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Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuojantys dokumentai

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr.23-593; 2011, Nr.38-1804) 68 str.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655).
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. ISAK-1737 „Dėl eksperimentinio
mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, 101-4230, 103-4335)
4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-1315 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.96-4517).
5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-1102 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos (27)
Už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) (27.1)
Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo dalykų mokytojams
Iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

Mokama tik pradinių klasių, lietuvių ir tautinių mažumų gimto- Mokama ir socialinio ir gamtamokslinio ugdymo dalykų mokysios kalbos, užsienio kalbos bei matematikos mokytojams.
tojams.
5–9 klasės

10–12 klasės

5–9 klasės

mokinių skaičius klasėje, grupėje

10–12 klasės

mokinių skaičius klasėje, grupėje

Iki 12

12 ir daugiau

Iki 12

12 ir daugiau

Iki 12

12 ir daugiau

Iki 12

12 ir daugiau

-

-

-

-

0,5 val.

1 val.

0,5 val.

1 val.

Už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) (27.3)
Informacijos šaltinių gausa, technologinės naujovės, mokymo priemonių įvairovė bei mokytojo vaidmens pamokoje sampratos
kaita reikalauja vis daugiau laiko pasiruošti pamokai.
Iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

3,5 val.

4 val.

Už kitus papildomus darbus (išskyrus vadovavimą klasei) (27.4)
Iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

Mokama visiems mokytojams. Apmokėjimas susietas su Mokama tiems mokytojams, kurie atlieka papildomus darbus.
turimų kontaktinių valandų skaičiumi. Didesnį krūvį turintis Apmokėjimas už papildomai atliekamą darbą nepriklauso nuo
mokytojas už tą patį papildomą darbą gauna didesnį atlygį.
turimų pamokų skaičiaus.
Nustatyti, keisti ir tarifikuoti papildomus darbus galima tik Galima susitarti dėl papildomų darbų trukmės, apimties ir atpusmečiui.
lygio įvertinus įvairias aplinkybes. Mokytojui įmanoma atlyginti
ir net už mažą, bet svarbų darbą.
Visiems mokytojams tarifikuojamos 1–3 valandos (už 18
kontaktinių valandų per savaitę) už šiuos darbus: mokinių darbų
tikrinimą, pasiruošimą pamokoms ar laboratorinių, praktinių
ir kitų tiriamųjų darbų atlikimui, darbų planavimą, renginių
organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, projektų
rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos
įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą. Valandų skaičių ir konkretų darbą, suderinęs
su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.
Darbai, už kuriuos tarifikuojamos šios valandos, nustatomi
rugsėjo 1 d. metams. Jų sąrašas gali būti tikslinamas sausio 1 d.

Mokytojams tarifikuojamos 0,5–3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę) už šiuos
darbus: darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi
renginiams, metodinę veiklą, projektų rengimą ir dalyvavimą
projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių
komunikacinių
technologijų
diegimo
koordinavimą,
vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio
pajėgumo kategoriją ir kitus darbus. Valandų skaičių, konkretų
darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato
įstaigos vadovas.

(28) Mokytojams už vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam Netenka galios. Mokama pagal 27.4 punktą
meninio pajėgumo kategoriją, tarifikuojama iki 3 papildomų
valandų. Konkretų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų
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atstovais, nustato įstaigos vadovas.
(29) Mokyklos vadovas, neviršydamas mokyklai patvirtinto Netenka galios. Mokama pagal 27.4 punktą
darbo užmokesčio fondo, suderinęs su darbuotojų atstovais, gali
nustatyti papildomai tarifikuojamas valandas už vadovavimą
bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms ir kitus darbus, bet ne
daugiau kaip po 4 valandas per savaitę.
Kitose ugdymo įstaigose
Iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

(27.5) Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojams
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojams papilpapildomos valandos tarifikuojamos už darbus, nurodytus 27.3 domos valandos tarifikuojamos už darbus, nurodytus 27.3 ir
ir 27.4 punktuose. Valandų skaičių ir konkretų darbą, suderinęs 27.4 punktuose. Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį,
su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas
suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas
(36.3.7) Konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su
mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 36.1, 36.3.1–36.3.5
punktuose, suderinęs su įstaigos atitinkama savivaldos institucija ir su auklėtoju, įsakymu nustato vaikų socializacijos centro,
specialiosios mokyklos, specialiosios ikimokyklinio ugdymo
įstaigos, sanatorinės mokyklos, sutrikusio vystimosi kūdikių
namų vadovas.

