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Vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 9 d . įsakymu Nr. V-1102  „Dėl 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir 

kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo bei 2011 m. 

liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų 

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

 

1.  Nuo 2012-09-01  p a l i e k u   g a l i o t i  anksčiau nustatytus gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui, pagalbos mokiniams specialistų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojų 

mėnesinių tarifinių atlygių ir atlyginimų koeficientus, jei jie nesikeitė dėl darbo stažo ar kvalifikacinės 

kategorijos pasikeitimo. 

2. Darbo užmokesčio koeficientai ir tarifinis atlygis direktoriaus pavaduotojams ugdymui, 

pedagogams ir pagalbos mokiniams specialistams nustatytas ir mokamas pagal darbuotojų turimą 

išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą, įgytą kvalifikacinę kategoriją, mokinių skaičių gimnazijoje ir 

vykdomų funkcijų bei atliekamų darbų apimtis (orientuojantis į ŠMM nustatytų atlyginimų koeficientų 

minimumo ir maksimumo vidurkį).  

3. Mokytojams, neturintiems reikiamo išsilavinimo nepriklausomai nuo jų turimo pedagoginio 

darbo stažo nustatomas – 9,5 bazinės mėnesinės algos koeficientas. 

4. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams, mokantiems to paties profilio ar panašaus 

pobūdžio formaliojo ugdymo dalykus (teatras, muzika, technologijos, kūno kultūra ir kt.), kuriems suteiktos 

kvalifikacinės kategorijos, nustatomi tokie mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai: 

 

Pareigybė Turintiems iki 10 m. 

pedagoginio darbo stažą 

 

Koeficientas 

Turintiems nuo 

10 m. iki 15 m. 

pedagoginio darbo stažą 

Koeficientas 

Turintiems   

virš 15 m. pedagoginio 

darbo stažą 

Koeficientas 

Mokytojai 11,25 11,4 11,5 

Vyr. mokytojai 12,25 12,4 12,9 

Metodininkai 13,15 13,4 13,8 

Ekspertai 14,95 15,2  16,3 

 



2 

 

 

 

5. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės 

kategorijos, nustatomi tokie mėnesinių tarifinių atlyginimų koeficientai: 

 

Pareig

ybė 

Turintiems iki 3 

m. pedagoginio darbo 

stažą  

Turintiems nuo 3 m. 

iki 10 m. pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 m. 

iki 15 m. pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems 15 m. ir 

daugiau pedagoginio 

darbo stažą 

Moky-

tojai 

įgijusiems įgijusiems įgijusiems įgijusiems 

 Aukštąjį 

universite-

tinį ar 

neuniversi-

tetinį 

išsilavini-

mą 

(kolegijas) 

 

11,05 

Aukštes-

nįjį ar 

specialų-

jį vidurinį 

išsilavi-

nimą, 

įgytą iki 

1995 m. 

 

9,25 

Aukštąjį 

universi- 

tetinį ar 

neuniver-

sitetinį 

išsilavini-

mą 

(kolegijas) 

 

11,1 

Aukštes-

nįjį ar 

specialų-

jį viduri-

nį išsila-

vinimą,  

įgytą iki 

1995 m. 

 

9,3 

Aukštąjį 

universi- 

tetinį ar 

neuniver-

sitetinį 

išsilavini-

mą 

(kolegijas) 

 

11,15 

Aukštes-

nįjį ar 

specialų-

jį viduri-

nį išsila-

vinimą,  

įgytą iki 

1995 m. 

 

9,35 

Aukštąjį 

universi 

tetinį ar 

neunivers-

itetinį 

išsilavini-

mą 

(kolegijas) 

 

11,2 

Aukštes-

nįjį ar 

specialų-

jį viduri-

nį išsila-

vinimą,  

įgytą iki 

1995 m. 

 

9,5 

 

 

6. Direktoriaus pavaduotojams ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kategorijos nustatomi 

tokie mėnesinių tarifinių atlyginimų koeficientai: 

 

 

7. Psichologams ir socialiniams pedagogams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

nustatomi tokie tarnybinių atlyginimų koeficientai: 

 

Pareigybė Turintiems iki 10 m. 

pedagoginio darbo 

stažą  

Turintiems nuo 10 m. 

iki 15 m. pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems 15 m. ir 

daugiau metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Trečios kategorijos 

psichologas, vyresnysis 

socialinis pedagogas 

19,0 19,2 19,9 

 

 

 

Mokinių skaičius 

500 ir daugiau 

Turintiems iki 10 m. 

pedagoginio darbo stažą 

Turintiems nuo 10 m. iki 

15 m. pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems virš 15 m. 

pedagoginio darbo stažą 

I kategorija 

 

- - - 

II kategorija 

 

29,45 

 

30,5 31,85 

III kategorija 

 

27,05 

 

28,0 

 

28,5 
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8. Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos: 

8.1. Už mokinių darbų tikrinimą (už 18 valandų per savaitę): 

 

Dalykai  7, 8 klasėse 1 gimnazijos 

klasėse 

2 gimnazijos 

klasėse 

3, 4 gimnazijos 

klasėse 

 

 Iki 12 mokinių 12 ir daugiau Iki 12 mokinių 12 ir daugiau 

     

Gimtosios kalbos 1,5 2,5 val. 2 3 val. 

Užsienio kalbos 0,5 1 1 2 

Matematikos 1 2 1,5 2,5 

Chemijos 0,5 1 0,5 1 

Biologijos 0,5 1 0,5 1 

Fizikos 0,5 1 0,5 1 

Istorijos 0,5 1 0,5 1 

Pilietinio ugdymo 0,5 1 0,5 1 

Geografijos 0,5 1 0,5 1 

Ekonomikos 0,5 1 0,5 1 

 

8.2. Už vadovavimą klasei – 4 valandos. 

8.3. Už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) – 4 valandos. 

8.4. Už papildomą veiklą (vidaus įsivertinimo vykdymą, pagalbą mokiniams, socialinį 

bendravimą su mokiniais pertraukų tarp pamokų metu, projektų rengimą ir dalyvavimą projektinėje veikloje, 

metodinę veiklą) nuo 0,5 iki 3,5 valandos (nepriklausomai nuo turimų kontaktinių valandų per savaitę). 

Papildomos veiklos darbai nustatomi ir valandos tarifikuojamos atskiru direktoriaus įsakymu.  

9. Priedai už vadovavimą gimnazijai ir darbą su gimnazinėmis klasėmis mokami: 

9.1.Gimnazijos direktoriaus pavaduotojams ugdymui –5 % tarifinio atlygio; 

9.2.Visų formalaus ir neformalaus ugdymo dalykų mokytojams dirbantiems I-IV gimnazijos 

klasėse (už kontaktines valandas) – 5 % tarifinio atlygio; 

10. Gimnazijos mokytojams dirbantiems su sutrikusio intelekto mokiniais, pagal individualiai 

parengtas adaptuotas programas (už kontaktines valandas) - 5 % tarifinio atlygio. 

 

 

 

 

Direktorius      Vidmantas Vitkauskas 

 

 


