 10 

Proc. 

  Viešųjų pirkimų specialistas A2 3323 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 25 

Proc. 

  Vyr. virėjas B 3434 

Žemutinė lentelės 

35.10 riba + 25 

Proc.  

Pedagogai 
   

Mokytojai (bendrojo ugdymo) A2 2330 Lent. 35.1 

Mokytojai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo) 
A2 2359 Lent. 35.3 

Meninio ugdymo pedagogas A2 2359 Lent. 35.2 

Gydomosios kūno kultūros mokytojas A2 2359 Lent. 35.2 

Surdopedagogas A2 2352 Lent. 35.5 

Psichologas A1 2634 Lent. 35.6 

Socialinis pedagogas A2 2359 Lent. 35.6 

Specialusis pedagogas A2 2352 Lent. 35.5 

Kvalifikuoti darbuotojai 
 

    

 Slaugytojo padėjėjas C 5321 
Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 9 Proc. 

 
Mokytojo padėjėjas 

(ikimokyklinis ir 
C 5311 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 10 



priešmokyklinis ugdymas) Proc. 

 
Mokytojo padėjėjas 

(bendrasis ugdymas) 
C 5312 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 15 

Proc. 

 
Auklėtojas (bendrasis 

ugdymas) 
C 5311 Lent. 35.4 

 Naktinė auklė C 5311 
Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 5 Proc. 

 
Sandėlininkas (rūbų) С 4321 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba 

 
Sandėlininkas (maisto pr.) С 4321 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 4 Proc. 

 
Sekretorius С 4120 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 20 

Proc. 

 Virėjas C 5120 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 15 

Proc. 

 
Pastatų ir statinių priežiūros 

darbuotojai 
C 7119 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 5 Proc. 

 Padėjėjas ūkio reikalams C 5151 
Viršutinė lentelės 

35.11 riba 

 
Vairuotojas (B kategorija) С 8322 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 10 

Proc. 

 Vairuotojas (D kategorija) C 8322 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 15 

Proc. 

 
Baseino aptarnavimo 

darbuotojas 
C 9629 

Žemutinė lentelės 

35.11 riba + 5 Proc. 

Darbininkai 
   

 
Sargas D 9629 MMA 

 
Budėtojas D 9629 MMA + 15 proc. 

 
Kiemsargis D 9613 MMA 

 Skalbėjas D 9629 MMA 

 
Virtuvės pagalbinis 

darbininkas 
D 9412 MMA 

 
Valytojas D 9112 MMA“ 

 

 Šie darbo užmokesčio apmokėjimo sistemos pakeitimai įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.  
 

 

Direktorė        Svetlana Beniušienė 

 

 

 

 


