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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUMPURĖLIS“ DARBUOTOJŲ DARBO
APMOKĖJIMO SISTEMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ apmokėjimo sistema (toliau – sistema)
nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui, specialistų, kvalifikuotų darbuotojų, bei darbininkų,
dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, darbuotojų
pareigybių lygius ir grupes, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, kintamosios
dalies, priemokų, premijų, materialinių pašalpų mokėjimo sąlygas ir tvarką, taip pat kasmetinį veiklos
vertinimą.
2. Šios sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nuostatomis ir jas įgyvendinančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau
– DAĮ), Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis ir yra suderintos su kitais Lopšelio-darželio
lokaliniais teisės aktais bei taikomos apskaičiuojant ir išmokant pagal darbo sutartis dirbančių
darbuotojų darbo užmokestį.
3. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
3.1. darbuotojas – asmuo, dirbantis Lopšelyje-darželyje pagal su juo sudarytą darbo
sutartį;
3.2. darbo užmokesčio sandara – darbo užmokesčio dalys: pareiginė alga (pastovioji
ir kintamoji dalys), priemokos (už papildomą darbo krūvį ar už papildomų pareigų ar užduočių,
nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą, iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio),
mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ar viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant
nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų), premijos (įvertinus darbuotojo praėjusių metų kalendorinę
veiklą labai gerai, atlikus vienkartines svarbias užduotis);
3.3. tarifinis sąrašas – tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai ir kiti darbuotojai,
pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį
ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti.
Tarifinis sąrašas sudaromas mokslo metams;
3.4. priemoka – darbo užmokesčio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama už darbą
nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų, t. y. už papildomus darbus, už laikinai nesančių darbuotojų
funkcijų (pareigų) vykdymą, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą;
3.5. premija - kintamoji darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti;
3.6. materialinė pašalpa – tai 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;
3.7. išsilavinimas – valstybės pripažįstamais dokumentais patvirtinta išsilavinimo pakopa;
3.8. darbo stažas – tai laikas, per kurį asmuo turėjo darbo santykius, taip pat kiti

laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo
stažą;
3.9. pedagoginis darbo stažas – specialus darbo stažas, kuris nustatomas Švietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.
3.10. profesinio darbo patirtis – patirtis įgyta dirbant pagal darbo sutartį ar
savarankiškai. Darbo patirtimi gali būti laikomas darbas bet kokios teisinės formos juridiniame asmenyje
ar dirbant savarankiškai, kai dirbant tokį darbą yra atliekamos tos pačios ar panašios funkcijos, kurios yra
nurodytos įstaigos vadovo patvirtintame konkrečios pareigybės aprašyme;
3.11. valanda (kontaktinė valanda, nekontaktinė valanda) – 60 minučių trukmės darbo
valanda. Veiklos, kurios atliekamos darbo metu (t. y. per darbo valandas), turinys (mokytojo atliekamos
funkcijos) ir organizavimas yra darbuotojo ir darbdavio susitarimo ir Lopšelio-darželio darbo tvarkos
objektas.
4. Informaciją apie darbuotojus, t. y. jų išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę
kategoriją ir kitus duomenis, renka ir tvarko Lopšelio-darželio raštvedė.
5. Lopšelis-darželis priskiriamas II biudžetinių įstaigų grupei, nes pareigybių sąraše
nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra nuo 51 iki 200 darbuotojų.
6. Lopšelio-darželio direktorius sudaro Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių
sąrašus, naudodamasis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos
profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti.
6.1. Lopšelio-darželio direktorius tvirtina Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių
aprašymus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką. Mokytojų pareigybių aprašymo
metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.
7. Lopšelio-darželio darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta:
7.1.1. pareigybės grupė;
7.1.2. pareigybės pavadinimas;
7.1.3. pareigybės lygis;
7.1.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui
(išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);
7.1.5. pareigybei priskirtos funkcijos.
8. Su šia darbo apmokėjimo sistema supažindinami visi Lopšelio-darželio darbuotojai.

