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                       KĖDAINIŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO  „VARPELIS“ 

                                        DARBO  APMOKĖJIMO  SISTEMA 

 

                                               I  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

      1. Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistema (toliau – sistema) reglamentuoja visų 

Lopšelio-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio sandarą, detalizuoja 

pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus apibrėžtus teisės aktuose ir kitus svarbius 

(detalizuotus) pastoviosios dalies koeficiento didinimo iki 100 procentų kriterijus, kintamosios darbo 

užmokesčio dalies skyrimo kriterijus ir dydžius, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų 

kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio 

dydžius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką.  

      2. Šios sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir jo 

lydimaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu (toliau – DAĮ) ir jo lydimaisiais teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, 

Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis ir yra suderintos su kitais Lopšelio-darželio lokaliniais 

teisės aktais. 

      3. Sistema taikoma apskaičiuojant ir išmokant pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo 

užmokestį.  

      4.  Lopšelio – darželio darbuotojų darbo užmokestis mokamas iš Kėdainių rajono savivaldybės 

biudžeto (toliau – SB lėšų) ir iš LR valstybės biudžeto ( toliau – VB lėšų). 

      5.  Lopšelis – darželis yra priskirtas III įstaigų grupei, kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų 

pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau. 

 

II DIDŽIAUSIAS LEISTINAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS, SĄRAŠAS IR LYGIAI 

 

      6.  Lopšelio – darželio didžiausią leistiną pareigybių skaičių nustato ir tvirtina Kėdainių rajono 

savivaldybės taryba. 

      7.  Lopšelio – darželio pareigybių skaičių, sąrašą, lygius nustato ir tvirtina lopšelio-darželio 

direktorius įsakymo tvarka: 

      7.1.  Rengdamas ir tvirtindamas lopšelio-darželio pareigybių skaičių, lopšelio-darželio direktorius 

vadovaujasi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu didžiausiu leistinu pareigybių 

skaičiumi.  

      7.2.  Rengdamas ir tvirtindamas lopšelio-darželio pareigybių lygius, lopšelio-darželio direktorius 

vadovaujasi LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir jo 

lydimaisiais įstatymo teisės aktais:  

      7.2.1.  Lopšelyje-darželyje yra šiems pareigybių lygiams priskiriamos pareigybės:  

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

◦           A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas 

su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

◦           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. 

● B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 

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

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

profesinė kvalifikacija;  

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

 

 

III. DARBO UŽMOKESČIO SANDARA 

 

 

8.  Pareiginės algos bazinį dydį (toliau – BD) tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.  

9.  Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:  

9.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalis arba tik pastovioji dalis):  

9.1.1. pastovioji dalis (pareiginės algos koeficientas), kuri priklauso nuo LR valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme pareigybei keliamų reikalavimų, taikomų atitinkamos 

pareigybės darbo apmokėjimui, kitų svarbių (detalizuotų) pareiginės algos pastoviosios dalies 

nustatymo kriterijų, tokių kaip: veiklos sudėtingumas; darbo krūvis; atsakomybės lygis; užimamoms 

pareigoms svarbių žinių ir papildomų įgūdžių turėjimas.  

9.1.2. pastovioji dalis darbininkams (minimalios mėnesinės algos dydis).  

9.1.3. kintama dalis (procentas nuo nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento), kuri 

priklauso nuo darbuotojo metinės veiklos vertinimo rezultatų.  

9.2. mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą, esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų (pinigine išraiška);  

9.3. Šioje sistemoje numatytais atvejais darbuotojams, neviršijant biudžetinei įstaigai darbo 

užmokesčiui skirtų lėšų, gali būti skiriamos:  

9.3.1. priemokos (procentas nuo nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ir/ar 

piniginė išraiška);  

9.3.2. premijos (procentas nuo nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ir/ar 

piniginė išraiška). 

 

 

IV. DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

10.  Pareiginės algos pastovioji dalis, o nuo 2018-02-01 ir pareiginės algos kintama dalis, kitos darbo 

apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo laikas nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje ir 

turi atitikti šios sistemos nuostatas.  

11.  Pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalis, priemokos, premijos nustatomos lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, jo lydimaisiais aktais ir šios sistemos nuostatomis.  

