
 

 

 

PATVIRTINTA 
Palangos lopšelio-darželio „ Gintarėlis“ 
direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d.  
įsakymu Nr. V1-93 

 
 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO 

SISTEMA 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (toliau – Mokykla) darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) nustato 
Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos 
kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo 
tvarką ir sąlygas. 

2. Ši Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – 
Darbo kodeksas) ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – 
Įstatymas), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kt. teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimą.  

3. Pagrindinės šioje Sistemoje vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Darbo kodekse, 
Įstatyme ir kituose teisės aktuose. 
 

II SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 
4. Mokyklos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 
4.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas; 
4.2. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
4.3. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 
koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, 
taip pat mokytojų pareigybės; 

4.4. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, 
įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 

4.5. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir 
(ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 

4.6. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 
reikalavimai. 

5. Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 
5.1. vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A2) lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 
5.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A 

(A2) arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 
5.3 specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A2) arba B lygiui atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; 
5.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 
5.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai). 
6. Prie vadovaujančių darbuotojų priskiriami vadovo pavaduotojai ir struktūrinių 

padalinių vadovai. 
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7. Pareigybių sąrašą ir skaičių, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi, 
tvirtina ir keičia Mokyklos direktorius, nedidindamas bendro darbuotojų pareigybių skaičiaus, 
nustatyto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą įsakymu tvirtina 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. 

8. Esant poreikiui įsteigti naują pareigybę, Mokyklos pareigybių sąrašas papildomas 
nauju pareigybės pavadinimu pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių bei nustatytą pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientą ir teikiamas derinti savivaldybės administracijos direktoriui. 
 

III SKYRIUS 
DARBO UŽMOKESČIO SANDARA 

 
9. Mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 
9.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu Įstatymo 

nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta); 
9.2. priemokos; 
9.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą; 
9.4. premijos. 

 
IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS 
 

10. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų 
Lietuvos Respublikos politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir 
savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). 
Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. 

11. Mokyklos direktoriaus pareiginę algą nustato savivaldybė. 
12. Mokyklos darbuotojams (A, B ir C), išskyrus darbininkus, pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais, atsižvelgiant į: 
12.1. išsilavinimą; 
12.2. veiklos sudėtingumą; 
12.3. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko); 
12.4. atsakomybės lygį; 
12.5. papildomų įgūdžių ar svarbių žinių, reikalingų einamoms pareigoms, turėjimą; 
12.6. savarankiškumo lygį; 
12.7. darbo funkcijų įvairovę; 
12.8. profesinę darbo patirtį, kuri įvertinama rugsėjo 1 dienai, ir pakitimus (pasikeitus 

vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai, įgijus kvalifikacinę kategoriją ir (ar) 
pasikeitus kvalifikacinei kategorijai), įvykusius iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos; 

12.9. vadovaujamo darbo patirtį. 
13. Mokyklos darbuotojų, išskyrus ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo 

mokytojus, meninio ugdymo mokytojus, logopedus (toliau – pedagogas) ir D lygio darbuotojus, 
pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma taikant Sistemos 2—5 prieduose nurodytus koeficientus, 
atsižvelgiant į: darbuotojo pareigybę; pareigybės lygį; profesinio ir (ar) vadovaujamo darbo patirtį, 
kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės 
aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui, arba atliekamos funkcijos, 
analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms; Mokyklos darbo užmokesčiui skirtus 
asignavimus; šios Sistemos 12 punkte nustatytus kriterijus. 

14. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius 
dokumentus turi pateikti Mokyklos administracijai. Nepateikusiems dokumentų, nustatant 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama profesinė patirtis, įgyta Mokykloje. 

15. Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui pareigines alga nustatoma taikant 
Sistemos 1 priede nustatytus koeficientus, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, mokinių skaičių 
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ir veiklos sudėtingumą. Pareiginės algos koeficientas iš naujo nustatomas, pasikeitus mokinių 
skaičiui, pedagoginio darbo stažui, veiklos sudėtingumui. 

16. Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams pareiginės algos pastovioji dalis 
nustatoma taikant Sistemos 2 priede nustatytas koeficientų ribas, atsižvelgiant į Mokykloje 
patvirtintų pareigybių skaičių, į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį. kuri apskaičiuojama 
sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įstaigoms ar jų padaliniams ir kitus svarbius 
pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus: vadovauja nepedagoginiam personalui, 
kurį sudaro iki 30 darbuotojų, veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis (veiklos planų, 
strateginių planų, veiklos ataskaitų, viešųjų pirkimų vykdymas ir kitų dokumentų rengimas), 
užimamoms pareigoms svarbių žinių ir papildomų įgūdžių turėjimas). 

17. Mokyklos vyriausiojo buhalterio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 
nustatomas taikant Sistemos 3 priede nustatytas koeficientų ribas, atsižvelgiant į pareigybės lygį, 
vadovaujamo darbo patirtį. kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama 
įstaigoms ar jų padaliniams, profesinio darbo patirtį ir kitus svarbius pareiginės algos pastoviosios 
dalies nustatymo kriterijus: administracinio padalinio vadovas vadovauja skyriui, kuriame yra iki 10 
darbuotojų, veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis (veiklos planų, strateginių planų, 
veiklos ataskaitų ir kitų dokumentų rengimas), užimamoms pareigoms svarbių žinių ir papildomų 
įgūdžių turėjimas). 

18. Mokyklos A (A2) ir B lygio specialistų: raštinės administratoriaus, dietisto, 
duomenų bazių specialisto, apskaitininko leistinos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 
nustatomos taikant Sistemos 4 priede nustatytas koeficientų ribas, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

18.1. vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų atlikimui 
nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami; 

18.2. darbas yra susijęs su informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms, 
funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir 
specialios žinios ar informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra; 

18.3. aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų 
rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymų kontrole, ar biudžeto 
vykdymu ir finansinių ataskaitų sudarymu, ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonių 
planavimu, ar administravimu, ar pažeidimų kontrole, ar informacinių sistemų priežiūra ir apsauga. 

19. Mokyklos C lygio kvalifikuotiems darbuotojams: sandėlininkui, auklėtojo 
padėjėjui, virėjui, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkui pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientas nustatomas taikant Sistemos 5 priede nustatytas koeficientų ribas, 
atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį ir šiuos kriterijus: 

19.1. vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos; 
19.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, lyginant su kitais analogiškas funkcijas 

atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais; 
19.3. kai dirbama grupėje, kurioje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1—3 mokiniai, dėl įgimtų 
ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

20. Mokyklos D lygio darbininkų pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar 
profesinės kvalifikacijos reikalavimai, pareiginė alga nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtinta minimalia mėnesine alga. 

21. Esant poreikiui, įvykus struktūriniams ar organizaciniams pokyčiams, kai pakinta 
darbuotojo funkcijų pobūdis ar kvalifikacija arba atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo 
įvertinti darbuotojui nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, Mokyklos 
direktorius, vadovaudamasis Įstatymu ir šia Sistema, konkrečiai darbuotojo pareigybei nustato naują 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydį. 

22. Mokyklos pedagogams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas 
taikant Sistemos 6—8 prieduose nustatytus koeficientus, atsižvelgiant į pedagogo pareigybės lygį, 
pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 

23. Mokyklos pedagogų kvalifikacinės kategorijos nustatomos Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka. 

24. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 
5—10 procentų pedagogams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio 
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ugdymo programas, ir (ar) meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio ugdymo programas: 

24.1. kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 
turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, turintys didelių ar 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

24.2. ugdantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, 
atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio 
mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje. 

25. Konkrečius Mokyklos darbuotojams taikomus pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientus nustato Mokyklos direktorius įsakymu. 

26. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai naujai nustatomi: 
26.1. pasikeitus pedagoginiam darbo stažui; 
26.2. pasikeitus vadovaujamo ir (ar) profesinio darbo patirčiai; 
26.3. įgijus aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.  
27. Iš naujo nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas tvirtinamas 

Mokyklos direktoriaus įsakymu ir pradedamas taikyti: 
27.1. pedagogams, įgijusiems kvalifikacinę kategoriją – nuo sausio 1 dienos ar rugsėjo 

1 d.; 
27.2. pasikeitus vadovaujamo ir (ar) profesinio darbo patirčiai, pedagoginiam darbo 

stažui ir (ar) veiklos sudėtingumui – nuo kito mėnesio 1 dienos. 
 

V SKYRIUS 
PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO 

TVARKA IR SĄLYGOS 
 

28. Mokyklos darbuotojų 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. 

29. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 
gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir mokama iki darbuotojo kito 
kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto sprendimo įsigaliojimo dienos.  

