
 

Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 

2021 m. darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 

Pareigybės 

pavadinimas 

2021 m. I 

ketvirčio 

mėnesio 

darbo 

užmokestis 

(1 etatui) 

2021 m. II 

ketvirčio 

mėnesio 

darbo 

užmokestis 

(1 etatui) 

2021 m. III 

ketvirčio 

mėnesio 

darbo 

užmokestis  

(1 etatui) 

2021 m. IV 

ketvirčio 

mėnesio 

darbo 

užmokestis 

(1 etatui) 

2021 metų 

vidutinis 

mėnesinis 

darbo 

užmokestis 

(1 etatui)  

Direktorius (1 etatas) * * * * * 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

(1 etatas) 

* * * * * 

Mokytojas su vyr. 

mokytojo kategorija ( 

12,91 etatų) 

1468,96 1468,96 1468,96 1443,36 1462,56 

Mokytojas su 

mokytojo metodininko 

kategorija (1 etatas) 

1601,85 1601,85 1601,85 1601,85 1601,85 

Mokytojas (10,16 

etatų) 

1332,44 1326,11 1323,29 1327,73 1327,39 

Logopedas (1,5 etato) 1346,97 1346,97 1457,30 1677,96 1457,30 

Psichologas (1 etatas) * * * * * 

Meninio ugdymo 

pedagogas su vyr. 

mokytojo kategorija  

(1,25 etatas) 

1677,96 1677,96 * * * 

Socialinis pedagogas 

(1 etatas)  

1269,09 1269,09 * * * 

Spec. pedagogas (0,5 

etato) 

1065,54 1065,54 1194,16 1451,40 1194,16 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui        

(1 etatas) 

* * * * * 

Vyr. buhalteris (1 

etatas) 

* * * * * 

Raštinės 

administratorius (1 

etatas) 

* * * * * 

Valytojas (0,9 etato) 607,00 607,00 642,00 642,00 624,50 



* Vadovaujantis 2003 m. balandžio 18  d.  Lietuvos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų  

valstybės  ir  savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų  interneto  svetainėms  aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija 2018 
m. gruodžio 12 d. Nr. 1261), 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima 

atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. 

 

 

Mokytojo padėjėjas 

(15 etatų) 

843,21 851,08 851,08 851,94 849,33 

Mokytojo padėjėjas su 

spec. poreik. vaikais 

(2,5 etatai, nuo 2021-

09-01 – 3,5 etato) 

805,42 818,45 818,45 802,57 811,22 

Skalbėjas (1 etatas) 717,00 717,00 717,00 717,00 717,00 

Statinių priežiūros 

specialistas (1 etatas) 

607,00 642,00 642,00 642,00 633,25 

Kiemsargis ( 1,5 etato) 607,00 642,00 642,00 642,00 633,25 


