
 

 

 

       PATVIRTINTA 

                                                                                                      Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

                                                                                               direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. 

                                                                                                     įsakymu Nr. V- 466 

                        

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  DARBO APMOKĖJIMO 

SISTEMA  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio (toliau – Lopšelis-darželis)  Darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema)  parengta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (toliau 

– Darbo apmokėjimo įstatymas). Sistema nustato Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų 

(toliau – darbuotojai), dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, 

materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, kasmetinį veiklos vertinimą.  

2. Tai, kas nenumatyta sistemoje, sprendžiama taip, kaip nustatyta Įstatyme. 

3. Pagrindinės šioje sistemoje vartojamos sąvokos:  

3.1. darbuotojas – asmuo, dirbantis Lopšelyje-darželyje pagal su juo sudarytą darbo sutartį; 

3.2. mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, 

įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo 

kvalifikaciją ir įgyvendinantis neformaliojo švietimo ir jas papildančias programas; 

3.3. darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal 

pasirašytą darbo sutartį su Lopšeliu-darželiu, t. y. darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir 

kintamoji dalis), priemokos ir premijos; 

3.4. pareiginė alga – direktoriaus nustatyta darbo užmokesčio pastovioji dalis, pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų 

narių atlygio už darbą įstatymą  patvirtintus koeficientų dydžius, mokama darbuotojui už darbą pagal 

darbo sutartį, ir kintamoji dalis (išskyrus pedagogus, darbininką, valytoją, kiemsargį), kuri nustatoma 

pagal praėjusių metų veiklos vertinimą arba priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo 

profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius; 

3.5. priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, darbuotojui mokama už papildomą 

darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 

neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų 

pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą; 

3.6. premija – darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti; 

3.7. materialinė pašalpa – finansinė parama darbuotojui (ar jo šeimai), skiriama 

darbuotojui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo paties ligos, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko, 

(įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo ar kitų 

aplinkybių.  

3.8. pareigybių (etatų) sąrašas - tai dokumentas, kuriame pateikiami pareigybių 

pavadinimai, pareigybių skaičius, pastoviosios ir kintamosios (išskyrus pedagogus) dalies 

koeficientai, jų piniginė išraiška tvirtinama direktoriaus įsakymu. Jei reikia, koeficientai gali būti 

keičiami, atsižvelgiant į įstaigai skirtus asignavimus. Didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, pareigybių skaičių tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba. 

3.9. pedagogų pareigybių sąrašas – tai dokumentas, kuriame nurodomi pedagogų vardai, 

pavardės, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą 

darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui 

apskaičiuoti. Pareigybių sąrašas sudaromas rugsėjo mėnesį ir sausio mėnesį,  jei reikia, gali būti 

keičiamas, vadovaujantis šios Sistemos nuostatomis. 
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             4. Darbuotojai, pasikeitus išsilavinimui, darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, teikia 

prašymą kartu su pasikeitusias sąlygas įrodančiais dokumentais Lopšelio-darželio direktoriui dėl 

pareiginės algos pastoviosios dalies pakeitimo. 

5. Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. 

6. Darbo apmokėjimo sistema derinama su Lopšelio-darželio profesine sąjunga ir skelbiama 

Lopšelio-darželio interneto svetainėje. Su šia sistema supažindinami visi Lopšelio-darželio 

darbuotojai. 

 

II SKYRIUS 

DARBO LAIKO APSKAITA  

 

7. Darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis užpildytais ir Kelmės rajono biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos centrui pateiktais darbo laiko apskaitos žiniaraščiais.  

8. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo sekretorius arba 

kitas direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas: 

8.1. užpildytus ir atsakingo asmens pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvirtina 

Lopšelio-darželio direktorius;  

8.2. patvirtinti einamojo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ne vėliau kaip einamojo 

mėnesio paskutinę darbo dieną pateikiami Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos 

centro buhalteriui.  

              8.3. teisingai įformintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra pagrindas Kelmės rajono 

biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro buhalterijai skaičiuoti darbuotojams priklausantį 

darbo užmokestį; 

8.4. už pirmąją mėnesio pusę išmokama suma (avansas) negali viršyti pusės per visą mėnesį 

išmokamos darbo užmokesčio sumos. Jeigu darbuotojas dirbo ne pilną mėnesį, jam avansas gali būti 

mokamas tik tuo atveju, kai jis yra dirbęs didžiąją pirmosios mėnesio pusės dalį. Prieš pervedant į 

darbuotojų banko asmenines sąskaitas avansą, yra surašomas atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis. 

 

III SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO GRUPĖ, 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

9. Lopšelis-darželis yra priskiriamas III grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas 

darbuotojų pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau  pareigybių. 

10. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės yra šių lygių:  

10.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 

              10.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

              10.1.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, 

taip pat mokytojų pareigybės; 

              10.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, 

įgytas iki 2009 metų,  ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;  

              10.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija;  

              10.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai.  

11. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės skirstomos į šiuos 

lygius ir grupes:  

11.1. Lopšelio-darželio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojo socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojo ūkio  ir bendriesiems klausimams 
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pareigybės priskiriamos biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų (pareigybės lygis – A2) 

grupei;  

11.2. specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, meninio ugdymo mokytojo, 

neformaliojo ugdymo mokytojo, mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ir (arba) ikimokyklinio 

ugdymo programas, socialinio  darbuotojo, gydytojo (reabilitologo), kineziterapeuto pareigybės 

(pareigybės lygis – A2) priskiriamos  specialistų grupei; 

11.3. maitinimo organizavimo specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo, gydomojo 

masažo specialisto, laboranto  pareigybės priskiriamos specialistų (pareigybės lygis – B) grupei;   

11.4. sekretoriaus-archyvaro, mokytojo padėjėjo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėjo, individualios priežiūros darbuotojo, sandėlininko, vyr. virėjo, virėjo, vairuotojo, 

elektriko, pareigybės priskiriamos kvalifikuotų darbuotojų (pareigybės lygis – C) grupei; 

11.5. teritorijos prižiūrėtojo, darbininko, valytojo pareigybės priskiriamos darbininkų 

(pareigybės lygis – D lygiui) grupei.  

12. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pareigybių aprašymus tvirtina direktorius pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą 

Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodiką. 

 

IV SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS  

IR DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI 

 

13. Lopšelio-darželio didžiausią leistiną pareigybių skaičių nustato ir tvirtina Kelmės rajono 

savivaldybės meras. Lopšelio-darželio direktorius tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą, 

naudodamasis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos profesijų 

klasifikatoriumi. 

              14. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės aprašyme 

nurodoma: 

              14.1. pareigybės grupė (įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas, administracijos padalinio 

vadovas ir jų pavaduotojas, specialistas, kvalifikuotas darbuotojas, darbininkas); 

              1.4.2. pareigybės pavadinimas; 

              14.3.konkretus pareigybės lygis (A, B, C, D);  

              14.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija); 

              14.5. pareigybei priskirtos funkcijos. 

 

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS  IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

             15. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

             15.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu  Įstatymo 

nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta); 

              15.2. priemokos; 

              15.3 mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 

budėjimą; 

              15.4. premijos. 

 16. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos pastoviosios 

dalies nustatymas: 

 16.1. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme 

nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės 

aprašyme nustatytoms funkcijos, bei atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, 



4 

 

savarankiškumo, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių 

turėjimą, darbo funkcijų įvairovę ir kitus, tiesioginio vadovo vertinimu, svarbius kriterijus, 

vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Pareiginės 

algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės 

politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių 

įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Pareiginė alga apskaičiuojama 

atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio.  

 16.2. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.  

 16.3. Lopšelio-darželio darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama jo darbo 

sutartyje pagal Darbo apmokėjimo Įstatymo ir Sistemos nuostatas. Lopšelio-darželio darbuotojams 

taikomi pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi: 

 16.3.1. direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydį nustato 

Savivaldybės meras pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 42 punktą,  atsižvelgiant į Lopšelyje-

darželyje ugdomų vaikų skaičių, pedagoginio darbo stažą. Pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai direktoriui, atsižvelgiant į  veiklos sudėtingumą, didinami pagal Darbo apmokėjimo 

įstatymo 5 priede 44, 45 ir 46 punktuose detalizuotus  kriterijus; 

 16.3.2. direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams, direktoriaus 

pavaduotojui socialiniams reikalams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Darbo 

apmokėjimo įstatymo 1 priedą, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių 

skaičių, vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

vadovaujama įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir (ar) jų padaliniams ir detalizuojami Sistemos 1 

priede. Nustatyta direktoriaus  pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams,  direktoriaus 

pavaduotojui socialiniams reikalams pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali 

viršyti praėjusio ketvirčio Lopšelio-darželio darbuotojų 4 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių 

kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių. Direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams Sistemos 

1 priede nustatytas minimalus  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 30 

procentų. Direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas didinamas ir atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją: jeigu direktoriaus 

pavaduotojui socialiniams reikalams kvalifikacinė kategorija pirma (žemiausia), jo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas didinamas 15 procentų, jeigu antra (aukštesnė), – 20 procentų, jeigu 

trečia (aukščiausia), – 30 procentų; 

 16.3.3. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficiento dydis nustatomas pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 43 punktą atsižvelgiant į 

ugdomų vaikų skaičių ir  pedagoginio darbo stažą ir detalizuojami Sistemos 2 priede. Pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsižvelgiant į  veiklos 

sudėtingumą, didinami pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 44 punkte detalizuotus kriterijus; 

 16.3.4. socialinio  darbuotojo, gydytojo reabilitologo, kineziterapeuto,  maitinimo 

organizavimo specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo, gydomojo masažo specialisto, 

laboranto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Darbo apmokėjimo 

įstatymo 3 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama 

sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros 

profesijos ar specialybės darbui, arba vykdytos funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme 

numatytoms funkcijoms ir detalizuojami Sistemos 3 priede. Socialinio darbuotojo Sistemos 3 priede 

nustatytas minimalus  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 30 procentų. 

Socialinio darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas  ir atsižvelgiant į 

jo turimą kvalifikacinę kategoriją: jeigu socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija pirma 

(žemiausia), jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 15 procentų, jeigu antra 

(aukštesnė), – 20 procentų, jeigu trečia (aukščiausia), – 30 procentų; 

 16.3.5. sekretoriaus-archyvaro,  individualios priežiūros darbuotojo, sandėlininko, vyr. 

virėjo, virėjo, vairuotojo, elektriko pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi 

pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, 

kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme 



5 

 

nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui, arba vykdytos funkcijos, analogiškos 

pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms, taip pat  atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, darbo 

krūvį, savarankiškumo, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių 

turėjimą, darbo funkcijų įvairovę ir kitus, tiesioginio vadovo vertinimu, svarbius kriterijus ir 

detalizuojama Sistemos 4 priede. Individualios priežiūros darbuotojo Sistemos 4 priede nustatytas 

minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 30 procentų; 

 16.3.6. ikimokyklinio ugdymo mokytojų, meninio ugdymo mokytojų, neformaliojo 

ugdymo mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 priedo 12 punktą,  atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją,  pedagoginio darbo 

stažą ir veiklos sudėtingumą ir detalizuojami Sistemos 5 priede. Pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai ikimokyklinio ugdymo mokytojui, meninio ugdymo mokytojams, neformaliojo 

ugdymo mokytojams, atsižvelgiant į  veiklos sudėtingumą, didinami pagal Sistemos 5 priede 

detalizuotus kriterijus; 

 16.3.7. priešmokyklinio ugdymo mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 18 punktą, atsižvelgiant į 

kvalifikacinę kategoriją, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą detalizuojami Sistemos 6 

priede. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai priešmokyklinio ugdymo mokytojams, 

atsižvelgiant į  veiklos sudėtingumą, didinami pagal Sistemos 6 priede detalizuotus kriterijus ; 

 16.3.8.  logopedų, specialiųjų pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

nustatomas pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 23 punktą, atsižvelgiant į kvalifikacinę 

kategoriją, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą, detalizuojami Sistemos 7 priede. 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas logopedams, specialiesiems pedagogams, 

atsižvelgiant į  veiklos sudėtingumą, didinamas pagal Sistemos 7 priede detalizuotus kriterijus; 

