LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
REKOMENDACIJOS DĖL PRIEDŲ IR PRIEMOKŲ MOKĖJIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
DARBUOTOJAMS IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl
biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993,
Nr. 28-655; 2002, Nr. 113-5056; 2005, Nr. 80-2904; 2006, Nr. 73-2787; 2008, Nr. 150-6101; 2009,
Nr. 100-4185; 2010, Nr. 41-1972, Nr. 104-5385; 2012, Nr. 50-2462, Nr. 65-3279, Nr. 86-4504)
(toliau LRV nutarimas Nr. 511) 4 ir 5.1 punktais gali būti skiriami priedai Švietimo įstaigų
vadovams ir jų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjams:
1.1. už įgytą mokslo laipsnį ar pedagoginį (mokslo) vardą;
(5.5, 5.6, 6.8, 6.9, 8.8, 8.9, 9.7, 9.8, 10.7, 10.8, 11.4, 11.5, 12.7, 12.8, 14.8, 14.9, 15.7, 15.8,
16.7, 16.8, 17.6, 17.7, 19, 20)
1.2. už aukštus įstaigos veiklos rezultatus (konkrečius vertinimo rodiklius nustato savininko
teises bei pareigas įgyvendinanti institucija);
(7, 13, 19)
1.3. už vadovavimą įstaigoms, skirtoms didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems vaikams ir mokiniams; (67.1, 67.4)
1.4. už vadovavimą sanatorijų, ligoninių mokykloms, Vilniaus lietuvių namams, vaikų
socializacijos centrams, vaikų globos namams, vaikų socialinės globos įstaigoms, sutrikusio
vystymosi kūdikių namams, bendrojo ugdymo mokykloms, turinčioms bendrabučius ir
vykdančioms globą (rūpybą); (67.1, 67.2)
1.5. už vadovavimą nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigų mokykloms, tardymo
izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokykloms, bendrojo ugdymo ir
profesinėms mokykloms, kurių klasėse/grupėse mokomi asmenys, kuriems laikinai atimta
ar apribota laisvė; (67.6)
1.6. už vadovavimą pedagoginei psichologinei tarnybai/švietimo pagalbos tarnybai (išskyrus
pavaduotoją administracijai ir ūkiui); (67.5)
1.7. už specialiųjų poreikių vaikų ir mokinių ugdymą tuo atveju, jei įstaigoje yra ne mažiau kaip
trys specialiojo ugdymo grupės (klasės), arba vadovas (pavaduotojas ugdymui) yra
tiesiogiai atsakingas už darbą su visiškos integracijos forma ugdomų mokinių (jei įstaigoje
yra ne mažiau kai 10), kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos
tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius
specialiuosius ugdymosi poreikius. (71, 72)
2. Įstaigų vadovų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), priedus prie tarnybinių atlyginimų ir
skatinimo sąlygas nustato savininko teises bei pareigas įgyvendinanti institucija, vadovų
pavaduotojų, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų – įstaigos vadovas, neviršydamas
darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

3. Vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 511 5.2 punktu, įstaigos vadovas, neviršydamas darbo
užmokesčiui skirtų lėšų, už aukštą kvalifikaciją ir svarbių bei sudėtingų užduočių vykdymą
gali nustatyti priedus kitiems darbuotojams:
3.1. įgijusiems mokslo laipsnį ar pedagoginį (mokslo) vardą, jei dirbama pagal specialybę;
(33, 39, 42, 50, 59, 60)
3.2. mokytojams, auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, specialiesiems
pedagogams, psichologams, gestų kalbos vertėjams, ergoterapeutams, kineziterapeutams,
gydytojams, plaukimo instruktoriams, judesio korekcijos mokytojams, socialiniams
pedagogams, dirbantiems šių rekomendacijų 1.3, 1.4 ir 1.5 punktuose išvardytose švietimo
įstaigose;
(67.1; 67.2, 67.4, 67.5, 67.6)
3.3. gimnazijų I-IV klasių ir kitų vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių įstaigų 11-12
klasių mokytojams, Rytų Lietuvos lietuvių mokyklų pradinių klasių mokytojams (jei
klasėje mokosi 10 ir daugiau mokinių, iš kurių ne mažiau kaip 50 proc. nemoka valstybinės
kalbos), mokytojams, dėstantiems dalykus lietuvių kalba tautinių mažumų bendrojo
ugdymo mokyklų 11-12 (ar 3-4 gimn.) klasėse, tarptautinio bakalaureato klasių
mokytojams;
(30, 31, 32)
3.4. jaunimo mokyklų mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams; (30, 51)
3.5. priešmokyklinio ugdymo pedagogams; (38)
3.6. ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrųjų bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų
mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, auklėtojams, mokytojų padėjėjams,
kurių klasėje (grupėje) ugdomi 1-4 mokiniai, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos
arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius,
didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; (70)
3.7. mokytojams, specialiesiems pedagogams, auklėtojams, mokantiems mokinius namuose, jei
toks mokymas dėl ligos ar patologinės būklės paskirtas gydytojų konsultacinės komisijos;
individualiai mokantiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus ir suaugusiuosius
namuose; individualiai ar grupėje mokantiems mokinius, atvykusius gydytis į stacionarinę
asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią medicinos pagalbą ar atvykusius gydytis į
medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą; (67.3)
3.8. ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrųjų bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų
specialiesiems pedagogams; (73)
3.9. profesijos mokytojams, turintiems ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kitose ūkio šakose
pagal dėstomąjį dalyką ir didesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą. (43)
4. Vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 511 5.2 punktu, įstaigos vadovas, neviršydamas darbo
užmokesčiui skirtų lėšų, gali nustatyti darbuotojams priemokas:
4.1. už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą (jei nesudaroma papildoma
darbo sutartis);
4.2. už papildomų darbų vykdymą (jei nesudaroma papildoma darbo sutartis ir netarifikuojamos
valandos už trumpalaikius papildomus darbus pagal DATA 27.4), nurodant konkretų
terminą, bet ne ilgesnį kaip 1 mėnuo.
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2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:
Kontaktinės valandos – laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais (pamokos, papildomojo ugdymo pamokos, pamokos neformaliojo švietimo įstaigoje).
Papildomos valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais (pasirengimas pamokoms, sąsiuvinių (kontrolinių darbų) taisymas, vadovavimas klasei ir kt.).
Tarifinis sąrašas – tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teis
3. Kontaktinės valandos ir pertraukos tarp pamokų kartu bei papildomos valandos vadinamos pedagoginio darbo valandomis. Pedagoginio darbo valandos trukmė – 60 minučių.
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27. Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos:
27.1. Už mokinių darbų raštu tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę):
1-4 klasės

Dalykai
Iki 12
Gimtosios
ir
lietuvių
(valstybinės) kalbos
Užsienio kalbos
Matematikos
Socialinio ir gamtamokslinio
ugdymo, kitų dalykų**
Pradinių klasių mokinių darbų
tikrinimas (geriau būtų –
pradinių klasių mokytojams
(nepriklausomai nuo pamokų
skaičiaus)

1

5-8 klasės
Mokinių skaičius klasėje, grupėje

12 ir daugiau*
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12 ir daugiau*

1,5

0.006

2

0.006

0,5
1

0.003
0.006

1
1,5
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* pažymėtuose langeliuose yra nurodytas koeficientas, kuris taikomas apskaičiuojant tarifikuojamas valandas už
darbų raštu tikrinimą kiekvienam papildomam mokiniui (12 ir daugiau).
** dėl dalykų sąrašo, kurių mokytojams bus mokama už mokinių darbų tikrinimą, susitariama mokytojų taryboje.
Tarifikuojamos valandos už darbų raštu tikrinimą apskaičiuojant naudojantis taisykle:
valandų skaičius (iki 12) + koeficientas × mokinių skaičius klasėje, grupėje (atėmus 11) × mokytojo kontaktinių
valandų skaičius. Valandų skaičius pateiktas lentelėje:

27.2. Už vadovavimą klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę ir
kvalifikacinės kategorijos, taikant MK nustatytą vidutinį sąlyginį pedagogo tarifinio atlygio koeficientą R=12,75
ir atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą):
27.2.1. jei mokinių skaičius klasėje ar grupėje iki 12 – 3 valandos;
27.2.2. jei mokinių skaičius klasėje ar grupėje 12 ir daugiau, tai už kiekvieną papildomą mokinį pridedama 0,1
valandos (žr. lentelę).
27.3. Už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) – 4 valandos. Į kontaktines valandas
įskaičiuojamos visos valandos, numatytos ugdymo plane.
Už nuolat atliekamus darbus, išvardintus 27.1, 27.2 punktuose, valandos tarifikuojamos rugsėjo 1 d. metams. Per
mokslo metus, pasikeitus mokinių skaičiui klasėje arba grupėje, valandų skaičius gali būti koreguojamas.
Diskusijoms:
Pedagoginiams darbuotojams, kurių tarifinio atlygio koeficientas pakankamai mažas, bet DATA yra nustatyti
priedai, koeficientai padidinami 5 proc.
Priedai mokami pedagoginiams darbuotojams pagal LRV nutarimą Nr.511 ir ŠMM rekomendacijas.

