
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas
Atlyginimas   III 

ketvirčio

1 Direktorius ( 1 et. ) 2174

2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ( 1 et. )* –

3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ( 1 et. )* –

4 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja( 14,7 et. ) 1476

5 Auklėtojos ( 3,5 et. ) 1176

6 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas ( 2,5 et.) 1580

7 Neformaliojo švietimo  mokytojas ( 1,8 et. ) 1417

8 Socialinis pedagogas (1 et.)* -

9 Specialusis pedagogas ( 1,25 et. )* -

10 Logopedas  ( 2,55 et. ) 1623

11 Psichologas (0,5 et.)* -

12 Judesio korekcijos mokytojas ( 1 et.) -

13 Muzikos mokytojas ( 0,25 et.) -

14 Kūno kultūros mokytojas (0,45 et.) -

15 Neformaliojo švietimo mokytojas ( 1,81 et.) -

16 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojas ( 3 et. ) 1597

17 Vyriausiasis buhalteris ( 1 et. )* –

18 Buhalteris ( 1 et. )* –

19 Sekretorė ( 1 et. )* –

20 Dietistas ( 0,75 et. )* –

22 Lopšelio-darželio auklėtotos padėjėja  ( 12 et. ) 878

16 Mokytojo padėjėja  (6 et. ) 1041

23 Auklė ( 1,2 et. ) 876

24 Vaikų slaugytojas (0,75 et.)* –

25 Masažuotojas (0,5 et.)* –

26 Sandėlininkas ( 1 et. )* –

27 Virėjas (3 et.) 841

28 Santechnikas (0,5 et.)* -

29 Elektrikas (0,5 et.)* -

30 Pagalbinis virtuvės darbininkas (0,5 et.)* -

31 Valytojas (1 et.) -

32 Skalbėjas (1 et.) -

33 Kiemsargis ( 1 et. ) -

34 Statinių priežiūros darbininkas (1et.)* –

35 Sargas (2 et.) 642

Darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui   ( 6,5 et. )

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

savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų  interneto  svetainėms  aprašo patvirtinimo“, 18 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.

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušelė"

2021 metų nustatytas vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur.

Mokyklos vadovas ir jo pavaduotojai ( 3 et. )

 Pedagogai, dirbantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse ir klasėse ( 22,5 et.)

Pagalbos mokiniui specialistai ( 11,81 et. )

 Darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui (25,45 et.)

  Specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A, B lygiui: ( 3,75 et.)



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

savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų  interneto  svetainėms  aprašo patvirtinimo“, 18 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.


