
  

                                       KUPIŠKIO MOKYKLA „VARPELIS“ 

 

                                            Informacija apie  darbo  užmokestį 

                         (vidutinis mėnesinis  priskaičiuotas darbo  užmokestis) 

      Darbuotojų  atlyginimus  pateikiame vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir  

      Savivaldybių institucijų ir  įstaigų  įstatymų ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų 

      Reikalavimų valstybės ir  savivaldybių institucijų ir  įstaigų interneto svetainėms aprašu 

 

Pareigybės  

pavadinimas 

2016 m.  

vidutinis 

mėnesinis 

bruto 

darbo  

užmokesti 

  (€/mėn.) 

2017 m.  I 

ketvirčio 

vidutinis 

mėnesinis 

bruto darbo 

užmokestis 

   (€/mėn.) 

2017 m.  II 

ketvirčio 

vidutinis 

mėnesinis 

bruto darbo  

užmokestis 

   (€/mėn.) 

2017 m.  III 

ketvirčio 

vidutinis 

mėnesinis 

bruto darbo  

užmokestis  

   (€/mėn.) 

2017 m.  IV 

ketvirčio 

vidutinis 

mėnesinis 

bruto darbo  

užmokestis 

  (€/mėn.) 

2017 m.  

vidutinis 

mėnesinis 

bruto darbo  

užmokestis 

  (€/mėn.) 

Direktorius  886 896 897 894   

Direktoriaus  

pavaduotojai  

ugdymui 

neskelbia

ma 

752 757 750   

Logopedas 737 753 760 800   

Judesio  

korekcijos  

pedagogas 

775 812 822 807   

Specialusis  

pedagogas 

703 730 735 725   

Auklėtojas 620 660 664 660   

Specialiųjų  

grupių  

auklėtojas 

714 740 740 740   

Priešmokyklin

io  ugdymo  

pedagogas 

704 776 770 735   

Slaugytojas 217 219 219 217   

Dietistas 207 209 209 206   

Muzikos  

pedagogas 

624 705 722 698   

Auklėtojo  

padėjėjas 

365 380 390 390   

Specialiosios  

grupės  

auklėtojo  

padėjėjas 

379 399 407 407   

Ūkvedys 376 400 400 395   

Virėjas 365 393 400 400   

Virtuvės  

darbininkas 

365 280 280 280   

Sandėlininkas 365 400 400 395   

Pastatų  

priežiūros  

darbininkas 

182 190 190 190   

Kiemsargis 365 380 380 380   



Valytojas 182 190 179 207   

Auklė 474 373 350 389   

Skalbėjas        365        377 380 380   

 

   Įstaigos  interneto  svetainės  srityje  „Informacija apie  darbo  užmokestį“ pateikiami  tos  įstaigos 

darbuotojų, einančių (užimančių) vienodas (t. y. to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir 

(arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal  kitus požymius vienarūšes pareigas 

(pareigybes), šių  pareigų (pareigybių) pavadinimai ir  šias  pareigas einančių (pareigybes  

užimančių) darbuotojų praėjusių  metų  vidutinis mėnesinis bruto  darbo  užmokestis, taip  pat  

einamųjų metų  praėjusio  ketvirčio  vidutinis mėnesinis bruto  darbo  užmokestis. 

          

     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. 

 

Visos  teisės  saugomos 2014 www.ugdymosentasvarpelis.lt 
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