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PROJEKTAS
MOKYTOJŲ ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS (MEDUS) MODELIS
I. Mokytojo darbo užmokesčio sandara
1. Mokytojo darbo užmokestį sudaro:
1.1. Pareiginė alga (pastovioji dalis).
Pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal šio įstatymo nuostatas.
Pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
1.2. Priemokos.
Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme
nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių,
nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos
pastoviosios dalies dydžio.
1.3. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir esant nuokrypiams
nuo normalių darbo sąlygų mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
1.4. Premijos.
Mokytojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, jei jie atliko
vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti
skiriamos premijos, mokytojo praėjusių kalendorinių metų veiklą įvertinus labai gerai. Premijos negali viršyti
darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei
įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
2. Konkrečios mokyklos mokytojų darbo apmokėjimo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje ir (ar)
vidaus ar darbo tvarkos taisyklėse.
II. Mokytojo pareigybė
3. Mokytojo pareigas einantys darbuotojai gali dirbti pagal skirtingus pareigybės aprašymus:
3.1. Pareigybės aprašymai skiriasi vykdomomis funkcijomis pagal kvalifikacinę kategoriją/kompetencijų
lygmenį, ugdymo programas ir kitus mokykloje susitartus kriterijus.
3.2. Pradedantysis mokytojas dirba pagal atskirą pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymą.
3.3. Bendrojo ugdymo pradinio ugdymo programos mokytojo pareigybės aprašyme viena iš privalomų
funkcijų – vadovavimas klasei.
3.4. Kitų mokytojų pareigybės aprašyme galima vadovavimo klasei/grupei funkcija.
4. Mokytojo pareigybių skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
patvirtintomis Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos nuostatomis.
5. Konkrečios mokyklos mokytojo pareigybių sąrašą, įvertinęs klasių/grupių komplektų skaičių, jų dydį,
valandų skaičių mokyklos ugdymo planui įgyvendinti, mokyklos biudžeto galimybes, nustato mokyklos
vadovas.
6. Mokytojų, dirbančių pagal visas ugdymo/mokymo programas, pareigybių aprašymo metodiką tvirtina
švietimo ir mokslo ministras.
III. Pagrindinės nuostatos
7. Mokytojo etatą sudaro 1512 darbo valandų per metus: kontaktinės valandos (tiesioginis darbas su
mokiniais) ir nekontaktinės valandos (kita ugdomoji veikla). Nekontaktinės valandos skirstomos į valandas,
skirtas funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti, ir valandas, skirtas funkcijoms,
susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti.

7.1. Darbo krūvio sandara valandomis per mokslo metus:
7.1.1. Bendrojo ugdymo mokytojo
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Kontaktinės
valandos
(tiesioginiam
darbui su
mokiniais)

Funkcijoms,
susijusioms su
kontaktine veikla,
vykdyti

Funkcijoms,
susijusioms su veikla
mokyklos
bendruomenei, vykdyti

504–756

nuo 60 iki 100%
kontaktinių valandų
skaičiaus

iki 40%
etato valandų
skaičiaus

504–1008

nuo 30 iki 50%
kontaktinių valandų
skaičiaus

iki 50%
etato valandų
skaičiaus

Pradedančiojo mokytojo

Mokytojo
Vyresniojo mokytojo
Mokytojo metodininko
Mokytojo eksperto

2

3

Iš
viso

1512

7.1.2. Profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojo
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Pradedančiojo mokytojo

Mokytojo
Vyresniojo mokytojo
Mokytojo metodininko
Mokytojo eksperto

Kontaktinės
valandos
(tiesioginiam
darbui su
mokiniais)

Funkcijoms,
susijusioms su
kontaktine veikla,
vykdyti

Funkcijoms,
susijusioms su veikla
mokyklos
bendruomenei, vykdyti

672 – 924

nuo 60 iki 100%
kontaktinių valandų
skaičiaus

iki 30%
etato valandų
skaičiaus

672–1176

nuo 25 iki 50%
kontaktinių valandų
skaičiaus

iki 50%
etato valandų
skaičiaus

2

3

Iš
viso

1512

1

Kontaktinės valandos (tiesioginiam darbui su mokiniais) (toliau – kontaktinė veikla)– valandos, skiriamos
mokyklos ugdymo planui įgyvendinti: privalomos bendrojo ugdymo srities / dalyko, profesinio mokymo /
neformaliojo švietimo programos pamokos; pamokos, skirtos tenkinti mokinio ugdymo(si) poreikius ir teikti
mokymosi pagalbą, vadovauti mokinių brandos darbams; neformaliojo švietimo pamokos.

