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DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO DIDINIMO UŽ
MOKYMĄ NAMUOSE

Švietimo ir mokslo ministerija išnagrinėjo pateiktus klausimus ir teikia paaiškinimus
šiais klausimais.
1 klausimas. „Ar Įstatymo 5 priedo 2.1.6 p. nustatytu atveju mokytojui, kuriam yra
skirtas namų mokymas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas visai darbo laiko
normai, ar tik darbo laiko normos daliai, kuri skirta darbui su moksleiviai, kuriems skirtas mokymas
namuose?“
Mokytojui, mokančiam mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas
namuose, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas visai darbo laiko normai.
Konkretus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimas nustatomas už veiklos
sudėtingumą įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje pagal konkrečius kriterijus.
2 klausimas. „Kaip yra apskaičiuojamas bei apmokamas laikas, kuris reikalingas
mokytojui, kuriam yra skirtas namų mokymas, reikalingas nuvykti pas namuose mokomą mokinį ir
grįžti atgal į darbo vietą?“
Vadovaujantis Darbo kodekso 111 straipsnio 2 dalies 3 punktu mokytojo faktiškai
sugaištas kelionės laikas iš darbovietės į mokinio, kuriam skirtas mokymas namuose, namus ir į
darbovietę įtraukiamas į darbo laiką.
3 klausimas. „Kaip yra kompensuojamos mokytojo, kuriam yra skirtas namų mokymas,
patirtos išlaidos transportui?“
Švietimo įstatymo 69 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybinės mokyklos (išskyrus
aukštąsias mokyklas) savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) iš
jai skiriamų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų ar kitų lėšų savo nustatyta tvarka, savivaldybės
mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) iš savivaldybės
biudžeto ar kitų lėšų savo nustatyta tvarka, kitų mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) savininkas
(dalyvių susirinkimas) savo nustatyta tvarka gali kompensuoti važiavimo į darbą ir atgal nuosava,
išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone mokytojams ir kitiems ugdymo
procese dalyvaujantiems specialistams.
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