30. Įstatyme yra nustatyti maksimalūs darbo užmokesčio kintamosios dalies ir 
priemokų dydžiai: 

30.1. pareiginės algos kintamoji dalis negali viršyti 40 procentų pastoviosios dalies, ir 
jos dydis priklauso nuo praėjusiais metais pasiektų rezultatų, vertinamų pagal darbuotojui iš anksto 
nustatytas metines užduotis ir nuo gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

30.2. pareiginės algos kintamosios dalies ir priemokų suma negali viršyti 60 proc. 
pareiginės algos pastoviosios dalies. 

31. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet ne didesnė kaip 20 procentų 
pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio veiklos 
vertinimo metu į pareigas priimančio asmens priimto sprendimo įsigaliojimo dienos, gali būti 
nustatyta Mokyklos direktoriaus rašytiniu siūlymu darbuotojo priėmimo į darbą metu arba 
pasibaigus išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš atostogų vaikui prižiūrėti, atsižvelgiant 
į: darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, darbuotojo turimą mokslinį laipsnį, 
pedagoginę veiklą, dalyvavimą Lietuvos ir tarptautinėse darbo grupėse, projektuose, kvalifikacijos 
kėlimo intensyvumą, stažuotes, užsienio kalbos mokėjimą, kuriam patvirtinti gali būti pateikiami 
atitinkami pažymėjimai ar sertifikatai. 

32. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių 
metų veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų 
vertinimo rodiklius, išskyrus Sistemos 31 punkte nustatytą atvejį. Nustatyta kintamoji dalis mokama 
iki naujo darbuotojo vertinimo. 

33. Mokyklos darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis 
Mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

34. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą labai gerai, iki kito to darbuotojo 
kasmetinio veiklos vertinimo metu į pareigas priimančio asmens priimto sprendimo įsigaliojimo 



5 

 

 

dienos darbuotojui nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis, ne mažesnis kaip 15 
procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgus į Mokyklai skirtus asignavimus, ir gali būti 
skiriama premija. 

35. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą gerai, iki kito to darbuotojo kasmetinio 
veiklos vertinimo metu į pareigas priimančio asmens priimto sprendimo įsigaliojimo dienos 
darbuotojui nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis, ne mažesnis kaip 5 procentai 
pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgus į Mokyklai skirtus asignavimus. 

36. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą patenkinamai, siūloma nenustatyti 
darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydžio. 

37. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą nepatenkinamai, siūloma nustatyti 
mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Įstatymo prieduose 
tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

38. Perkėlus darbuotoją į kitas pareigas Mokykloje, pareiginės algos kintamosios dalies 
procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito darbuotojo 
kasmetinės veiklos vertinimo metu į pareigas priimančio asmens priimto sprendimo įsigaliojimo 
dienos. 

39. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma Mokyklos direktoriaus  
įsakymu. 

40. Pedagogams ir darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 
 

VI SKYRIUS 
PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS 

 
41. Mokyklos darbuotojams, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių 

sudėtingumą, mastą ir pobūdį, gali būti skiriamos šios priemokos: 
41.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė. 
41.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei 

nustatytas funkcijas. 
41.3. už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą; 
42.4. už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. 
43. Kai darbuotojas atlieka pagrindinę darbo funkciją ir jam padidinamas darbo krūvis 

(darbų mastas), pavedant atlikti pareigybės aprašyme nustatytą funkciją, neviršijant nustatytos darbo 
laiko trukmės (įskaitant tokias pačias funkcijas vykdančio darbuotojo pavadavimą), tokiam 
darbuotojui mokama iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka, kuri yra 
skiriama Mokyklos direktoriaus įsakymu. Tokiu atveju darbuotojo sutikimas nebūtinas. 

44. Kai darbuotojui pavedama vykdyti papildomas funkcijas ar užduotis, nenustatytas 
pareigybės aprašyme, tačiau šios funkcijos yra tiesiogiai susijusios su darbuotojo darbu ir atliekamos 
neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, darbuotojui mokama iki 30 procentų pareiginės algos 
pastoviosios dalies dydžio priemoka, kuri yra skiriama Mokyklos direktoriaus įsakymu. Tokios 
pareigos ar užduotys turi būti aiškiai suformuluotos Mokyklos direktoriaus įsakymu. Reikalingas 
darbuotojo sutikimas. 

