LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO
NR. V-1254 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. liepos 23 d. Nr. V-791
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu
Nr. 639 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl
biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“:
1. P a k e i č i u Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013
m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Papildau 41 punktu ir jį išdėstau taip:
„41. Švietimo įstaigų vadovai, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, gali nustatyti
darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą,
priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu darbuotojo sutikimu – papildomų
darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki
kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto tarnybinio
atlyginimo dydžio. Priedas (priemoka) mažinamas (-a) arba panaikinamas (-a), jeigu pablogėja tų asmenų
darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtųjų darbų.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą.
1.3. Pakeičiu 32.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„32.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių
koeficientai:
Pareigybė ir
išsilavinimas
Mokytojai, įgiję
aukštesnįjį ar specialųjį
vidurinį išsilavinimą,
įgytą iki 1995 metų
Mokytojai, įgiję
aukštąjį universitetinį
ar koleginį išsilavinimą

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

9,16–9,6

9,16–9,7

9,16–9,8

9,16–10

10,45–11,65

10,5–11,7

10,55–11,75

10,6–11,8

“
1.4. Pakeičiu 32.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„32.3. Kuriems taikomos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo
2 straipsnio 6 dalies nuostatos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai: turintiems iki 15 metų
pedagoginio darbo stažą – 9,16–9,25; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 9,3–
9,6.“
1.5. Pakeičiu 32.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„32.4. Kurie dirba pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio
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ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) ir yra
įgiję tik vidurinį išsilavinimą, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai: turintiems iki 15 metų
pedagoginio darbo stažą – 9,16–9,25; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 9,3–
9,6.“
1.6. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:
„49. Įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų, skyrių (sektorių) vedėjų, kitų darbuotojų,
nenurodytų aprašo II–VII skyriuose, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybės pavadinimas
Vadovai
Vadovų pavaduotojai
Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybų
vadovai
Skyrių, kitų padalinių vadovai
Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį
išsilavinimą
Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą (baigę kolegijas)
Specialistai, įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų
Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus
Darbininkai

Tarnybinių atlyginimų koeficientai
pedagoginių
kitų darbuotojų
darbuotojų
10,9–16
10,4–16
10,2–18
10–33,35

9,7–13

9,23–27,95

9,23–11,4

9,17–26,7

9,17–10,5

9,16–21,8

9,16– 10
9,16
MMA
“

1.7. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:
„54. Specialistams ir kitiems darbuotojams, neįgijusiems aukštesniojo ar specialiojo
vidurinio, įgyto iki 1995 metų, išsilavinimo, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas 9,16
BMA dydžio.“
1.8. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:
„61. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, tarnybinio
atlyginimo koeficientą leidžiama nustatyti iki 10 BMA dydžio.“
1.9. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:
„62. Mokytojų ir auklėtojų padėjėjams tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas
MMA dydžio.“
2. Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 dieną.
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