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Siesikai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr.XIII-198 ir jo pakeitimais (2019 m. gruodžio 5 d. įstatymu Nr. XIII-2606, 

2020 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XIV-127, 2021 m. lapkričio 25 d. įstatymu Nr.XIV-710), 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr.7-92 ,,Dėl Ukmergės r. 

Siesikų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos“,  

P a k e i č i u  Ukmergės r. Siesikų gimnazijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. 

įsakymą Nr.V149 ,,Dėl Ukmergės r. Siesikų gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“: 

1. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Ukmergės r. Siesikų gimnazijos darbo 

apmokėjimo sistemą (toliau- Sistema): 

1.1.1. pakeičiu pavadinimą ir išdėstau taip: ,,Ukmergės r. Siesikų pagrindinės mokyklos 

darbo apmokėjimo sistema“; 

1.1.2. apraše naudojamą sąvoką ,,Gimnazija“ keičiu į sąvoką ,,Mokykla“; 

2.   papildau Sistemos 4 priedo I skyriaus 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

         ,,2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami: 

          2.1. 3 (trimis) procentais lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, istorijos, 

geografijos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, pradinio ugdymo lietuvių kalbos, 

matematikos, užsienio kalbos, pasaulio pažinimo mokytojams, dirbantiems su mokiniais, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turinčiais vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

          2.2. 3 (trimis) procentais mokytojams, mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar 

Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės 

kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo 

programas“; 

 3. pakeičiu Sistemos 4 priedo I skyriaus 11.10 papunktį ir jį išdėstau taip: 

           ,,11.10. projektinei veiklai (mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir 

įgyvendinti, rengimui ir jų įgyvendinimui, dalyvavimui tarptautiniuose, nacionaliniuose ir / ar 

regioniniuose projektuose ir (ar) jų įgyvendinimui) – iki 126 val.“; 

           4. pakeičiu Sistemos 4 priedo I skyriaus 11.13 papunktį ir jį išdėstau taip: 

           ,,11.13. elektroninio dienyno, mokyklos internetinės svetainės, KELTO administravimui 

bei pamokų tvarkaraščio sudarymui– iki 126 val.“; 

5. pakeičiu Sistemos 4 priedo I skyriaus 11.14 papunktį ir jį išdėstau taip: 

            ,,11.14. mokinių konsultavimui jiems rengiantis olimpiadoms, konkursams, varžyboms, 

koncertams, parodoms ir pan.-  iki 37 val.“; 

6. papildau Sistemos 4 priedo I skyriaus 11 punktą 1.15 papunkčiu ir jį išdėstau taip: 

,,11.15. edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimui ir priežiūrai 

– iki 37 val.“ ; 

7. papildau Sistemos 4 priedo I skyriaus 11 punktą 1.16 papunkčiu ir jį išdėstau taip: 



,,11.16. mokyklos administracijos inicijuotoms veikloms, skirtoms mokyklos veiklai 

planuoti ir organizuoti- iki 37 val.“ ; 

8. pakeičiu Sistemos 4 priedo II skyriaus 16 punktą:  

8.1. buvusį 16 punktą laikau 16.1 papunkčiu; 

8.2. papildau 16 punktą 16.2. papunkčiu ir jį išdėstau taip: 

        ,,16.2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 

5 (penkiais) procentais mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio 

ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas:  

        16.2.1. jeigu grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

        16.2.2. jeigu grupėje ugdomas vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos 

piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo 

mokinio (mokinių) mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje“; 

         9. pakeičiu Sistemos 4 priedo II skyriaus 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

            ,,17. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 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 klausimais ir kt.)“; 

          10.  pakeičiu Sistemos 4 priedo II skyriaus 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

          ,,20. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 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 klausimais ir kt.).“ 

          11. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Sistemos 4 priedo I skyriaus 14 punktą nuo 2022 m. 

rugsėjo 1 d. 

          12. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d. 
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