45. Kai darbuotojui pavedama atlikti papildomas pareigas ar užduotis, nenustatytas 
pareigybės aprašyme ir šios funkcijos nėra tiesiogiai susijusios su darbuotojo darbu, toks darbas 
laikomas papildomu darbu. Tokia papildoma veikla atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo 
funkcijos atlikimo laiku (didinama darbo laiko norma) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir 
pagrindinė darbo funkcija (neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė). Jeigu: 

45.1. darbuotojui nustatyta pavienė papildoma funkcija ar užduotis įsakymu, atliekama 
gretinimo būdu, tai darbuotojui mokama iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio 
priemoka, kuri yra skiriama Mokyklos direktoriaus įsakymu; 

45.2. su darbuotoju susitariama dėl papildomo darbo (atliekamas darbo sutarties 
pakeitimas / papildymas), t. y. darbuotojas atlieka ne tik pavienę funkciją ar užduotį, o dirba kitą 
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darbą, kuris atliekamas tuo pačiu metu, kaip ir pagrindinė funkcija (pareigų gretinimas), darbuotojui 
nustatomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

46. Kai darbuotojui pavedama atlikti tokią pačią darbo funkciją ir ji turi būti atliekama 
viršijant nustatytą dienos ar apskaitinio laikotarpio darbo laiko trukmę – toks darbas laikomas kaip 
padidintas darbų mastas, jeigu tarp darbuotojo ir darbdavio abipuse valia ir iniciatyva buvo sudarytas 
ir darbo sutartyje įformintas susitarimas dėl tos pačios funkcijos atlikimo padidinta apimtimi (darbo 
funkcijos, jos apimties ir apmokėjimo). Už apskaitiniu laikotarpiu viršytas darbo valandas pagal 
darbo laiko apskaitos žiniaraštį darbuotojui apmokama viršytas valandas dauginat iš darbuotojo to 
mėnesio, kurį viršijamos darbo valandos, valandinio įkainio, apskaičiuoto pagal darbuotojo 
pastoviosios mėnesinės algos ir tą mėnesį nustatyto valandų skaičiaus santykio. 

47. Už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, priemoka gali siekti iki 20 
proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriama iki darbo, esant nukrypimų 
nuo normalių darbo sąlygų, pabaigos. Ši priemoka neskiriama, jeigu darbuotojui karantino metu 
taikomi specialiuose įstatymuose nustatyti darbo apmokėjimo dydžiai. 

48. Priemoka direktoriaus įsakymu skiriama ne ilgiau kaip iki kitų metų pabaigos. 
49. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus, priklausomai nuo Mokyklai 

skirtų asignavimų, gali būti skiriamos premijos: 
49.1. atlikus vienkartines Mokyklos veiklai ypač svarbias užduotis;  
49.2. labai gerai įvertinus darbuotojo veiklą;  
49.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva 

nutraukus darbo sutartį. 
50. Mokyklos direktorius gali skirti premiją darbuotojui papildomai prie darbuotojo 

kintamosios dalies, skirti tik premiją arba tik nustatyti pareiginės algos kintamąją dalį. Premija negali 
būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda. 

51. Mokyklos 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 Mokyklos 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 
Mokyklai skirtų lėšų. 

52. Mirus Mokyklos darbuotojui, jo šeimos nariams iš Mokyklai 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. 

53. Materialinę pašalpą Mokyklos darbuotojams, išskyrus Mokyklos direktorių, 
įsakymu skiria Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo iš Mokyklai darbdavio socialinei paramai 
skirtų lėšų. Mokyklos direktoriui materialinę pašalpą skiria Palangos miesto savivaldybė meras iš 
Mokyklai darbdavio socialinei paramai skirtų lėšų. 

54. Gautiems prašymams nagrinėti direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri teikia 
siūlymus dėl pašalpos skyrimo. Komisija teikia siūlymus dėl pašalpos skyrimo. 

 
VII SKYRIUS 

DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, DARBAS NAKTĮ BEI VIRŠVALANDINIS 
DARBAS 

 
55. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, švenčių 

dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.  
56. Už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo 

užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo 
(pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o 
už viršvalandinį darbą švenčių dieną - dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžių 
užmokestis. 