12.  Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės aprašyme nurodoma: pareigybės pavadinimas, grupė ir 

lygis, taikomi specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija), t. t. ir privalomi kvalifikaciniai reikalavimai, pareigybei 

priskirto atliekamo darbo turinys (funkcijos).  

 

 

 

 



V. PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

 

13.  Lopšelio-darželio darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą 

pareiginės algos koeficientą dauginant iš BD ir iš užimamos pareigybės dalies. 

           14.  Lopšelio-darželio direktoriaus darbo apmokėjimo sąlygas, pareiginės algos pastoviąją dalį 

koeficientais, atsižvelgdamas į mokinių skaičių, įstaigos grupę, pareigybių sąraše nustatytą 

darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį, o nuo 2018-02-01 ir kintamą dalį, 

atsižvelgdamas į metinės veiklos vertinimo rezultatus, nustato Kėdainių rajono savivaldybės Meras 

potvarkiu.  

            15.  Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis gali būti didinama iki 100 

procentų, atsižvelgiant į LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 

nuostatas, ir kitus svarbius (detalizuotus) pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, 

tačiau neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų:  

            15.1.  lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviąją dalį 

koeficientais nustato lopšelio-darželio direktorius vadovaujantis DAĮ 5 priedu, atsižvelgiant į 

pedagoginio darbo stažą, vaikų skaičių ir veiklos sudėtingumą.  

          15.1.1.Vadovaujantis DAĮ 5 priedu, direktoriaus pavaduotojui ugdymui pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo: 

          15.1.1.1.  didinamas 5 - 10 %  pavaduotojui ugdymui atsakingam už vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigų ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų turtinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių; 

          15.1.1.2.  nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo vaiko ugdymo pradžios Lietuvos 

Respublikoje didinamas 5 -10 %  pavaduotojui ugdymui jeigu įstaigoje ugdoma (mokoma) 10 ar 

daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką. 

         15.2. Lopšelio-darželio pedagogams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma lopšelio-

darželio direktoriaus, vadovaujantis DAĮ 5 priedu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, 

(pedagoginis darbo stažas tikslinamas kiekvienų metų rugsėjo 1 d. ir sausio 1 d..), kvalifikacinę 

kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 

         15.2.1.  Vadovaujantis DAĮ 5 priedu, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl 

veiklos sudėtingumo didinami 5–10 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal 

ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas: 

         15.2.1.1.  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; 

        15.2.1.2.  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; 

       15.3.  Lopšelio-darželio logopedui, psichologui, socialiniam pedagogui pareiginės algos 

pastovioji dalis koeficientais nustatoma direktoriaus, atsižvelgiant į pareigybės lygį, kategorinę 

kvalifikaciją ir profesinio darbo patirtį. Lopšelio-darželio psichologo pareigybė priskiriama A1 lygio 

pareigybei, todėl šios pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 

procentų. 

       15.4. Lopšelio-darželio specialistų (A ir B lygis) ir kvalifikuotų darbuotojų (C lygis) pareiginės 

algos pastoviąją dalį koeficientais nustato lopšelio-darželio direktorius vadovaujantis DAĮ 3 ir 4 

priedais, atsižvelgdamas į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį ir kitus svarbius pareiginės algos 

pastoviosios dalies nustatymo kriterijus: įgytas kitų sričių magistro arba jam prilygintas laipsnis; 

veiklos sudėtingumas; darbo krūvis; atsakomybės lygis (veiklos planų, ataskaitų ir kitų ir kitų 

dokumentų rengimas); užimamoms pareigoms svarbių žinių ir papildomų įgūdžių turėjimas.  



       15.5.  Nekvalifikuoto darbininko pareiginės algos pastovioji dalis, prilyginama MMA.  

       16.  Lopšelio-darželio direktoriaus ir jo pavaduotojo nustatyta pareiginė alga (pastovioji ir 

kintamoji dalis) negali viršyti praėjusio ketvirčio lopšelio-darželio darbuotojų 5 vidutinių pareiginių 

algų (pastoviosios dalies kartu su kintamosios dalies) dydžių. Pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas nustatomas iš naujo, pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, darbuotojų vadovaujamo 

darbo patirčiai ir/ar profesinio darbo patirčiai. 

