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  Vadovaudamasis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198: 

 

  1. T v i r t i n u nuo 2017-09-01 iki 2017-12-31 gimnazijos darbuotojų tarifikaciniame 

sąraše nustatytus gimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui, pagalbos mokiniams specialistų, 

formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientus (tarifikacinis sąrašas pridedamas). 

 

2. Darbo užmokesčio koeficientai ir tarifinis atlygis darbuotojams nustatytas ir 

mokamas pagal jų pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį  (turimą išsilavinimą, pedagoginio 

darbo stažą), įgytą kvalifikacinę kategoriją, mokinių skaičių gimnazijoje ir klasėje bei vykdomų 

funkcijų bei atliekamų darbų apimtis (orientuojantis (mokytojams) į Lietuvos Respublikos 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytą pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientų maksimumą).  

 

3. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams, kuriems nesuteiktos 

kvalifikacinės kategorijos, nustatomi tokie pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Pareigybė ir išsilavinimas Turintiems iki 3 

metų 

pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 

3 iki 10 metų 

pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 

10 iki 15 metų 

pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems 15 

ir daugiau 

metų 

pedagoginio 

darbo stažą  

Mokytojai, įgiję aukštesnįjį 

ar specialųjį vidurinį 

išsilavinimą, įgytą iki 1995 

metų 

 

2,98 

 

3 

 

3,01 

 

3,03 

Mokytojai, įgiję aukštąjį 

universitetinį ar koleginį 

išsilavinimą 

 

3,17 

 

3,19 

 

3,2 

 

 

3,21 
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4. Formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokytojams ir mokytojams, 

mokantiems to paties profilio ar panašaus pobūdžio formaliojo ugdymo dalykus (teatras, muzika, 

technologijos, kūno kultūra ir kt.), kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, nustatomi tokie 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Pareigybė ir 

išsilavinimas 

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 3,23 3,27 3,3 

Vyr. mokytojai 3,51 3,56 3,7 

Mokytojai 

metodininkai 

3,77 3,84 3,96 

Mokytojai 

ekspertai 

4,29 4,36 4,47 

 

5. Direktoriaus pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kategorijos 

nustatomi tokie mėnesinių tarifinių atlyginimų koeficientai: 

 

 

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 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Pareigybė 

Turintiems iki 10 

metų pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 

iki 15 metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Turintiems 15 ir 

daugiau metų 

pedagoginio darbo 

stažą 

Vyresnioji  socialinė pedagogė 

Gintarė Orintienė 

 5,61  

III kategorijos psichologė 

Jurga Raudienė 

  5,83 

IV kategorijos psichologė 

Laura Kuncevičienė   

4,87   

 

Mokinių skaičius 

iki 500 

Turintiems iki 10 

m. pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems nuo 10 m. 

iki 15 m. pedagoginio 

darbo stažą 

Turintiems virš 15 m. 

pedagoginio darbo stažą 

 -  7,54 

Žydrūnė Bastienė 

Mokinių skaičius 

iki 500 

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 - - 8,24 

Audronė Urbonienė 

III kategorija - -  
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8. Bibliotekininkams, neformalaus ugdymo vadovams nustatomi tokie pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Pareigybė 

Turintiems iki 2 

metų profesinio 

darbo patirties 

Turintiems nuo 

daugiau kaip 2 

iki 5 metų 

profesinio darbo 

patirties 

Turintiems nuo 

daugiau kaip 5 

iki 10 metų 

profesinio darbo 

patirties 

Turintiems nuo 

daugiau kaip 10 

metų profesinio 

darbo patirties 

Bibliotekininkas 

A lygis 
  4,67  

Užklasinio darbo 

organizatorius 

A lygis 

    

 

9. Mokytojams ir klasių vadovams papildomai tarifikuojamos valandos: 

9.1. už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) pagal 

dėstomus dalykus: 

 

Dalykai  I gimnazijos klasėse  

 

II - IV gimnazijos klasėse 

 Iki 12 

mokinių 

12 – 22 

mokiniai 

23 ir 

daugiau 

mokinių 

 

 

Iki 12  

mokinių 

12 -22 

mokinių 

23 ir 

daugiau 

mokinių 

Lietuvių (gimtoji) kalba  1,5 val. 2,5 3  2 3 3,5 

Užsienio kalbos 

(anglų, rusų, vokiečių, 

prancūzų) 

0,5 1 1,5  1 2 2,5 

Matematika 1 2 2,5  1,5 2,5 3 

Chemija 0,5 1 1,25  0,5 1 1,25 

Biologija 0,5 1 1,25  0,5 1 1,25 

Fizika 0,5 1 1,25  0,5 1 1,25 

Istorija 0,5 1 1,25  0,5 1 1,25 

Pilietinis ugdymas 0,5 1 1,25  0,5 1 1,25 

Geografija 0,5 1 1,25  0,5 1 1,25 

Ekonomika 0,5 1 1,25  0,5 1 1,25 

Inform. technologijos 0,5 1 1,25  0,5 1 1,25 

 

9.2. klasių vadovams už vadovavimą klasėms: 

9.2.1. II ir III klasėms – 4 val. (iš jų nemažiau kaip 1 val. pamokų tvarkaraštyje 

numatyta ir kiekvieną savaitę organizuojama klasės valandėlė); 

9.2.2. I ir IV klasėms – 4 val.  (iš jų nemažiau kaip 1 val. pamokų tvarkaraštyje 

numatyta ir kiekvieną savaitę organizuojama klasės valandėlė); 

9.3. už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) – 4 valandos; 

9.4. už papildomą veiklą (mokinių užklasinės bei užmokyklinės, socialinės, kultūrinės, 

meninės, sportinės, kraštotyrinės ir kitokios veiklos organizavimą, profesinį orientavimą, renginių 

įgarsinimą, erdvių estetinį apipavidalinimą, internetinių svetainių, e-dienyno administravimą, 

pagalbą mokiniams, projektų rengimą ir dalyvavimą projektinėje veikloje) tarifikuojama nuo 0,5 iki 

3,5 valandos (nepriklausomai nuo turimų kontaktinių valandų per savaitę). Papildomos veiklos 

darbai ir jų terminai nustatomi bei valandos tarifikuojamos atskiru direktoriaus įsakymu.  
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10. Priedai už vadovavimą gimnazijai ir darbą I-IV klasėse mokami: 

10.1. gimnazijos direktoriaus pavaduotojams ugdymui 

10.1.1.  Audronei Urbonienei-10 % tarifinio atlygio; 

10.1.2. Žydrūnei Bastienei – 5 % tarifinio atlygio; 

10.2. visų formalaus ugdymo ir neformaliojo švietimo dalykų mokytojams 

dirbantiems I–IV gimnazijos klasėse (už kontaktines valandas) – 10 % tarifinio atlygio. 

 

11. Darbo užmokesčio fonde turint sutaupytų lėšų, šiuo įsakymu  nustatyti darbuotojų 

darbo užmokesčio koeficientai bei įvairūs priedai, gali būti peržiūrėti bei padidinti ir vėliau. 

 

 

 

 

 

Direktorius      Vidmantas Vitkauskas 