16.3.9. socialinio pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas 

pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 28 punktą, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją,  

pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą, detalizuojamas sistemos 8 priede. Pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas socialiniam pedagogui atsižvelgiant į  veiklos sudėtingumą, 

didinamas pagal sistemos 8 priede detalizuotus kriterijus; 

16.3.10. mokytojų padėjėjų, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai nustatomi pagal Darbo apmokėjimo  

įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, išsilavinimą, profesinio darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme 

nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės 

aprašyme nustatytoms funkcijos, taip pat atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, 

savarankiškumo, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių 

turėjimą, darbo funkcijų įvairovę ir kitus, tiesioginio vadovo vertinimu, svarbius kriterijus (Sistemos 

9 priedas). Mokytojų padėjėjų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, koeficientas prilyginamas mokytojo 

padėjėjo, turinčio daugiau kaip 10 metų profesinę darbo patirtį, koeficientui;  

16.3.11. darbininkų (valytojo, teritorijos prižiūrėtojo, darbininko) pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio. 

17. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi iš naujo:  

17.1. darbuotojų (išskyrus darbininkus, ikimokyklinio ugdymo mokytojus, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojus, meninio ugdymo mokytojus, neformaliojo ugdymo mokytojus, socialinius 

pedagogus, logopedus, specialiuosius pedagogus, direktoriaus pavaduotojus ugdymui, direktorių) 

pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, profesinei ir/ar vadovaujamo darbo patirčiai, veiklos 

sudėtingumui, pakitus darbuotojo funkcijų pobūdžiui ar kvalifikacijai, ar atsiradus kitoms 

aplinkybėms, dėl kurių būtina iš naujo įvertinti darbuotojui nustatytą pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientą, naujai priimtam darbuotojui po nustatyto išbandymo laikotarpio,  ar nustačius, kad 

lopšelio-darželio direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su 

kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio lopšelio-darželio darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius; 

17.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojų, priešmokyklinio ugdymo mokytojų, meninio ir 

neformaliojo ugdymo mokytojų, socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų, direktoriaus 
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pavaduotojų ugdymui, direktoriaus, pasikeitus vaikų ar vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi 

poreikius, skaičiui, vaikų užsieniečių ar Lietuvos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, 

nemokančių valstybinės kalbos, skaičiui, pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai 

(išskyrus direktorių ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui) veiklos sudėtingumui ar nustačius, kad 

lopšelio-darželio direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su 

kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio lopšelio-darželio darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. 

18. Lopšelio-darželio  darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo 

apmokėjimo Sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientų dydžius nustato Lopšelio-darželio 

direktorius, atsižvelgdamas į darbuotojų profesinę darbo patirtį, veiklos sudėtingumą, Lopšelio-

darželio turimas darbo užmokesčio fondo lėšas.  

19. Profesinio darbo patirtis ir kitos aplinkybės, lemiančios pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficiento nustatymą, peržiūrimi sekretoriaus-archyvaro kiekvienais metais sausio 1 d. ir 

rugsėjo 1 d. bei pagal poreikį rengiant pareigybių ir/ar tarifinį sąrašus kitomis datomis.  

20. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

20.1. Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies dydis priklauso nuo jų 

praėjusių metų veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, išskyrus šios 

Sistemos  20.4. papunktyje nurodytus atvejus; 

20.2. pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, gali 

siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai nuo įstaigai skirtų 

asignavimų, ir mokama iki lopšelio-darželio darbuotojo kito kasmetinio veiklos vertinimo metu 

priimto sprendimo įsigaliojimo dienos; 

20.3. jeigu darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas pagal 

šios Sistemos 16.4.4. ir 16.4.5. papunkčius, kintamoji dalis skaičiuojama nuo padidintos pastoviosios 

dalies; 

20.4. Lopšelio-darželio darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta nuo jo 

darbo lopšelyje-darelyje pradžios arba pasibaigus išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš 

atostogų vaikui prižiūrėti, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus 

uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir negali 

būti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto Darbo 

apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 9 ar 11 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos; 

20.5. perkėlus Lopšelio-darželio darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje arba kitoje 

biudžetinėje įstaigoje (biudžetinės įstaigos reorganizavimo atveju), pareiginės algos kintamosios 

dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki lopšelio-darželio 

kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto Darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje 

nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos; 

20.6. konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius Sistemą nustato 

į Lopšelio-darželio direktorius arba jo įgaliotas asmuo; 

20.7. Lopšelio-darželio pedagoginiams darbuotojams, išskyrus direktorių ir direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui, bei darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

21. Priemokos. Darbuotojui, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą, 

mastą ir pobūdį, gali būti skiriamos šios priemokos: 

21.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė: už prizinių vietų  

laimėjimą (ne mažiau kaip 1) –  iki 5 procentų, už praktikos vadovo funkcijų atlikimą – iki 5 procentų, 

respublikinių projektų organizavimą ir koordinavimą – iki 5 procentų, už tarptautinių ar šalies 

projektų renginių, seminarų organizavimą – iki 10 procentų, už Ikimokyklinio ugdymo programos 

atnaujinimą – iki 10 procentų, už masinių renginių mieste ar šalyje organizavimą (konferencijos, 

akcijos, plenerai, aukcionai, šventiniai renginiai ir kt.) – iki 10 procentų, už pranešimų rengimą ir 

skaitymą miesto, šalies konferencijose, seminaruose, mokymuose – iki 10 procentų; nuostatų, tvarkų, 

projektų, programų rašymą – iki 10 procentų, už sistemingą lopšelio-darželio tinklalapio atnaujinimą 

ir priežiūrą – iki 15 procentų, už lopšelio-darželio Facebook paskyros administravimą – iki 10 
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procentų, už projektinės veiklos administravimą  - iki 20 procentų; už vadovavimą darbo grupei ir jos 

veiklos koordinavimą (ne trumpiau kaip 1 metus) iki 10 procentų ir kt. (sąrašas nėra baigtinis);  

21.2. už papildomos darbo funkcijos atlikimą, darbuotojų pavadavimą (atliekant papildomą 

darbo funkciją, kol nepriimtas kitas darbuotojas, ilgalaikės ligos, tikslinių atostogų atvejais ir pan.), 

kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei nustatytas funkcijas tuo pačiu metu kaip 

ir savo pagrindinę darbo funkciją, pavaduojančiam asmeniui nustatoma   

21.3. už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų – iki 15 procentų. Šiame 

papunktyje nustatyta priemoka neskiriama, jeigu biudžetinės įstaigos darbuotojui karantino metu 

taikomi specialiuose įstatymuose nustatyti darbo apmokėjimo dydžiai.  

22. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

23. Priemokos skiriamos Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, neviršijus Lopšelio-

darželio darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų. Priemokos gali būti nustatomos iki nurodyto 

konkretaus termino, bet ne ilgesniam kaip iki kalendorinių metų pabaigos laikotarpiui. 

24. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių priemoka buvo skirta, direktoriaus įsakymu priemokos 

dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeistas ar priemokos mokėjimas iš viso gali būti nutrauktas. 

25. Premijos. Lopšelio-darželio darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus, 

neviršijant įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų, gali būti skiriamos premijos (nuo pareiginės algos 

pastoviosios dalies): 

25.1. atlikus vienkartines ypač svarbias lopšelio-darželio veiklai užduotis – ne didesnė nei 

darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 

25.2. įvertinus labai gerai lopšelio-darželio darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą - 

ne didesnė nei darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Premijos dydis 

siūlomas atsižvelgus į atliktų užduočių sudėtingumą, apimtis, naudą įstaigos veiklai, darbuotojo 

pademonstruotą  kvalifikaciją atliekant užduotis (visapusišką informacijos valdymą atliekant 

užduotis, efektyvų darbo laiko paskirstymą, racionaliausio būdo/metodo pasirinkimą užduotims 

atlikti ir pan.); 

25.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus 

darbo sutartį. 

26. Premija negali būti skiriama darbuotojui, jei jis per paskutinius 12 mėnesių buvo įspėtas 

dėl padaryto darbo pareigų pažeidimo.  

27. Premijos konkretų dydį, nurodydamas, už ką skiriama premija, įsakymu nustato Lopšelio-

darželio direktorius. 

28. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, budėjimą ir 

esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų: 

            28.1. už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, švenčių dieną mokamas 

dvigubas darbuotojo darbo užmokestis; 

 28.2. už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio 

dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, ar 

viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą 

švenčių dieną – dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžių užmokestis; 

            28.3. darbuotojo prašymu, darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo 

laikas, padaugintas iš šios Sistemos  28.1. ir 28.2. papunkčiuose nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti 

pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko; 

            28.4. už budėjimą darbuotojui mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.  

29. Materialinės pašalpos skiriamos: 

29.1. darbuotojams, kurių materialinė būklė yra sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, 

sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų 

(įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra 

paskirti biudžetinės įstaigos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu 

yra pateikti šių darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali 

būti skiriama iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai 

skirtų lėšų; 
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 29.2. mirus lopšelio-darželio darbuotojui, gali būti išmokama iki 3 minimaliųjų mėnesinių 

algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu pateiktas jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties 

faktą patvirtinantys dokumentai. 

 30. Materialinę pašalpą Lopšelio-darželio darbuotojams skiria Lopšelio-darželio direktorius 

ar jo įgaliotas asmuo iš įstaigai skirtų lėšų.  

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

31. Lopšelio-darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti lopšelio-

darželio darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių 

kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo 

rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

32. Socialinių paslaugų srities darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų, švietimo įstaigų 

vadovų pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis 

atitinkamai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro, švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu atitinkamos srities 

socialinių paslaugų srities darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų ar švietimo įstaigų vadovų 

pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių 

kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu 

biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

33. Metinės užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai Lopšelio-darželio darbuotojams turi būti nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos. 

34. Lopšelio-darželio darbuotojui, kurio darbo Lopšelyje-darželyje pradžios ar perkėlimo į 

kitas pareigas data, ar grįžimo iš atostogų vaikui prižiūrėti data yra ne vėlesnė negu spalio 1 diena, – 

einamaisiais metais per vieną mėnesį nuo darbo Lopšelyje-darželyje pradžios, perkėlimo ar grįžimo 

į pareigas dienos. Lopšelio-darželio darbuotojui, kuris grįžo iš atostogų vaikui prižiūrėti vėliau negu 

spalio 1 dieną ar kurio darbo Lopšelyje-darželyje pradžios ar perkėlimo į kitas pareigas data yra 

vėlesnė negu spalio 1 diena, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

einamiesiems metams nenustatomi. 

35. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

einamaisiais metais gali būti pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos.  

36. Metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Lopšelio-darželio 

darbuotojams nustato ir kasmetinį  jų veiklos vertinimą atlieka tiesioginis jų vadovas. 

37. Lopšelio-darželio darbuotojų praėjusių metų veikla gali būti įvertinama: 

1) labai gerai; 

2) gerai; 

3) patenkinamai; 

4) nepatenkinamai. 

38. Lopšelio-darželio darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, 

jeigu darbuotojo darbo Lopšelyje-darželyje pradžios data buvo ne vėlesnė negu spalio 1 diena.  