2

Funkcijoms, susijusioms su kontaktine veikla, vykdyti valandos – valandos, skirtos pasiruošti pamokoms,
vertinti mokinių pasiekimus ir informuoti, profesiniam tobulėjimui: planuoti pamokas ir rengti mokomąją
medžiagą, užduotis, tikrinti mokinių individualius darbus, atlikti individualios mokinio pažangos analizę,
informuoti apie mokinių pasiekimus, stebėti pamokas, savišvietai, laikui, skirtam formaliosioms ar
neformaliosioms studijoms.
3

Funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti valandos – valandos, skirtos kitai
ugdomajai veiklai su mokiniais, pedagoginiais darbuotojais, vaiko atstovais, mokyklos partneriais; vadovauti
klasei / grupei, atlikti kitus mokykloje sutartus darbus, kurie nėra apibrėžiami kaip kontaktinė veikla.
4

Pradedantysis mokytojas – dvejų metų pedagoginio stažo neturintis asmuo.

Mokytojo pareigybei valandų skaičius, skirtas kontaktinei veiklai, nustatomas ir diferencijuojamas pagal
kvalifikacinę kategoriją / kompetencijų lygmenį, ugdymo / mokymo programą, dalyką / dalykų grupę /
mokymo modulį ir kitus švietimo įstaigoje susitartus kriterijus.
8. Rekomendacijas dėl mokytojų darbo krūvio struktūros tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

VI. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai
9. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą sudaro pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės
kategorijos / kompetencijų lygmens dedamoji.
10. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Pareigybė ir išsilavinimas
Mokytojai
Vyresnieji mokytojai
Mokytojai metodininkai
Mokytojai ekspertai

iki 2 m.
k11

2-5 m.
k12
k22
k32
k42

Pedagoginio darbo stažas
5-10 m.
10-15 m. 15-20 m.
k13
k14
k15
k23
k24
k25
k33
k34
k35
k43
k44
k45

21-25 m.
k16
k26
k36
k46

virš 25 m
k17
k27
k37
k47

11. Atlygio skaičiavimo formulė:
132,5

K – pareiginės algos koeficientas
132,5 – pareiginės algos bazinis dydis eurais

12. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 2,5–10 procentų didinami
mokytojams:
• dirbantiems bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, kurių klasėje
(grupėje) ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius
ugdymosi poreikius ir/ar 1–3 mokiniai, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
• dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokyklose, pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo (išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas;
• dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams dėl nepalankių aplinkos
veiksnių, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo (išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas;
• dirbantiems profesinio mokymo įstaigose (skyriuose, grupėse, klasėse), skirtose mokiniams turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo (išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas;
• dirbantiems socialinės globos namuose, skirtuose vaikams;
• mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose;
• mokantiems pagal tarptautinio bakalaureato programas;
• mokantiems 1 ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi
Lietuvos Respublikoje, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios
Lietuvos Respublikoje;
• mokantiems dalykus lietuvių kalba bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės
mažumos kalba, III–IV gimnazijų klasėse;
• dirbantiems Vilniaus rajono savivaldybės, Šalčininkų rajono savivaldybės, Elektrėnų savivaldybės,
Širvintų rajono savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, Visagino
savivaldybės ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijose esančių bendrojo ugdymo mokyklų, kurių
nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas valstybine kalba, pradinėse klasėse (jeigu klasėje mokosi
10 ir daugiau mokinių ir ne mažiau kaip 50 procentų iš jų nemoka valstybinės kalbos).

