
2017 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis ketvirčiais 

 

I ketvirtis  

Pedagogai ir kiti darbuotojai 

Pareigybė Vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir 
priemokomis (Eur) 

Direktorius  1235,00 

Spec. pedagogas, logopedas 652,00 

Bibliotekininkas (0,5 et.) 309,00 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (0,61 et.) 538,00 

Vyr. mokytojas 755,00 

Metodininkas 856,00 

Mokytojo padėjėjas (0,875 et.) 369,00 

 

Aptarnaujančio personalo darbuotojai 

Pareigybė Vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir 
priemokomis (Eur) 

Direktoriau pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems 
reikalams (0,75 et.) 

474,00 

Pailgintos dienos grupės auklėtojas 653,00 

Inžinierius-programuotojas (0,2 et.) 81,00 

Techninis personalas 380,00 

 

II ketvirtis  

Pedagogai ir kiti darbuotojai 

Pareigybė Vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir 
priemokomis (Eur) 

Direktorius  1235,00 

Spec. pedagogas, logopedas 652,00 

Bibliotekininkas (0,5 et.) 309,00 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (0,61 et.) 538,00 

Vyr. mokytojas 755,00 

Metodininkas 856,00 

Mokytojo padėjėjas (0,875 et.) 369,00 

 

 

 

 



Aptarnaujančio personalo darbuotojai 

Pareigybė Vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir 
priemokomis (Eur) 

Direktoriau pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems 
reikalams (0,75 et.) 

538,00 

Pailgintos dienos grupės auklėtojas 653,00 

Inžinierius-programuotojas (0,2 et.) 91,00 

Techninis personalas 380,00 

 

III ketvirtis  

Pedagogai ir kiti darbuotojai 

Pareigybė Vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir 
priemokomis (Eur) 

Direktorius  1235,00 

Spec. pedagogas, logopedas 590,00 

Bibliotekininkas (0,5 et.) 309,00 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (0,61 et.) 538,00 

Vyr. mokytojas 788,00 

Metodininkas 831,00 

Mokytojo padėjėjas (1 et.) 461,00 

 

Aptarnaujančio personalo darbuotojai 

Pareigybė Vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir 
priemokomis (Eur) 

Direktoriau pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems 
reikalams (0,75 et.) 

538,00 

Pailgintos dienos grupės auklėtojas 653,00 

Inžinierius-programuotojas (0,2 et.) 91,00 

Techninis personalas 380,00 

 

IV ketvirtis  

Pedagogai ir kiti darbuotojai 

Pareigybė Vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir 
priemokomis (Eur) 

Direktorius  1235,00 

Spec. pedagogas, logopedas 721,00 

Bibliotekininkas (0,5 et.) 309,00 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (0,61 et.) 538,00 

Vyr. mokytojas 820,00 

Metodininkas 906,00 

Mokytojo padėjėjas (0,875 et.) 461,00 

 



Aptarnaujančio personalo darbuotojai 

Pareigybė Vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir 
priemokomis (Eur) 

Direktoriau pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems 
reikalams (0,75 et.) 

538,00 

Pailgintos dienos grupės auklėtojas 653,00 

Inžinierius-programuotojas (0,2 et.) 91,00 

Techninis personalas 380,00 

 

 

 

 