       17.   Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto pareiginės algos koeficientas nustatomas iš naujo 

pasikeitus pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai ar/ir veiklos sudėtingumui.  

       18. Mokytojams, pagalbos mokytojui specialistams pareiginės algos kintamoji dalis, 

vadovaujantis DAĮ, nenustatoma.  

       19.  Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojams ugdymui, specialistams (A ir B lygio),  

kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis) pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma atlikus kasmetinį 

darbuotojų vertinimą, atsižvelgiant į lopšelio-darželio turimas lėšas. darbuotojų praėjusių 

kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.  metines 

veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius lopšelio-darželio darbuotojams nustato 

ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 

 

 

VI. PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

        20.  Lopšelio-darželio darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, 

jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas toje 

biudžetinėje įstaigoje ir tais atvejais, kai biudžetinės įstaigos darbuotojui metinės užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai buvo nustatyti likus mažiau kaip 6 mėnesiams iki kalendorinių metų 

pabaigos. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius lopšelio-darželio 

darbuotojams, nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. Metines veiklos užduotis 

rekomenduojama aptarti su darbuotoju.  

        21.  Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma 

iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies . 

        22.  Lopšelio darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių metų 

veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo 

rodiklius.  

        23.  Praėjusių metų veikla gali būti įvertinta labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai.  

        24.  Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą ir 

neviršijant lopšelio-darželio skirto darbo užmokesčio fondo, nustatoma vieneriems metams nuo 

einamų metų vasario iki kitų metų sausio 31 d. Jeigu darbuotojo veikla buvo įvertinta vėliau dėl to, 

kad darbuotojas sirgo, atostogavo – nuo tada, kai darbuotojas pradėjo dirbti ir iki kitų metų sausio 31 

d.  

        24.1.  Praėjusių metų veiklą įvertinus labai gerai nustatoma ne mažesnė kaip 15 procentų 

kintamoji dalis nuo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio ir gali būti skirta premija;  

        24.2.  Praėjusių metų veiklą įvertinus gerai nustatoma ne mažesnė kaip 5 proc. pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis;  

        24.3.  Praėjusių metų veiklą įvertinus patenkinamai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio 

kintamoji dalis nenustatoma.  

        24.4.  Praėjusių metų veiklą įvertinus nepatenkinamai nustato mažesnį pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu DAĮ įstatymo 1 priede tai pareigybei pagal 

vadovaujamo darbo patirtį numatytas minimalus koeficientas. 



         25.  Pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į 

darbuotojo profesinę kvalifikaciją (suteiktas magistro, mokslų daktaro laipsnis, suteikta aukšta 

kvalifikacinė kategorija ar įgyti specialūs profesiniai įgūdžiai) ir jam keliamus uždavinius. Tuo atveju 

kintamoji dalis nustatoma ne didesnė kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne 

ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.  

 

 

VII. PRIEMOKOS 
 

     26.  Priemokos 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 gali siekti iki 30 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies 

suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

     27.  Konkrečius priemokų dydžius lopšelio-darželio darbuotojams nustato direktorius įsakymu.  

     28.  Priemoka skiriama terminuotai, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių 

metų pabaigos. Jei priemoka skiriama už papildomų pareigų ar užduočių vykdymą nenustatytų 

pareigybės aprašyme, būtina nurodyti, už kokias papildomas pareigas ar užduotis ji skiriama, o jei už 

laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą – už kokį laikotarpį ir kokias laikinai 

nesančių darbuotojų funkcijas (pareigas) pavesta vykdyti darbuotojui.  

      29.  Priemoka už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą, už papildomų pareigų 

ar užduočių vykdymą gali būti mažinama arba panaikinama lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, 

jeigu pablogėja asmens darbo rezultatai arba jis neatlieka papildomų pareigų ar darbų (užduočių), už 

kurias priemoka buvo skirta.  

 

 

VIII. PREMIJOS 

 

    30.  Biudžetinių įstaigų darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant biudžetinės įstaigos 

darbo užmokesčiui skirtų lėšų:  

   30.1.  atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis;  

   30.2.  labai gerai įvertinus biudžetinės įstaigos darbuotojo veiklą; 

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

darbo sutartį; 

   31.  Kiekvienu atveju nurodyta premija gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus. Premija 

negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

   32.  Premija negali būti skiriama biudžetinės įstaigos darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių 

padariusiam darbo pareigų pažeidimą. 

