
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis** 
 

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas 

2018 metai 2019 metai I ketv. 2019 metai II ketv. 2019 metai III ketv. 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 

DU, eur. 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 

DU, eur. DU, eur. 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 

DU, eur. 

 Vadovai* 5,5 1077,90 5 6 2530,35 1557,59 5 2041,38 

 Mokytojas ekspertas  3,75 1042,85 4 4 2642,01 1395,99 4 642,33 

 Mokytojas metodininkas  15,25 895,64 11 19 1983,67 1339,87 23 480,57 

 Vyresnysis mokytojas  18,25 774,36 12 15 1629,87 978,01 20 446,07 

 Mokytojas  13,5 581,00 32 18 1154,73 743,68 21 353,82 

 Mokytojo padėjėjas 2 274,87 2 2 850,44 725,38 2 401,98 

 IKT specialistas 3 745,50 3 3 1028,60 741,19 3 662,00 

 Archyvaras 2 249,21 - - - - - - 

 Raštvedys 2 306,88 - - - - - - 

 Valytojas 6 510,52 6 6 816,79 603,92 6 500,82 

 Budėtojas 2 465,53 2 2 682,59 603,73 2 470,54 

 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto 

darbininkas 

2 412,69 2 2 527,89 555,00 2 584,99 

 Kiemsargis 2,5 220,13 3 3 289,08 242,74 2 292,49 

 

*Vadovai: direktoriaus pareigybė, direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareigybės, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybė.  

** Ratinės administratoriaus, raštvedžio, archyvaro, socialinio pedagogo, psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, laboranto, bibliotekininko, PUG mokytojo 

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas, nes negautas darbuotojų sutikimas. 

 

** Informacija viešinama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu „Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių 

vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių 

pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų 

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo 

užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo 

ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.“  


