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Mus rasite: 

        

 
 Lituanistinio švietimo aktualijos  

 Švietimo atgarsiai (151 apžvalga) 

 Švietimo aktualijos (2016 m. vasario mėn. elektroniniai leidiniai) 

 Lituanistiniai leidiniai 
 

 Įsimintinos datos (kovas)  

 
 

7 d. 

75-osios mirties 

metinės 

Jurgis Šlapelis (1876-1941), vertėjas, knygų leidėjas, 

kalbininkas, gydytojas, kultūros veikėjas 

7 d. 

155-osios 

gimimo 

metinės 

Jonas Šliūpas (1861-1944), sociologas, publicistas, 

literatūros tyrinėtojas, gydytojas, aušrininkas, visuomenės 

veikėjas 

13 d.    

130-osios 

gimimo 

metinės 

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886-1958), rašytoja, 

literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, prozininkė, poetė, 

vertėja, visuomenės veikėja 

14 d. 

90-osios mirties 

metinės 

Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda) 
(1867-1926), prozininkė 

16 d. 

170-osios 

gimimo 

metinės 

Jurgis Bielinis (1846-1918), knygnešys, publicistas, 

„Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis 

21 d. 

25-osios mirties 

metinės 

Pranas Bagdas-Bagdanavičius (1912-1991), dramaturgas, 

prozininkas 

30 d.  

155-osios 

gimimo 

metinės 

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943), rašytoja, 

publicistė, literatūros kritikė 

31 d. 

100-osios 

mirties metinės 

Bronius Laucevičius-Vargšas (1884-1916), prozininkas, 

dramaturgas 

 

 

 Vaizdo įrašai  
 

 

          

         √  Lietuvių kalbos dienos (2016 m. vasario 16 - kovo11 d.) 

        √  Studijos 2016 (2016 m. vasario 5 d. konferencijos transliacija) 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

        

 2016 m. švietimo naujovės  
 

►TAMO dienyno teikėjai nusprendė 
apmokestinti vieną iš papildomai teikiamų 

paslaugų – matyti mokinio pažymius per 

mobilaus telefono programą.◄ 

►Statistika skelbia, kad mokytojų atlyginimai 

Lietuvoje – mažiausi visoje Europos Sąjungoje. 

Lietuvos mokytojo vidutinis atlyginimas – 700 
eurų per mėnesį su mokesčiais. ◄ 

► Planuojama, kad nuo 2016 metų rugsėjo 

pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų 

(tarifinių atlygių) koeficientai būtų didinami 
vidutiniškai 1,5 proc., ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo auklėtojų – 6,5 

procentais. 2017 metais siūloma minėtus 
koeficientus pedagogams kelti atitinkamai 7 

proc. ir 17 procentų, 2018 metais – 5 proc. ir 10 

proc., 2019-2020 metais – 5 proc. ir 15 proc. Iki 
2021 metų pedagoginių darbuotojų atlyginimas 

vidutiniškai padidėtų 25 procentais, palyginti su 

darbo užmokesčiu, gautu iki 2016 m. rugsėjo 1 
d., o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų darbo užmokestis didėtų dar 

papildomai 45 procentais. Tiesa, artėja 
rinkimai, laimėjusi partija gali pakeisti planus. 

◄ 

► Kaip skaičiuojamas mokytojo atlyginimas? 

Atlygis pedagogams priklauso nuo 

išsilavinimo, stažo, kvalifikacinės kategorijos ir 

darbo krūvio (pedagoginių valandų). 

Pedagogines valandas sudaro kontaktinės 

valandos (darbas su mokiniais pamokų metu) ir 
papildomos valandos (pasiruošimas 

pamokoms, mokinių darbų tikrinimas, 

vadovavimas klasei ir kiti darbai). Kuo daugiau 
kontaktinių valandų (pamokų) mokytojas turi, 

tuo daugiau papildomų valandų (už pasiruošimą 
joms) jam priskaičiuojama. Mokytojui 

atlyginimas didėja, jeigu jis vadovauja klasei, 

būreliams, organizuoja renginius, koordinuoja 
vidinius darbus mokykloje. Atlyginimas 

pedagogams didėja ir jeigu jie dirba su 

specialiųjų poreikių mokiniais ar vykdo 
vidurinio ugdymo programą (dirba 11-12 

klasėse). Tačiau mokyklose, kur yra mažai 

mokinių, mokytojas neturi pakankamo kiekio 
kontaktinių valandų, todėl praranda ir galimybę 

užsidirbti papildomai. ŠMM duomenimis, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogai, turintys iki 3 

metų pedagoginio darbo stažą, uždirba 520 eurų 

per mėnesį, turintieji 15 ir daugiau metų darbo 

stažą bei aukščiausią kvalifikacinę kategoriją – 
782 eurus per mėnesį. Pradinių klasių mokytojų 

algos svyruoja nuo 557 eurų iki 1140 eurų, 

priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės 
kategorijos. 18 kontaktinių valandų per savaitę 

turintis bendrojo ugdymo mokytojas, 

priklausomai nuo stažo ir kvalifikacijos, 
uždirba nuo 518 eurų iki 952 eurų. Turintis 27 

kontaktines valandas – atitinkamai nuo 777 

eurų iki 1350 eurų per mėnesį. Šios sumos 
nurodytos iki mokesčių. ◄ 
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