 

 

IX. MATERIALINĖ PAŠALPA 

 

    33.  Lopšelio-darželio darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo 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 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai 

skirtų lėšų. Materialinę pašalpą darbuotojams, išskyrus biudžetinės įstaigos vadovą, skiria vadovas iš 

įstaigai skirtų lėšų, gavęs lopšelio-darželio Darbo tarybos pritarimą. 



    34.  Mirus biudžetinės įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų gali 

būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu pateiktas jo šeimos 

narių rašytinis prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

       

 

X. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ 

DARBO SĄLYGŲ 

     35.  Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą ir darbą, esant 

nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, biudžetinių įstaigų darbuotojams mokama Darbo kodekso 

nustatyta tvarka, konkrečius dydžius ir mokėjimo tvarką nustatant darbo apmokėjimo sistemoje. 

 

 

XI. DARBO LAIKO APSKAITA 

 

    36.  Darbo laiko apskaita tvarkoma Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka 

nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.  

    37.  Darbuotojai, atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą nurodyti pareigybės 

aprašuose. 

    38.  Užpildytus ir atsakingo asmens pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvirtina 

Lopšelio-darželio  direktorius. 

    39.  Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami lopšelio-darželio vyr. buhalterei 

paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną. 

 

 

XII. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 

 

      40.  Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu 

darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį.  

      41.  Už darbą per kalendorinį mėnesį atsiskaitoma ne vėliau negu per aštuonias darbo dienas nuo 

jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.  

      42.  Darbo užmokestis mokamas tik pinigais, pervedant į darbuotojo nurodytą asmeninę sąskaitą 

banke.  

      43.  Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos 

išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju. 

      44.  Ne rečiau kaip kartą per mėnesį elektroniniu būdu darbuotojui pateikiama informacija apie 

jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmę.  

      45.  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. 

 

 

XIII. DARBAS NE VISO DARBO LAIKO SĄLYGOMIS 

 

     46. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis mokamas to 

darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.  

     47.  Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų nustatant 

kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, tobulinant 

kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį 



ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ar kitas 

aplinkybes.  

  

 

XIV. IŠSKAITYMAI IŠ PRISKAIČIUOTO DARBO UŽMOKESČIO 

 

      48.  Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais:  

      48.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms;  

      48.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;  

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

      48.4. 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;  

      48.5. 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);  

      48.6. mokant profesinės sąjungos nario mokestį esant rašytiniam darbuotojo prašymui;  

      48.7. darbuotojo prašymu išskaityti už maitinimąsi įstaigoje. 

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

ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

 

 

XV. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS 
 

 

      50.  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.  

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

pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (dirbama penkias darbo 

dienas per savaitę) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka 

ir terminais. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta 

darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.  

      52. Dėl darbo funkcijų sujungimo darbuotojams turintiems teisę į skirtingos trukmės atostogas 

atostogos gali būti suteikiamos kartu arba atskirai šalių susitartu būdu ir atitinkamai apmokamos. 

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

atostogas mokama kompensacija teisės aktų nustatyta tvarka.  

      54. Darbuotojams išmokėtos premijos, priedai už atliktą darbą nustatytą šalių susitarimu ar 

mokama pagal darbo teisės normas ar pagal šią darbo apmokėjimo sistemą yra įprastinė darbo 

užmokesčio dalis įtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. 

      55. Metinį darbuotojų atostogų grafiką rengia ir sudaro pedagogams - direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, aptarnaujančiam personalui – ūkvedys. Lopšelio-darželio darbuotojų kasmetinių atostogų 

grafikas direktoriaus įsakymu tvirtinamas ne vėliau kaip iki vasario pabaigos ir galioja vienerius 

metus. Patvirtintas metinis darbuotojų atostogų grafikas gali būti keičiamas tik šalims susitarus.  

 

 

 

 

 



XVI. LIGOS PAŠALPOS MOKĖJIMAS 

 

     56.  Ligos pašalpa mokama už pirmąsias 2 kalendorines ligos dienas, sutampančias su darbuotojo 

darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 62,06 procentų pašalpos gavėjo 

vidutinio užmokesčio, apskaičiuoto LR Vyriausybės nustatyta tvarka.  

