
 

 

 
 

PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO 

TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMU NR. V-166  33, 34 PUNKTŲ 

PAKEITIMO IR 62 PUNKTO PATIKSLINIMO 
 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-137 

Panevėžys 

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 Nr. XIV-447,  

1. P a k e i č i u Panevėžio 5-osios gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Panevėžio 5-osios gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-

166 šiuos punktus ir išdėstau nauja redakcija: 

1.1. 33 punkto pakeitimas: 

„33. Psichologų, socialinių pedagogų, dirbančių 1 etatu, savaitės darbo laiko norma  

yra 36 val. Jiems nustatyta pareiginės algos pastovioji dalis pateikiama lentelėje: 

 

Pareigybė Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais dydžiais 

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 

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 

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

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 

 

1.2. 34 punkto pakeitimas: 

„34. A1 lygio pagalbos specialisto pareigybei ir meno vadovui, turinčiam metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 proc. „ 

2. P a t i k s l i n u 62 punktą ir išdėstau nauja redakcija: 

„62. Darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą: 

 62.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų ir ne 

didesnį kaip 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti 

premiją; 

 62.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį ne mažesnį kaip 5 procentai ir ne didesnį  

kaip 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies; 

 62.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vienus 

metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies; 

 62.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu 

vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne 

mažesnį, negu tai pareigybei pagal profesinę darbo patirtį numatytą minimalų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą.“ 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

 

 

Direktorė                Daiva Dapšauskienė 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