39. Tiesioginis Lopšelio-darželio darbuotojo vadovas, kartu su Lopšelio-darželio profesine 

sąjunga, įvertinęs Lopšelio-darželio darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

39.1. labai gerai  - atsižvelgiamas į užduočių sudėtingumą (būtinos specialios žinios, fizinio 

darbo sunkumas, protinio darbo sudėtingumas: intensyvumas, įtampa, reikalauja kūrybiškumo ir 

inovatyvumo,  reikalingi asmeniniai resursai), užduotys atliktos per trumpesnę laiko trukmę, kai 

viršyti vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip 3 vertinimo kriterijai) atliekant nustatytas ne mažiau kaip 

3 užduotis, atlikta  ne mažiau, kaip 1 papildoma, neplanuota užduotis, padedanti gerinti lopšelio-

darželio veiklos rezultatus,  teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu nustatyti 

darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją (atsižvelgiant į darbo užmokesčiui skirtas lėšas); 

39.2. gerai, teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu nustatyti 

darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį: 
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39.2.1. 5 procentų pareiginės algos kintamąją dalį – visiems vienodai, nepriklausomai nuo 

užduočių sudėtingumo, kai atliktos ne mažiau, kaip 3 užduotys atitinka vertinimo kriterijus; 

39.2.2. 7 procentų pareiginės algos kintamąją dalį – atsižvelgiant į užduočių sudėtingumą 

(būtinos specialios žinios, fizinio darbo sunkumas, protinio darbo sudėtingumas:  intensyvumas, 

įtampa, reikalauja kūrybiškumo ir  inovatyvumo, reikalingi  asmeniniai resursai), užduotys atliktos 

per trumpesnę laiko trukmę, kai viršyti vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip 2 vertinimo kriterijai) 

atliekant ne mažiau, kaip 3 nustatytas užduotis. 

39.2.3. 10 procentų pareiginės algos kintamąją dalį – atsižvelgiant į užduočių sudėtingumą 

(būtinos specialios žinios, fizinio darbo sunkumas, protinio darbo sudėtingumas: intensyvumas, 

įtampa, reikalauja kūrybiškumo, inovatyvumo, reikalingi asmeniniai resursai) užduotys atliktos per 

trumpesnę laiko trukmę, kai viršyti vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip 3) atliekant ne mažiau, kaip 

3 nustatytas užduotis. 

39.3. patenkinamai, teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu 

nenustatyti darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;  

39.4. nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu 

darbuotojui, išskyrus Lopšelio-darželio pavaduotoją ugdymui, nustatyti mažesnį pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Darbo apmokėjimo įstatymo 1, 2, 3, 4 ir 5 

bei Sistemos prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas; Lopšelio-darželio 

direktoriaus  pavaduotojui ugdymui  nustatyti vienetu mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientą. Su darbuotoju gali būti sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 

57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo 

plano vykdymo rezultatus įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju sudaryta darbo sutartis gali būti 

nutraukiama pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

40. Lopšelio-darželio direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojo įvertinimą, per 

10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti Lopšelio-darželio darbuotojo 

tiesioginio vadovo siūlymui dėl šios Sistemos  39 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis 

sprendimas galioja iki kito Lopšelio-darželio darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo  metu priimto 

motyvuoto sprendimo pritarti arba nepritarti Lopšelio-darželio darbuotojo tiesioginio vadovo 

siūlymui įsigaliojimo dienos.  

41. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, įvertinęs Lopšelio-darželio 

turimas darbo užmokesčio fondo lėšas, pagal Lopšelio-darželio darbo apmokėjimo sistemą nustato 

lopšelio-darželio direktorius, suderinęs su Lopšelio-darželio profesine sąjunga. 

  42. Perkėlus darbuotoją į kitas pareigas lopšelyje-darželyje, pareiginės algos kintamosios 

dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą,  išlieka iki kito lopšelio-

darželio darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo.  

 43. Jeigu dėl Lopšelio-darželio darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų 

ar kitų svarbių priežasčių praleidžiami šios Sistemos 34, 35 punkte nurodyti terminai, darbuotojo 

veikla įvertinama per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos. 

 44. Lopšelio-darželio darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo 

turi teisę skųsti nustatyta darbo ginčų nagrinėjimo tvarka 

 

VII SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS  

 

              45. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuojama: 

              45.1. įstatymų nustatyti mokesčiai (GPM ir VSD); 

45.2. antstolių nurodytos sumos. Šie išskaitymai vykdomi gavus iš antstolių patvarkymus, 

kurie patvirtina darbuotojo pareigą mokėti alimentus, skolą už trūkumus, žalos atlyginimą ar kitus 

įsiskolinimus;  

45.3. sumos, permokėtos dėl skaičiavimo klaidų; 

45.4. sumos atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 
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45.5. sumos išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos 

trukmės ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių 

priežasčių (LR darbo kodekso 55 straipsnis) arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva. 

              46. Darbo užmokesčio mokėjimas, terminai, tvarka: 

              46.1. darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu 

darbuotojas prašo – kartą per mėnesį; 

              46.2. darbuotojams avansai mokami einamojo mėnesio 15 dieną, darbo užmokestis 

mokamas  einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną už einamąjį mėnesį; 

46.3. darbo užmokestis pervedamas  į darbuotojo nurodytą asmeninę  sąskaitą banke; 

              46.4. darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos 

išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju; 

   46.5. kartą per mėnesį elektroniniu būdu darbuotojui pateikiama informacija apie jam 

apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmę;  

   46.6. darbuotojui raštiškai prašant, darbdavys išduoda darbuotojui pažymą apie darbą 

Lopšelyje-darželyje. Pažymoje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos ir / ar pareigos, kiek laiko jis 

dirbo, darbo užmokesčio dydis ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų 

dydis. 

 

VIII SKYRIUS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS  

 

47. Kasmetinės atostogos – tai darbo dienos, suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti 

darbingumą, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. 

48. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 

Laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai 

mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. 

49. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų 

pradžią.  

50. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta 

darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

51. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už nepanaudotas 

atostogas mokama kompensacija. 

52. Skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas, neįskaičiuojamos premijos, 

priedai, tai nėra įprastinė darbo užmokesčio dalis ir nėra įtraukiami apskaičiuojant vidutinį darbo 

užmokestį.  