57. Darbuotojui dirbant daugiau nei etatu tose pačiose pareigose, už viršvalandinį darbą 
mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio atlygis. Tačiau darbdaviui ir darbuotojui 
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darbuotojo darbo sutartyje susitarus dėl padidinto darbų masto, darbas nelaikomas viršvalandiniu ir 
darbuotojui mokamas įprastas darbo užmokestis. 

58. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio 
darbo laikas, padaugintas iš Sistemos 55 ir 56 punktuose nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti 
pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko. 

59. Už budėjimą darbuotojui mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta 
tvarka. 

 
VIII SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 
 

60. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas du kartus per mėnesį, esant darbuotojo 
rašytiniam prašymui, - kartą per mėnesį. Už pirmąją mėnesio pusę – iki einamojo mėnesio 15 dienos 
mokamas avansas, kuris negali viršyti 50 procentų išmokamo darbo užmokesčio. Už antrąją mėnesio 
pusę – mokama einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną.  

61. Atsižvelgiant į galimus finansinių lėšų gavimo sutrikimus ne dėl Mokyklos kaltės, 
darbo užmokesčio mokėjimo terminai gali būti keičiami, apie tai informuojant darbuotojus. 

62. Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat 
dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos mokami pavedimu į darbuotojo darbo sutartyje 
nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą. 

63. Kartą per mėnesį elektroniniu būdu (darbuotojo nurodytu el. paštu) darbuotojui 
pateikiama informacija apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas, apie dirbto laiko 
trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių drabų trukmę. 

64. Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio daromos tik Darbo kodekso ar kitų 
įstatymų nustatytais atvejais. 
 

IX SKYRIUS 
MOKĖJIMAS UŽ ATOSTOGAS 

 
65. Kasmetinių atostogų sąvoką apibrėžia, kasmetinių atostogų trukmę darbuotojams 

nustato Darbo kodekso 126 str. ir Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas 
atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

66. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis ir švenčių dienos į atostogų trukmę 
neįskaičiuojamos. Kasmetinių atostogų metu darbuotojui paliekama darbo vieta ir mokamas 
vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). Atostoginių skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai 
kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis. 

67. Atostoginiai darbuotojui išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš 
kasmetinių atostogų pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų, 
mokami atostogų metu įprastą darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Darbuotojo atskiru prašymu 
atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

68. Draudžiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Pasibaigus 
darbo santykiams, darbuotojui išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas visos trukmės 
kasmetines atostogas ar jų dalį, bet ne daugiau kaip už tris praėjusius darbo metus, išskyrus atvejį, 
kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. 

69. Darbuotojams išmokėtos premijos, priedai yra įprastinė darbo užmokesčio dalis. 
Išmokėtos premijos yra įtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. Skaičiuojant 
kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaičiuojamos premijos, priedai ir tai yra įprastinė darbo 
užmokesčio dalis. 
 

X SKYRIUS 
DARBO LAIKO APSKAITA 

 
70. Darbo laiko apskaita vedama Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos 

darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. 



8 

 

 

71. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka ir asmenys, atsakingi už darbo 
laiko apskaitos žiniaraščio pildymą, yra numatyti Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos 
apraše, kurį įsakymu tvirtina Mokyklos direktorius. 

 
XI SKYRIUS 

LIGOS PAŠALPOS MOKĖJIMAS 
  

72. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampančias 
su darbuotojo darbo grafiku.  Mokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 62,06 proc. pašalpos 
gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka, dydžio. 

73. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal 
sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių 
nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo 
taisykles. 
 

XII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
74. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 
75. Ši sistema peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams. 
76. Asmenys, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų 

kategorijoms, yra atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų 
pildymą, reikiamų ataskaitų pateikimą bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, 
vadovaujantis nustatyta dokumentų archyvavimo tvarka. 

77. Darbuotojai su šia Sistema supažindinami DVS „Kontora“ priemonėmis ir 
elektroninėmis ryšio priemonėmis (darbuotojams suteiktais tarnybiniais el. paštais). 

