
                                                                  

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

 

I SKYRIUS 

VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMAS 
 

  

1. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

  

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 metų 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 
daugiau kaip 15 

iki 200 10,71 11,1 11,37 

201–600400 11,747 11,8 11,81 

401–600 11,74 11,82 11,85 

601–1000 12,6 12,62 12,65 

6011001 ir daugiau 12,6 12,6264 12,6568 

  

2. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovams pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai didinami 5 procentais:  

2.1. dėl veiklos sudėtingumo: 

2.1.1. atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo 

organizavimą, jeigu šiose įstaigose ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2.1.2. bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, jeigu mokykloje ugdoma (mokoma) 10 ar 

daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, 

nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas pradžios Lietuvos Respublikoje; 

2.2. dėl priskirto mokyklai skyriaus, esančio kitoje teritorijoje, negu mokykla; 

2.3. dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo bendrojo ugdymo 

mokyklose (2 ir daugiau grupių). 

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 10 procentų, jeigu mokyklos 

vadovo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2  punkte nustatytų kriterijų. 

4. Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 10 

procentų Rusnės specialiosios mokyklos vadovui. 

5. Bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo ir specialiojo ugdymo mokyklų vadovų  

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų 

metų rugsėjo 1 dieną, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų  – atsižvelgiant į mokinių skaičių 

einamųjų metų spalio 1 dieną. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių 

įskaičiuojami taikant koeficientą 1,5.  

            

            6.  Švietimo pagalbos tarnybos:   



                                                                  

 

Pareigybė 

Turintiems iki 10 metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems nuo 10 iki 

15 metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems 15 ir 

daugiau metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Vadovas 8,96 9,30 9,62 

 

 

 

 