Konkrečius darbus ir laikotarpį, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 36.1, 36.3.1–
36.3.5 punktuose, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu
nustato vaikų socializacijos centro, specialiosios mokyklos, specialiosios ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sanatorinės mokyklos,
sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovas.

(37.4.3) Konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo
su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 37.4.1 ir 37.4.2
punktuose, suderinęs su įstaigos atitinkama savivaldos institucija ir su specialiuoju pedagogu, įsakymu nustato bendrojo
ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos, vaikų socialinės globos įstaigos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas.

Konkrečius darbus ir laikotarpį, atliekamus netiesioginio
darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 37.4.1 ir
37.4.2 punktuose, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu
nustato bendrojo ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos,
vaikų socialinės globos įstaigos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos
vadovas.

Profesijos mokytojams už pasiruošimą pamokoms (už 720 kontaktinių valandų per mokslo metus) (44.1)
Iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.
(44.1) 140 valandų per mokslo metus

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.
160 valandų per mokslo metus

(44.3) Visiems profesijos mokytojams tarifikuojama 40-120
valandų per mokslo metus (už 720 kontaktinių valandų per mokslo metus) už šiuos darbus: pasiruošimą pamokoms, mokinių
darbų tikrinimą, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, metodinę veiklą, mokymo medžiagos rengimą, už mokyklos
veiklos įsivertinimą, brandos, baigiamųjų kvalifikacijos
egzaminų ir mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą
ir administravimą, informacinių komunikacinių technologijų
įdiegimo koordinavimą. Valandų skaičių ir konkretų darbą,
suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.
Darbai, už kuriuos tarifikuojamos šios valandos, nustatomi
rugsėjo 1 d. metams. Jų sąrašas gali būti tikslinamas sausio 1 d.

Profesijos mokytojams tarifikuojama 20–140 valandų per mokslo metus (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus)
už šiuos darbus: projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, metodinę veiklą, mokymo medžiagos rengimą, mokyklos
veiklos įsivertinimą, brandos, baigiamųjų kvalifikacijos
egzaminų ir mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą
ir administravimą, informacinių komunikacinių technologijų
įdiegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms ir kitus darbus. Valandų
skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų
atstovais, nustato įstaigos vadovas.

Priedai tautinių mažumų bendrojo ugdymo mokyklose (31)
Iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

Mokytojams, dėstantiems dalykus lietuvių kalba tautinių
mažumų bendrojo ugdymo mokyklų 11 (ar 3 gimnazijų) klasėse
mokami 5-15 procentų tarifinių atlygių priedai. Tarifinio atlygio priedą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos
vadovas

Mokytojams, dėstantiems dalykus lietuvių kalba tautinių
mažumų bendrojo ugdymo mokyklų 11– 12 (ar 3–4 gimnazijų)
klasėse, mokami 5–15 procentų tarifinių atlygių priedai. Tarifinio atlygio priedą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato
įstaigos vadovas

Didinami specialiųjų pedagogų atlyginimų koeficientai (37.2)
Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15metų
pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų
pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas

12,9–14,3

13,15–14,65

13,35–14,85

Vyresnysis specialusis pedagogas

14,8–16,5

15,0–16,7

15,6–17,4

Metodininkas specialusis pedagogas

16,1–17,9

16,6–18,45

17,0–18,9

Ekspertas specialusis pedagogas

18,4–20,4

18,6–20,65

19,1–21,2

Nustatomas tarnybinio atlyginimo koeficientas auklėtojų padėjėjams (66)
Iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

Mokytojų padėjėjams tarnybinio atlyginimo koeficientas nus- Mokytojų ir auklėtojų padėjėjams tarnybinio atlyginimo koetatomas 6,56–8,8 bazinės mėnesinės algos dydžio.
ficientas nustatomas 6,56–8,8 bazinės mėnesinės algos dydžio.
Daugiau informacijos www.smm.lt