      57.  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.  
 

 

     

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

      58.  Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo 

metais ir /ar pasikeitus teisės aktams, atitinkamai sistema peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per 

metus arba pasikeitus teisės aktams.  

      59. Sistema patvirtinta konsultuojantis su Lopšelio-darželio darbuotojais, laikantis lyčių lygybės 

ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų.  

      60. Lopšelio-darželio direktorius, suderinęs su darbuotojų atstovais, turi teisę iš dalies arba 

visiškai pakeisti šią sistemą. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys supažindinami 

pasirašytinai. 

                -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ 

                                                                                             darbo apmokėjimo sistemos priedas 

 

   DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

1. A, B, C  lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

 

Pareigybės lygis 

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 4,7–8,36 4,73–9,35 4,8–10,45 5,01–11,55 

B lygis 4,3–8,03 4,35–8,14 4,43–8,36 4,49–8,8 

 

Pareigybės lygis 

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 4,0–5,83 4,03–5,94 4,06–6,16 4,08–7,7 

 

2. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir meninio ugdymo 

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Kvalifikacinė  

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau kaip 

3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15  

daugiau kaip 15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,64 4,93 5,0 5,13 
 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki15 
daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,96 5,06 5,15 

Vyresnysis mokytojas 5,43 5,51 5,72 

Mokytojas 

metodininkas  
5,93 6,09 6,23 

Mokytojas ekspertas 6,74 6,81 7,0 

 



3. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Kvalifikacinė 

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau kaip  

3 iki 10 

nuo daugiau  

kaip 10 iki 15  

daugiau  

kaip 15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 5,57 5,92 6,0 6,15 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 
nuo daugiau  

kaip 10 iki 15 

daugiau  

kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 5,95 6,07 6,18 

Vyresnysis 

mokytojas 
6,52 6,61 6,86 

Mokytojas 

metodininkas 
7,12 7,32 7,47 

Mokytojas 

ekspertas 
8,1 8,17 8,39 

 

4. Specialiųjų pedagogų ir logopedų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 
daugiau kaip 15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

5,2 5,46 5,7 6,0 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 

10 iki 15 
daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

5,47 5,8 6,02 

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas 

6,16 6,23 6,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, 

6,6 6,77 6,92 



Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 
daugiau kaip 15 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas 

ekspertas, surdopedagogas 

ekspertas, tiflopedagogas 

ekspertas 

7,38 7,46 7,7 

 

5. Psichologų ir socialinių pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 

nuo daugiau 

kaip 3 iki 

10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau  

kaip 15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Psichologo asistentas 5,18 5,21 5,25 5,3 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas, socialinis 

pedagogas 

5,38 5,67 5,87 5,95 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau  

kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas, socialinis 

pedagogas, ketvirtos kategorijos 

psichologas 

5,89 6,06 6,13 

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas, vyresnysis 

socialinis pedagogas, trečios 

kategorijos psichologas 

6,55 6,63 6,83 



Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, surdopedagogas 

metodininkas, tiflopedagogas 

metodininkas, socialinis 

pedagogas metodininkas, antros 

kategorijos psichologas 

7,14 7,29 7,48 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, 

surdopedagogas ekspertas, 

tiflopedagogas ekspertas, 

socialinis pedagogas ekspertas, 

pirmos kategorijos psichologas 

7,93 8,13 8,28 

 

 

 

6. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 

 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  
daugiau kaip 15  

iki 500 5,76–10,44 5,97–10,46 6,15–10,48 

501 ir daugiau 7,16–10,5 7,45–10,65 7,66–10,8 

 

7. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 

 

Mokinių 

skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai   

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10 metų  
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 
daugiau kaip 15 metų 

 

 

iki 200 7,6–10,71 7,8–11,1 8,0–11,37  

201–400 8,4–11,7 8,6–11,8 8,8–11,81  

401–600 9,0–11,74 9,2–11,82 9,4–11,85  

601–1 000 9,6–12,6 9,8–12,62 10,0–12,65  

1 001 ir 

daugiau 

10,2–12,6 10,4–12,64 10,6–12,68  

 

 


