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KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS  
DĖL SALANTŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS 8.3, 

8.5 PAPUNKČIŲ IR 10, 11, 12 PUNKTŲ PAKEITIMO 
 
 

2019 m. sausio 18 d.   Nr. V1-12 
Salantai 

 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. XIII-1712: 

1 . P a k e i č i u  nuo 2019 m. sausio 1 d. Salantų gimnazijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos, patvirtintos 2018 m. rugpjūčio 30 d. Kretingos rajono Salantų gimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-218, 8.3, 8.5 papunkčius ir 10, 11, 12 punktus ir išdėstau juos taip:  

1.1. Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 8.3 papunkčio 

pakeitimas: 

„8.3. darbuotojų, išskyrus direktorių, jo pavaduotojus, mokytojus bei darbininkus, 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, 

kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme 

nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės 

aprašyme nustatytoms funkcijos, bei atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, darbo krūvį 

(intensyvumas neviršijant darbo laiko),darbo funkcijų įvairovę, atsakomybės lygį, savarankiškumo 

lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą ir kitus kriterijus, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. XIII-1712, 3 ir 4 prieduose pateiktais 

koeficientais, atsižvelgiant į darbo užmokesčiui skirtus asignavimus;“ 

1.2. Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 8.5 papunkčio 

pakeitimas: 

„8.5. mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. 

XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo, patvirtinto Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. XIII-1395, 5 priedo pirmo skyriaus 

pirmą punktą imant koeficientų vidurkius.“ 

1.3. Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 10 punkto 

pakeitimas: 

„10. Specialiojo pedagogo, logopedo pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai 

nustatomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. XIII-1712, 5 priedo 

ketvirto skyriaus dvidešimt antrą punktą imant koeficientų vidurkius.“ 

1.4. Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 11 punkto 

pakeitimas: 

„11. Socialinio pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. 

XIII-198 9 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. XIII-1712, 5 priedo penkto skyriaus dvidešimt 

septintą punktą imant koeficientų vidurkius.“ 

1.5. Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 12 punkto 

pakeitimas: 

„12. Direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui pareiginių algų pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. XIII-1712, 5 priedo aštunto 

skyriaus 41 ir 42 punktus imant koeficientų vidurkius.“ 

 
L. e. direktoriaus pareigas                   Lina Vaitkuvienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUDERINTA 
Kretingos rajono Salantų gimnazijos 
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