78. Darbo apmokėjimo sistema gali būti keičiama, papildoma, panaikinama Mokyklos 
direktoriaus įsakymu. 

79. Ši Sistema skelbiama Mokyklos internetiniame tinklalapyje 
www.palangosgintarelis.lt 

_______________________ 
 

 

http://www.palangosgintarelis.lt/


 

 

 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  
1 priedas  

 
MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 
 

(Baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius Pastoviosios dalie koeficientai 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 
B Iki 10 metų Nuo daugiau kaip 

10 iki 15 metų  

Daugiau kaip 15 metų  

iki 500 14,44 14,47 14,49 

 
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  

2 priedas  
 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGINĖS ALGOS 
PASOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
(Baziniais dydžiais) 

Valstybės ir 
savivaldybių įstaigų 

grupė 

Vadovaujamo darbo 
patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu 
pareigybės lygis A 

vadovų vadovų pavaduotojų  

III grupė  
(50 ir mažiau pareigybių) 

iki  5 9,1—14,9 8,6—13,5 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 9,2—15,1 8,7—13,7 

daugiau kaip 10 9,3—15,3 8,8—13,9 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  

3 priedas  

 
VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGINĖS ALGOS  PASOVIOSIOS 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—12,0 8,1—12,6 8,2—13,3 6,9—11,1 7,1—11,3 7,3—11,5 

nuo daugiau kaip 5 
iki 10 

8,1—12,3 8,2—12,8 8,3—13,6 7,1—11,3 7,3—11,5 7,4—11,7 

daugiau kaip 10 8,2—12,6 8,3—13,0 8,4—14,0 7,3—11,5 7,4—11,7 7,5—11,8 

 
 

_________________________________ 
 
 

 
 
 



 

 

 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  
4 priedas  

 
A IR B LYGIO SPECIALISTŲ (DIETISTO, RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS, 

DUOMENŲ BAZIŲ SPECIALISTO, APSKAITININKO) PAREIGINĖS ALGOS  
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

 
(Baziniais dydžiais) 

 
 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 
dydžiais) Profesinio darbo patirtis (metais) 
iki 2 nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau 

kaip  5 iki 10 

daugiau kaip 10 

A lygis 6—10,0 6,1—11,0 6,2—12,00 6,3—13,0 

B lygis 5,6—8,5 5,7— 9,0 5,8—9,5 5,9—10,0 

 
______________________ 

 

 

 



 

 

 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  
5 priedas  
 
 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ (SANDĖLININKO, AUKLĖTOJO PADĖJĖJO, 
VIRĖJO, STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO 

DARBININKO) 
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 5,1—6,7 5,2—7,1 5,3—7,5 5,4—8,0 

 
_____________________ 

 



 

 

 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  

6 priedas  
 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IR 
MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
 

 (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 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,70 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis mokytojas  8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Mokytojas 
metodininkas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

___________________________ 
 

1. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 36 
valandos, iš jų 32 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) ugdymo klusimais ir kt.). 
 

 



 

 

 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  

7 priedas  
 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 
 

(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė 
kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2  

nuo 
daugiau 

kaip 2 iki 
5 

nuo 
daugia
u 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 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 
mokytojas 

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Mokytojas 
metodininkas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

___________________________ 

1. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 36 

valandos, iš jų 32 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) ugdymo klusimais ir kt.). 

 

 



 

 

 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  

8 priedas  
 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ, 
IŠSKYRUS DIRBANČIUS ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE, PAREIGINIŲ ALGŲ 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
 
(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, 
logopedas, 
surdopedagogas, 
tiflopedagogas, judesio 
korekcijos specialistas 

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 
logopedas, 
surdopedagogas, 
tiflopedagogas 

8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis specialusis 
pedagogas, vyresnysis 
logopedas, vyresnysis 
surdopedagogas, 
vyresnysis tiflopedagogas 

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Specialusis pedagogas 
metodininkas, logopedas 
metodininkas, 
surdopedagogas 
metodininkas, 
tiflopedagogas 
metodininkas 

  9,53 9,7 10,01 10,5 10,12 

Specialusis pedagogas 
ekspertas, logopedas 
ekspertas, 
surdopedagogas 
ekspertas, tiflopedagogas 
ekspertas 

  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39 

______________________ 

1. Specialiųjų pedagogų, logopedų, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 22 valandos per savaitę 
skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikų, mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, 
specialiosioms pratyboms vesti), 14 valandų – netiesioginiam darbui su mokiniais (veikloms planuoti ir joms 
pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais 
asmenimis, vaikų, mokinių tėvais ( globėjais, rūpintojais) ugdymo ir švietimo pagalbos klausimais ir kita). 

 