            53. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų. Darbuotojams iki 18 metų, 

darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką (us) iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, ir 

neįgaliems darbuotojams – 25 darbo dienos.  
54. Darbuotojai, turintys teisę į pailgintas ir papildomas atostogas:  

54.1. mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo 

švietimo programas, meninio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, teikiantys 

specialiąją  pedagoginę ir socialinę pedagoginę  pagalbą, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

direktorius – 40 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę 

skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 8 savaičių trukmės pailgintos 

atostogos; 

54.2. sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, - 26 darbo 

dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis 

arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių ir vienos darbo dienos trukmės pailgintos 

atostogos; 

54.3. socialinių paslaugų srities darbuotojai– 25 darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas 

per savaitę).Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti 

suteiktos 5 savaičių trukmės pailgintos atostogos; 
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54.4. papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą Lopšelyje-

darželyje – darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą – 3 darbo 

dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą– viena darbo diena. Į ilgalaikį 

nepertraukiamąjį darbo toje pačioje darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos papildomos atostogos, 

įskaitomas faktiškai dirbtas laikas toje pačioje darbovietėje ir kiti laikotarpiai, nurodyti Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalyje. Papildomos atostogos pridedamos prie 

kasmetinių atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, 

šios atostogos suteikiamos kartu. Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas 

atostogas, jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba nustatyta tvarka prie 

kasmetinių atostogų pridėtos papildomos atostogos. 

 

IX SKYRIUS 

IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO  

 

55. .Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais: 

55.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

55.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

55.3. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 

55.4. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar 

dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba 

dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva; 

55.5. išieškant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji raštai, išduoti 

teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu; teismo įsakymai; institucijų ir 

pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose; kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, 

kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai). 

56. Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys 

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

 

X SKYRIUS 

LIGOS IŠMOKOS MOKĖJIMAS  

 

57. Ligos išmoka mokama už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas. Mokama 

ligos išmoka – 77 proc. išmokos gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

58. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos 

apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių nedarbingumo 

pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles. 

 

XI SKYRIUS 

IŠEITINĖS KOMPENSACIJOS DYDIS ATLEIDŽIANT DARBUOTOJĄ PAGAL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 54,  56, 57, 69 STRAIPSNIUS 

 

             59. Nutraukiant darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 54 straipsnį (šalių 

susitarimu), išeitinė išmoka mokama / nemokama darbo sutarties šalių susitarimu. 

             60. Nutraukiant darbo sutartį Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 56 straipsnyje nustatytu 

pagrindu (darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, kai pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis 

darbuotojas sukako senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą 

darbdavį. nepriklausomai nuo to, ar sutartis nutraukiama iškart sukakus senatvės pensijos amžių ir 

įgijus teisę į visą senatvės pensiją, ar vėliau) darbuotojui išmokama dviejų jo vidutinio darbo 

užmokesčių dydžio išeitinė išmoka o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – 

vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.  
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             61. Nutraukiant darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 57 straipsnį 

(darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės), atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta: 

             61.1. dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai 

tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka; 

61.2. atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio 

darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą pas tą darbdavį. 

             62. Nutraukiant darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 59 straipsnį 

(darbdavio valia)  

             63.  Nutraukiant darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 69 straipsnį 

(terminuotos darbo sutarties pasibaigimas), jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį 

tęsiasi ilgiau kaip dvejus metus, darbo sutarčiai pasibaigus suėjus terminui, darbuotojui išmokama 

vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.         

XII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

64. Lopšelio-darželio darbuotojams taikomos ir kitos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, 

kituose teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.  

65. Sistema patvirtinama atlikus informavimo ir konsultavimo procedūras su darbuotojais, 

laikantis demokratiškumo, sąžiningumo, abipusio pasitikėjimo, lygiateisiškumo, lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo, sąžiningumo, geranoriško bendradarbiavimo, atsakingo požiūrio į pareigų 

atlikimą ir laukiamą rezultatą, asmenine atsakomybe ir kitais principais. 

66. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo sistema derinama, su Lopšelio-darželio 

darbuotojų profesine sąjunga, gavus įstaigos tarybos pritarimą, tvirtinama Lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymu. 

67. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia Sistema yra supažindinami pasirašytinai ir 

privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Sistemoje 

nustatytais principais. 

68. Sistema tikslinama, peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą metuose arba pasikeitus teisės 

aktams. 

            69. Sistema gali būti keičiama, papildoma, panaikinama direktoriaus įsakymu, suderinus su 

lopšelio-darželio profesinės sąjungos atstovais. 

________________ 

         

PRITARTA 

Kelmės „Kūlvarstuko“ lopšelio-darželio  

įstaigos tarybos 2022 m. gruodžio 28 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. ĮT-7) 

 

SUDERINTA               

 

Silva Šliožienė 

Kelmės „Kūlvarstuko“ lopšelio-darželio  

profesinės sąjungos pirmininkė 

2022-12-28 
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Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

1 priedas 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO DIEKTORIAUS PAVADUOTOJŲ  

ŪKIO IR BENDRIESIEMS KLAUSIMAMS BEI SOCIALINIAMS REIKALAMS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
(Baziniais dydžiais) 

Savivaldybių įstaigos grupė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

Vadovaujamo darbo patirtis (metais) 

Iki 5 Nuo daugiau kaip 5  

iki 10 

Daugiau kaip 10 

8,6-13,5 8,7-13,7 8,8-13,9 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 

III grupė (50 ir mažiau  

pareigybių) 

9,8 10 10,2 

 Minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

 8,6 8,7 8,8 

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams* 

III grupė (50 ir mažiau  

pareigybių) (nustatytas 

minimalus  pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas 

+30 procentų) 

11,18 11,31  11,44 

 

 1. Direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas didinamas ir atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją: jeigu direktoriaus 

pavaduotojui socialiniams reikalams kvalifikacinė kategorija pirma (žemiausia), jo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas didinamas 15 procentų, jeigu antra (aukštesnė), – 20 procentų, jeigu 

trečia (aukščiausia), – 30 procentų. 

            2. Direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams koeficientas dėl veiklos sudėtingumo 

neviršijant Lopšeliu-darželiui darbo užmokesčiui skirtų lėšų gali būti didinamas, atsižvelgiant į 

šiuos kriterijus:  
2.1. vadovavimas darbo grupei / komandai (visus metus) – iki 2 procentų (skaičių apvalinti 

iki šimtųjų dalių po kablelio); 

2.2. dalyvavimas projektinėse veiklose (papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas) –  iki 

2  procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

2.3. nuostatų, tvarkų, projektų, programų rengimas– iki 3 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 

2.4. sistemingą lopšelio-darželio tinklalapio atnaujinimas ir priežiūra – iki 5 procentų (skaičių 

apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

3. Jeigu direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams veikla atitinka du ir daugiau sistemos 

2.1.-2.4. papunkčiuose nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

_____________ 
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Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

2 priedas 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant 

į ugdomų mokinių skaičių (einamųjų metų rugsėjo 1 dieną), pedagoginio darbo stažą ir veiklos 

sudėtingumą. 
 (Baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiau kaip 15 

iki 500 14,44 14,47 14,49 

  

2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl 

veiklos sudėtingumo didinamas:  

2.1. jeigu Lopšelyje-darželyje  ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių - 5 procentais (skaičių 

apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

2.2. jeigu Lopšelyje-darželyje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos 

Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, 

dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje - 5 procentais (skaičių apvalinti 

iki šimtųjų dalių po kablelio).  

3. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl 

veiklos sudėtingumo neviršijant lopšeliu-darželiui darbo užmokesčiui skirtų lėšų gali būti 

didinamas, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:  
3.1. vadovavimas darbo grupei / komandai (visus metus): metodiniam būreliui, Vaiko gerovės 

komisijai, sveikatos stiprinimo darbo grupei, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupei (sąrašas nėra 

baigtinis)– iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

3.2. dalyvavimas projektinėse veiklose (papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas) –  iki 

3  procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

3.3. per metus atestuota ne mažiau kaip 2 įstaigos pedagogai – iki 2 procentų (skaičių apvalinti 

iki šimtųjų dalių po kablelio); 

3.4. Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas – iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 

3.5. nuostatų, tvarkų, projektų, programų rengimas – iki 3  procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 

3.6. sistemingą Lopšelio-darželio tinklalapio atnaujinimas ir priežiūra – iki 5 procentų 

(skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

4 Jeigu direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau sistemos 2-3 

punktuose nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne 

daugiau kaip 25 procentais. 

____________ 
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Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

3 priedas 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

SPECIALISTŲ (SOCIALINIO DARBUOTOJO, GYDYTOJO REABILITOLOGO, 

KINEZITERAPEUTO, MAITINIMO ORGANIZAVIMO SPECIALISTO, BENDROSIOS 

PRAKTIKOS SLAUGYTOJO, GYDOMOJO MASAŽO SPECIALISTO) PAREIGINĖS 

ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
  (Baziniais dydžiais) 

 

 

Pareigybės lygis / pavadinimas 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 

daugiau kaip 

10 

A lygis 6,0-10,0 6,1-11,0 6,2-12,0 6,3-13,0 

Socialinis darbuotojas 

(nustatytas minimalus  

pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas +30 

procentų)* 

7,8 7,93 8,06 8,19 

Gydytojas reabilitologas 8,4 8,6 8,8 9,0 

Kineziterapeutas 7,5 7,6 7,7 7,8 

B lygis 5,6-8,5 5,7-9,0 5,8-9,5 5,9-10,0 

Maitinimo organizavimo  

specialistas 7,2 7,3 7,4 7,5 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 6,9 7,0 7,1 7,2 

Gydomojo masažo specialistas 6,9 7,0 7,1 7,2 

Laborantas 6,0 6,1 6,2 6,3 

 

1. Socialinio darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ir atsižvelgiant į 

jo turimą kvalifikacinę kategoriją: jeigu socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija pirma 

(žemiausia), jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 15 procentų, jeigu antra 

(aukštesnė), – 20 procentų, jeigu trečia (aukščiausia), – 30 procentų. 

______________ 
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Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

4 priedas 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ (SEKRETORIAUS-ARCHYVARO, INDIVIDUALIOS 

PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO, ELEKTRIKO, SANDĖLININKO, LABORANTO, VYR. 

VIRĖJO, VIRĖJO,  VAIRUOTOJO) PAREIGINĖS ALGOS   

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
(Baziniais dydžiais) 

 

 

Pareigybės lygis / pavadinimas 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 

daugiau kaip 

10 

C lygis 5,1-6,7 5,2-7,1 5,3-7,5 5,4-8,0 

Sekretorius-archyvaras 6,6 6,8 7,0 7,2 

Individualios priežiūros 

darbuotojas (nustatytas 

minimalus  pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas 

+30 procentų) 

6,63 6,76 6,89 7,02 

Elektrikas 6,1 6,2 6,3 6,4 

Sandėlininkas 5,8 5,9 6,0 6,1 

Vyr. virėjas 5,9 6,0 6,1 6,2 

Virėjas 5,3 5,4 5,5 5,6 

Vairuotojas 6,1 6,2 6,3 6,4 

_____________ 
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Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

5 priedas 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

MOKYTOJŲ, NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL 

IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IR 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS  PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 
 

 (Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 

5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,70 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Mokytojas 

metodininkas 
  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Mokytojas 

ekspertas 
  10,83 11,01 11,29 11.34 11,39 

 

1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams, dirbantiems pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, meninio, neformaliojo švietimo mokytojams, dirbantiems pagal 

ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, dėl veiklos sudėtingumo didinami 5 

procentais (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio): 

1.1. jeigu grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

1.2. jeigu grupėje ugdomas vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio 

(mokinių) mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 10 

procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio) mokytojams, dirbantiems pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą: 

2.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2.2. jeigu grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių 

ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

3. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, meninio ugdymo mokytojų, neformaliojo švietimo 

mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo neviršijant 

Lopšeliu-darželiui darbo užmokesčiui skirtų lėšų gali būti didinami, atsižvelgiant į šiuos 

kriterijus:  
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3.1. vadovavimas darbo grupei / komandai (visus metus): metodiniam būreliui, Vaiko gerovės 

komisijai, sveikatos stiprinimo darbo grupei, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupei (sąrašas nėra 

baigtinis)– iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

3.2. papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas, dalyvaujant projektinėse veiklose –  iki 3  

procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

3.3. Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas – iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 

3.4. nuostatų, tvarkų, projektų, programų rengimas – iki 3 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 

3.5. mentoriavimas / mentoriavimo koordinavimas jauniems / nepatyrusiems pedagogams – 

iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio). 

4. Jeigu ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, meninio ugdymo mokytojo, neformaliojo ugdymo 

mokytojo veikla atitinka du ir daugiau sistemos 1-3 punktuose nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

5. Mokytojų, neformaliojo švietimo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, išskyrus nurodytus šio priedo 6 ir 7 punktuose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš 

jų 32 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam 

darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, 

bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).  

6. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo 

grupėse, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo laikas per savaitę yra 30 valandų, iš jų 24 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, 

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) 

ugdymo klausimais ir kt.). 

7. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio 

ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 30 valandų, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam 

darbui su mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, 

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) 

ugdymo klausimais ir kt.). 

________________ 
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Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

6 priedas 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS  PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 

5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,70 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Mokytojas 

metodininkas 
  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Mokytojas 

ekspertas 
  10,83 11,01 11,29 11.34 11,39 

 

1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, didinami 5 procentais (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio): 

1.1. jeigu grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

1.2. jeigu grupėje ugdomas vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio 

(mokinių) mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 10 

procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio) mokytojams, dirbantiems pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą: 

2.1. priešmokyklinio ugdymo grupėse, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2.2. jeigu priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams, dirbantiems pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, gali būti didinami: 

3.1. vadovavimas darbo grupei / komandai (visus metus): metodiniam būreliui, Vaiko gerovės 

komisijai, sveikatos stiprinimo darbo grupei, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupei (sąrašas nėra 

baigtinis)– iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

3.2. papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas, dalyvaujant projektinėse veiklose –  iki 3  

procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

3.3. Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas – iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 
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3.4. nuostatų, tvarkų, projektų, programų rengimas – iki 3 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio) 

3.5. mentoriavimas / mentoriavimo koordinavimas jauniems / nepatyrusiems pedagogams – 

iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio) 

4. Jeigu priešmokyklinio ugdymo mokytojo veikla atitinka du ir daugiau sistemos 1-3  

punktuose nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne 

daugiau kaip 25 procentais. 

5. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio 

priedo 6 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 32 valandos skiriamos tiesioginiam 

darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, 

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) 

ugdymo klausimais ir kt.).  

6. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą priešmokyklinio ugdymo 

grupėje, skirtoje mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių darbo laikas per savaitę yra 30 valandų, iš jų 24 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, 

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.). 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

 

   

 Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

7 priedas 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

SPECIALIOJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ 

PAREIGINĖS ALGOS  PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 (Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,70 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas  

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas ekspertas 

  10,83 11,01 11,29 11.34 11,39 

 

1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems 

pedagogams, logopedams didinami 5 procentais (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio), 

dirbantiems su vienu ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių.  

 2. Logopedo, specialiojo pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl 

veiklos sudėtingumo neviršijant lopšeliu-darželiui darbo užmokesčiui skirtų lėšų gali būti didinami, 

atsižvelgiant į šiuos kriterijus:  
2.1. vadovavimas darbo grupei / komandai (visus metus): metodiniam būreliui, Vaiko gerovės 

komisijai, sveikatos stiprinimo darbo grupei, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupei (sąrašas nėra 

baigtinis)– iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

2.2. papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas, dalyvaujant projektinėse veiklose –  iki 3 

procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

2.3. Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas – iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 
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2.4. nuostatų, tvarkų, projektų, programų rengimas – iki 3 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 

2.5. mentoriavimas / mentoriavimo koordinavimas jauniems / nepatyrusiems pedagogams – 

iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio). 

3. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte 

nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 

procentais.  

4. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikais, darbo laikas per savaitę - 36 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su 

vaikais (vaikų specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 14 

valandų – netiesioginiam darbui su vaikais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams 

rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kita). 

____________ 
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Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

8 priedas 
 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGINĖS ALGOS   

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 (Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Socialinis 

pedagogas 
8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,70 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Socialinis 

pedagogas 
8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

socialinis 

pedagogas 

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Socialinis 

pedagogas 

metodininkas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Socialinis 

pedagogas 

ekspertas  

  10,83 11,01 11,29 11.34 11,39 

 

1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo socialiniam 

pedagogui didinamas 5 procentais (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio), dirbantiems su 

vienu ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

 2. Socialinio pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos 

sudėtingumo neviršijant lopšeliu-darželiui darbo užmokesčiui skirtų lėšų gali būti didinamas, 

atsižvelgiant į šiuos kriterijus:  

2.1. vadovavimas darbo grupei / komandai (visus metus): metodiniam būreliui, Vaiko gerovės 

komisijai, sveikatos stiprinimo darbo grupei, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupei (sąrašas nėra 

baigtinis)– iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

2.2. papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas, dalyvaujant projektinėse veiklose –  iki 3  

procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio); 

2.3. Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas – iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 

2.4. nuostatų, tvarkų, projektų, programų rengimas – iki 3 procentų (skaičių apvalinti iki 

šimtųjų dalių po kablelio); 

2.5. mentoriavimas / mentoriavimo koordinavimas jauniems / nepatyrusiems pedagogams – 

iki 2 procentų (skaičių apvalinti iki šimtųjų dalių po kablelio). 

3. Jeigu socialinio pedagogo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte nustatytų 

kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  

4. Socialinio pedagogo darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. Ne daugiau kaip 60 procentų 

šių darbuotojų darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, 

švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo 
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pagalbos gavėjus (vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), o kita jų darbo laiko dalis skiriama 

netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, 

dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais 

asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita).  

________________ 
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Kelmės „Kūlverstuko‘ lopšelio-darželio  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,    

darbo apmokėjimo sistemos  

9 priedas 
 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ (MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ, IKIMOKYKLINIO, 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ)  

PAREIGINĖS ALGOS  PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 
(Baziniais dydžiais) 

 

 

Pareigybės lygis / pavadinimas 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

C lygis 5,1-6,7 5,2-7,1 5,3-7,5 5,4-8,0 

Mokytojo padėjėjas 5,1 5,2 5,3 5,4 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

 ugdymo mokytojo padėjėjas 5,3 5,4 5,5 5,6 

 

             1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjo,  ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojo padėjėjo algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo, 

neviršijant lopšeliu-darželiui darbo užmokesčiui skirtų lėšų, gali būti didinami, kai grupėje yra 

vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų, lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos nutarimu arba 

atsižvelgiant į Kelmės raj. švietimo pagalbos tarnybos pažymas – iki 5 procentų. 

_____________ 


