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Įvadas 
 

Dokumente aprašytos mokytojų etatinio darbo užmokesčio (toliau – DU) skaičiuoklės įrankio dalys, pateikta 

instrukcija, kaip naudotis skaičiuokle. 

Skaičiuoklėje formulės, pareiginė algo pastoviosios dalies koeficientų rėžiai ir kiti nustatymai apibrėžti 

remiantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 

8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO įstatymo projektu, reg. data  2018-04-16, Reg. Nr.: 18-4675 

(nuoroda į dokumentą , toliau – Įstatymo pakeitimo projektas).  

  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b2296c31414811e89517ff5ccea63d58?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=765d2eb7-2d9b-4378-bef9-8f0e1c82237c


Skaičiuoklės dokumento dalys 
Atsidarę skaičiuoklės dokumentą jame rasite 3 darbalapius: 

 

info – trumpa informacija apie skaičiuoklės laukų ir šriftų spalvų reikšmes, kiti paaiškinimai; 

SKAIČIUOKLĖ –skaičiuoklė, kurioje pateikus informaciją apie mokytojus, galima skaičiuoti individualių 

darbuotojų darbo užmokestį bei bendrą mokyklos biudžetą, valandas, etatus; 

Sudėtingumas – priežastys, dėl kurių gali būti didinami pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. 

 

Skaičiuoklėje atvaizduojama informacija 
Darbalapyje „SKAIČIUOKLĖ“ pateikiama Mokyklos lygmens suvestinė informacija priklausomai pagal tai, 

kokia buvo suvesta individualių mokytojų informacija. Taip pat – Mokytojų duomenys, kur dalį informacijos 

suveda skaičiuoklės naudotojas ir pagal suvestą informaciją pasiūlomas koeficientas, paskaičiuojamas DU ir 

kt.  

Visi skaičiuoklės žalio fono laukai yra apsaugoti nuo korekcijų. Informaciją galite vesti tik į balto fono laukus 

arba pasirinkti reikšmes iš iššokančio sąrašo geltono fono laukuose. 

 

Kairiajame kampe paspaudus: 

 1 – mokyklos suvestinės informacija paslepiama, vaizduojama tik mokytojų duomenų dalis; 

2 – mokyklos suvestinė iš suteikto biudžeto/valandų/etatų ir balanso; 

 3 – pilna mokyklos suvestinė (su skaičiuoklėje suvestomis valandomis pagal jų paskirtį, etatus). 

 

 

 



Mokyklos suvestinė 
Suveskite mokyklai suteiktą: metinį biudžetą DU (su SoDra), etatų skaičių, mėnesio kontaktines valandas. 

Skaičiuoklė automatiškai Balanso stulpelyje pateiks informaciją, kiek viršijate (su pliuso ženklu) ar kiek dar 

galite išnaudoti (su minuso ženklu) iki balanso. 

 

Lentelėje greta – nurodykite, kiek bus mokymosi savaičių per metus. Kiti skaičiai – pareiginės algos dydis ir 

pilno etato dydis – nekoreguojami. 

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami suminiai visų mokyklos mokytojų valandų, etatų, DU skaičiai. 

Svarbu: DU skaičiuoklėje pateikiamas neatskaičius mokesčių (brutto). 

 

Rekomenduojama, kad mokykloje pilnų ir nepilnų etatų proporcija būtų atitinkamai 80% ir 20%, todėl šie 

laukeliai, priklausomai nuo reikšmių jose, spalvinami taip: 

Pilnų etatų kiekis Nepilnų etatų kiekis 

(62% - 100%] [0% - 38%) 

(38% - 62%] [38% - 62) 

[0% - 38%] [62% - 100%] 

 

Mokytojų duomenų įvedimas 

 

Vardą ir pavardę galite įvesti ranka arba įklijuoti (nukopijavus iš kito šaltinio) 

Ugdymo/mokymo programa/sritis arba dėstomas dalykas – laisva forma įvedama informacija jūsų 

pastaboms. Formulėms įtakos neturi. 



Kvalifikacijos kategorija / pedagoginis stažas, metai / Mokytojo tipas– iš išokančiojo sąrašo pasirinkti 

renkšmes. Galimos reikšmės: 

Kvalifikacijos kategorija Pedagoginis stažas, metai Mokytojo tipas 

nesuteikta [0;2] Bendrojo ugdymo 

Mokytojas (2;5] Neformaliojo švietimo 

Vyresnysis  (5;10] Profesijos 

Metodininkas (10;15] 
 

Ekspertas (15;20] 
 

 
(20;25] 

 

 
25+ 

 
 

SVARBU. Jeigu mokytojas dirba tiek kaip Bendrojo ugdymo mokytojas, tiek kaip Neformaliojo švietimo ir/ar 

Profesinio mokymo – įvesti atskiromis eilutėmis (pakartojant mokytojo vardą ir pavardę!). Taip pat, jei 

mokytojas dėsto skirtingus dalykus, kurių dėstymo stažas ar kvalifikacija skiriasi – suvesti skirtingas eilutes. 

Atitinkamai tiems dalykams toliau suvesti ir valandas tose eilutes. Vienam mokytojui galima suvesti 

daugiausiai 3 skirtingas eilutes. 

Koef. dėl veiklos sudėtingumo – nurodyti, kiek procentų didinamas bazinis koeficientas. Įrašyti sveiką 

skaičių, pvz., jei didinama 3%, laukelyje įrašyti reikšmę „3“. Jei nedidinama – nenurodyti nieko arba įrašyti 

„0“. 

 

Jei bus norima didinti koeficientą daugiau nei 25% (kiek yra leistina didinti daugiausiai), įrašyta reikšmė bus 

rašoma raudonai. 

Veiklos sudėtingumo priežastys – jei didinamas koeficientas dėl veiklos sudėtingumo, nurodyti 

sudėtingumo priežastį. Nurodyti priežasties numerį (ar kelis numerius) pasirinkus iš iššokančiojo sąrašo. 

Priežasčių aprašymai pateikti darbalapyje „Sudėtingumas“. 

 



Valandos – baltos spalvos laukuose įveskite skaičius. Šalia laukeliuose automatiškai bus paskaičiuota, kiek 

teks kontaktinių valandų per savaitę (priklausomai nuo jūsų įvesto mokymosi savaičių per metus skaičiaus). 

Taip pat paskaičiuotos nekontaktinių valandų dalys nuo kontaktinių ar visų valandų. Pagal mokytojo 

kvalifikaciją, stažą ir tipą, reikšmės bus nuspalvintos mėlynai, jei proporcija per maža ir raudonai – jei 

viršytos nustatytos normos. Tai padės jums lengviau dėlioti nekontaktinių valandų skaičius. 

 

 

Valandų ir jų proporcijų rėžių spalvinimas atliekamas pagal Įstatymo pakeitimo projektą.Viršijant 

nustatytus rėžius – raudonai, nustatant mažesnes proporcijas nei nustatyti režiai – mėlynai. Jei proporcijos 

atitinka nustatytus rėžius – atvaizduojama juodu šriftu: 

Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, kontaktinių valandų, valandų, skirtų funkcijoms, 
susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų, skirtų funkcijoms, susijusioms su veikla 
mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus 

Pareigybė 

Kontaktinės 

valandos 

Nekontaktinės valandos 

Valandos funkcijoms, 

susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti 

Valandos funkcijoms, susijusioms 

su veikla mokyklos bendruomenei, 

vykdyti 

Mokytojas, neturintis dvejų 

metų pedagoginio stažo 
504–756 

nuo 60 iki 100% kontaktinių 

valandų skaičiaus 
iki 40% etato valandų skaičiaus 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

504–1008 
nuo 30 iki 50% kontaktinių 

valandų skaičiaus 
iki 50% etato valandų skaičiaus 

 



Mokytojo, dirbančio pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas) švietimo programas, kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su 
kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, 
vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus:  

Pareigybė 

Kontaktinės 

valandos 

Nekontaktinės valandos 

Valandos funkcijoms, 

susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti 

Valandos funkcijoms, 

susijusioms su veikla mokyklos 

bendruomenei, vykdyti 

Mokytojas, neturintis dvejų 

metų pedagoginio stažo 
672 – 924 

nuo 60 iki 100% kontaktinių 

valandų skaičiaus 
iki 30% etato valandų skaičiaus 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

672–1176 
nuo 25 iki 50% kontaktinių 

valandų skaičiaus 
iki 50% etato valandų skaičiaus 

 

Etatas – paskaičiuojamas pagal suvestas kontaktines ir nekontaktines valandas. Jei mokytojas skaičiuoklėje 

įvestas daugiau nei viena, bet ne daugiau kaip trimis eilutėmis – pateikiamas etato dydis prie kiekvienos 

eilutės, bei taip pat – kokį iš viso etatą turės tas mokytojas.  

Koeficientas – priskiriamas pagal prie mokytojo nurodytą kvalifikaciją, stažą ir tipą. Pateikiamos reikšmės 
minimalaus ir maksimalaus galimo koeficiento pagal Įstatymo pakeitimo projektą. 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai  

Kvalifikacinė kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas ( metais) 

[0;2] (2;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] 25+ 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 6,36-6,42 6,38-6,44 6,42-6,5 6,52-6,62 6,54-6,82 6,56-6,85 6,58-6,89 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 6,62-6,9 6,65-6, 91 6,69-6,92 6,82-6,95 6,9-6,97 6,93-7,0 6,97-7,05 

Vyresnysis mokyt.   6,98-7,06 6,99-7,08 7,0-7,12 7,26-7,4 7,3-7,44 7,33-7,47 

Mokyt. metodininkas     7,4-7,54  7,54-7,68 7,78-7,92 7,82-7,96 7,86-8,0 

Mokyt. ekspertas     8,4-8,58 8,56-8,72 8,80-8,94 8,84-8,98 8,89-9,02 

 



Šalia pateiktų koeficiento rėžių, baltos spalvos lauke, įrašykite pasirinktą patoviosios dalies koeficientą. Jei 
jis viršys pateiktą rėžį – bus parašytas raudonai, jei bus per mažas – mėlynai. Tinkantis rėžiui koeficientas 
bus rašomas juoda spalva. 

 

DU (brutto) – pagal jūsų įrašytą pastoviosios dalies koeficientą paskaičiuojamas DU neatskaičius mokesčių 
(brutto). Jei mokytojas skaičiuoklėje įrašytas 2 arba 3 eilutėmis1, jam paskaičiuojama viena bendra DU suma 
– kiekviena etato dalis skaičiuojama pagal jai parinktą atskirą pastoviosios dalies koeficientą. 

 

 

 

                                                           
1 Tuo atveju jei dirba pagal daugiau nei vieną, bet ne daugiau nei tris tipus – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, 
neformaliojo švietimo. 