II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR LYGIAI
9. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas biudžetinių
įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir pavaduotojų pareigybių grupei.
10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra A lygio, t. y. šiai pareigybei būtinas ne
žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas.
11. Lopšelio-darželio mokytojai priskiriami specialistų grupei.
12. Mokytojai yra A2 lygio.
13. A2 lygio - šiai pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis
išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilyginamu arba aukštasis koleginis
išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, taip pat
mokytojų pareigybės.
14. Lopšelio-darželio specialistai (maitinimo paslaugų ir higienos normų laikymosi
administratorius, ūkvedys, kineziterapeutas, raštvedys, ) priskiriami specialistų grupei.
15. Specialistų pareigybė yra B lygio.

16. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis
išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.
17. Lopšelio-darželio kvalifikuoti darbuotojai (auklėtojų padėjėjas, mokytojų
padėjėjas, kompiuterių technikas, sandėlininkas, siuvėjas, virėjas) priskiriami kvalifikuotų darbuotojų
grupei.
18. Kvalifikuotų darbuotojų pareigybė yra C lygio.
19. C lygio – pareigybės, kuriai būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar)
įgyta profesinė kvalifikacija.
20. Lopšelio-darželio nekvalifikuoti darbuotojai (aplinkos tvarkytojas, valytojas,
darbininkas pastatų ir statinių priežiūrai, remonto darbams, virtuvės darbininkas, skalbėjas)
priskiriami darbininkų grupei.
21. Darbininkų pareigybės lygis yra D.
22. D lygio – pareigybė, kuriai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos
kriterijai.
III SKYRIUS
DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS
I SKIRSNIS
MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS. NEKVALIFIKUOTAS DARBAS
23. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo
formos ir sąlygos (sutarties termino, pagrindinio ar papildomo darbo, pareigybės pavadinimo,
pareigybės lygio), darbo režimo ir normos nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, kuri
turi atitikti šios darbo apmokėjimo sistemos nuostatas.
24. Darbuotojų atliekamo darbo turinys, jo aprašymas, darbuotojams privalomi
kvalifikaciniai reikalavimai, jei tokie taikomi atskirai pareigybei, privaloma ir savanoriška
kvalifikacijos tobulinimo tvarka nustatomi darbuotojų pareigybės aprašymuose arba darbo sutartyse.
25. Lopšelyje-darželyje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta
minimalioji mėnesinė alga ir minimalus valandinis atlygis.
26. Minimalus darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą
darbą darbuotojui už visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą.
27. Minimalus darbo užmokestis mokamas už nekvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu
darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių įgūdžių ar profesinių
gebėjimų reikalavimai.
28. Pareigos Lopšelyje-darželyje, priskirtinos prie nekvalifikuotų darbų, yra šios:
aplinkos tvarkytojas, valytojas, darbininkas, virtuvės darbininkas, skalbėjas.
II SKIRSNIS
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS
29. Lopšelio-darželio mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės
kategorijos nustatomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
30. Lopšelio-darželio darželio direktorius, vadovaudamasis LR
Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu
nustatydamas darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, atsižvelgia į Lopšeliodarželio turimas lėšas t.y. skirtus asignavimus.

31. Lopšelio-darželio direktorius, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams,
direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir kitiems darbuotojams, pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientą nustato vadovaudamasis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ darbo
apmokėjimo sistema (DAS).
32.Lopšelio-darželio darbuotojų, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 1
ir 2 priedus (LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių
atlygio už darbą įstatymo 3 ir 4 priedus), 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. Darbuotojo profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse,
įrodančius dokumentus (pažymas iš ankstesnių darboviečių arba laisvos formos pažymas) turi pateikti
Lopšelio-darželio raštvedžiui. Nepateikusiems patirtį įrodančių dokumentų, pastoviosios dalies
koeficientas taikomas vertinant Lopšelyje-darželyje įgytą patirtį
33.Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės
algos dydžio.
34.Lopšelio-darželio darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sutariama darbo
sutartyje pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių
atlygio už darbą įstatymą ir Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ darbo apmokėjimo sistemos nuostatas.
35.Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, neformaliojo ugdymo mokytojų
pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lopšelio-darželio sistemos 3 priedą (LR Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5
priedą), atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.
35.1. veiklos sudėtingumą (ar reikalingi papildomi įgūdžiai ir specialiosios žinios ar
informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra);
35.2. darbo krūvį;
35.3. atsakomybės lygį (aukštas atsakomybės lygis, kai darbuotojo veikla nuolat susijusi
su dokumentų rengimu ar aiškinimu, ar išvadų teikimu, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymų
kontrole, ar biudžeto vykdymu ir finansinių ataskaitų sudarymu, ar informacinių sistemų priežiūra ir
apsauga).
35.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;
35.5. savarankiškumo lygį (kai vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos,
o jų atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami – žemas lygis).
36. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pagal šios sistemos 3 priedą (LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą), atsižvelgiant į Lopšelyje-darželyje ugdomų
mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.
37. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimą ir jų turimų kompetencijų, reikalingų profesinei
veiklai, visumą, nustatomos Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojams ir
pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, mokytojams ir pagalbos mokiniui
specialistams, baigusiems profesinio mokymo programą, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir
kvalifikaciją, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo ar pagalbos mokiniui
specialisto, vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams ir
pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį
vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo
mokytojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo

pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko, pagalbos mokiniui
specialisto eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams,
įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)
išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto
kvalifikacinė kategorija.
38. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas
į pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.
III SKIRSNIS
PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS
39. Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas
priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis,
siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei gebėjimą atlikti pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas.
40. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą,
nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.
41. Lopšelio-darželio darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta
priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius,
tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to
darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo.
42. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal Lopšelio-darželio
darbo apmokėjimo sistemą, Lopšelio-darželio darbuotojams, įvertinus jų praėjusių metų veiklą,
nustato Lopšelio-darželio vadovas.
43. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
44. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis
nenustatoma.
IV SKIRSNIS
PRIEMOKOS
45. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, už pavadavimą,
kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas ar už papildomų pareigų ar užduočių,
nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų
(ekstremali situacija šalyje, karantinas) vykdymą gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos
pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriama iki darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų,
pabaigos. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės
algos pastoviosios dalies dydžio.
46. Priemokos darbuotojams skiriamos Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, esant
pakankamam darbo užmokesčio fondui. DAĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta priemoka už
darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (ekstremali situacija šalyje, karantinas)
neskiriama, jeigu įstaigos darbuotojui karantino metu taikomi specialiuose įstatymuose nustatyti
darbo apmokėjimo dydžiai.
47. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo skirta priemoka, direktoriaus įsakymu
priemokos dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeistas arba mokėjimas nutrauktas.

48.Konkrečius priemokos dydžius darbuotojams nustato Lopšelio-darželio direktorius.

V SKIRSNIS
MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI
VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO
NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ
49. Darbai, viršijantys darbo sutartyje nustatytą laiko trukmę, laikomi viršvalandiniais
darbais. Už viršvalandinį darbą ar darbą naktį (kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros iki šeštos
valandos, kai ar ne mažiau kaip ketvirtį viso darbo laiko per metus dirbama ne mažiau tris valandas
per darbo dieną nakties metu) mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio
dydžio užmokestis.
50. Už darbą poilsio dieną, darbą švenčių dienomis, kai tai nenustatyta
pagal darbo grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.
51. Už darbą švenčių dieną, darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką,
darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas gali būti
pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.
52. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir
esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų Lopšelio-darželio darbuotojams mokama Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
VI SKIRSNIS
PREMIJOS
53. Lopšelio-darželio darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti
skiriamos premijos, neviršijant įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų, už:
53.1. atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;
53.2. labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą;
53.3. siekiant paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, veiklą, veiklos rezultatus;
53.4.įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva
nutraukus darbo sutartį;
53.4. Kitais darbdavio ir darbovietės lygmens kolektyvinėje sutartyje numatytais
atvejais.
54. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies
dydžio. Jos skiriamos neviršijant Lopšeliui-darželiui darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
55. Premija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius dvylika mėnesių padaro
pareigų, nustatytų darbo teisės normose, darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje ar kituose
lokaliniuose teisės aktuose, pažeidimą.
56. Konkrečius premijų dydžius darbuotojams nustato Lopšelio-darželio direktorius.
VII SKIRSNIS
MATERIALINĖS PAŠALPOS
57. Lopšelio-darželio darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių

ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio),
sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar
mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra Lopšelio-darželio darbuotojo rašytinis
prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5
minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš Lopšeliui-darželiui skirtų lėšų.
58. Mirus Lopšelio-darželio darbuotojui, jo šeimos nariams iš Lopšeliui-darželiui
skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra
jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
59. Materialinę pašalpą Lopšelio-darželio darbuotojams skiria Lopšelio-darželio
direktorius iš Lopšeliui-darželiui skirtų lėšų, neviršijant įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
VIII SKIRSNIS
DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI, TVARKA
60. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu
darbuotojas prašo, kartą per mėnesį.
61. Už darbą per kalendorinį mėnesį atsiskaitoma ne vėliau negu per dešimt darbo dienų
nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.
62. Darbo užmokestis mokamas tik pinigais, pervedant į darbuotojo nurodytą asmeninę
sąskaitą banke. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos
išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju.
63. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį elektroniniu laišku darbuotojui pateikiama
informacija apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmę.
64. 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.
65.Ligos išmokos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymu. Už pirmąsias ligos dienas (darbo dienas) darbdavys moka 62,06 proc. gavėjo
VDU dydžio išmoką
IX SKIRSNIS
LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS
IR SKATINIMAS
66. Lopšelio-darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti
Lopšelio-darželio darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal
nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
67. Lopšelio-darželio darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lopšelio-darželio patvirtintu darbuotojų veiklos
vertinimo tvarkos aprašu.
68. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai Lopšeliodarželio darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos atsižvelgiant į Lopšeliodarželio metinius veiklos plano uždavinius ir prioritetines darbo funkcijas, vadovaujantis darbuotojo
pareigybės aprašymu.
69. Einamaisiais metais priimtam Lopšelio-darželio darbuotojui metinės užduotys
nustatomos per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos.

70. Jeigu priėmus į pareigas Lopšelio-darželio darbuotoją iki einamųjų kalendorinių
metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai
ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems
metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.
71. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Lopšeliodarželio darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.
72. Lopšelio-darželio darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:
1) labai gerai;
2) gerai;
3)patenkinamai;
4) nepatenkinamai.
73. Lopšelio-darželio darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31
dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo
pareigas Lopšelyje-darželyje. Jeigu dėl darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų
ar kitų svarbių priežasčių praleidžiami nurodyti terminai, darbuotojo veikla įvertinama per 5 darbo
dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos.
74. Lopšelio-darželio darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su Lopšelio-darželio
darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių
metų veiklą:
1) labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu
nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų
pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu skirti
premiją;
2) gerai, – teikia vertinimo išvadą su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės
algos kintamosios dalies dydį;
3) patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu
vienus metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;
4) nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu
vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne
mažesnį, negu DAĮ 3, 4 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę
darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.
75. Lopšelio-darželio direktorius gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą,
per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti Lopšelio-darželio darbuotojo tiesioginio
vadovo siūlymams dėl šio skyriaus 72 punkto numatytų nuostatų įgyvendinimo. Pareiginės algos
kintamosios dalies dydžius nustato Lopšelio-darželio direktorius įsakymu. Pareiginės algos kintamoji
dalis mokama nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.
76. Lopšelio-darželio pavaduotojų ugdymui – einamųjų metų veikla vertinama vadovaujantis
atitinkamai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu švietimo įstaigų
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo tvarkos
aprašu.
77. Lopšelio-darželio darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę
skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

78. Lopšelio-darželio kolektyvinėje sutartyje negali būti nustatyta papildomų,
palankesnių darbo apmokėjimo sąlygų, susijusių su papildomu valstybės biudžeto, savivaldybės
biudžeto ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų
lėšų poreikiu.
79. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais
mokslo metais ir/ar pasikeitus teisės aktams, atitinkamai DAS peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą
metuose arba pasikeitus teisės aktams.
80. Sistema patvirtinta laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais
principų.
81. Darbuotojai su šia sistema ir sistemos pakeitimais yra supažindinami pasirašytinai.
______________________

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
1 priedas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatymo
3 priedas
LOPŠELIO-DARŽELIO B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės lygis
B lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip 5
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
iki 10
4,6–8,1
4,7–8,2
4,8–8,4
4,9–8,9

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
2 priedas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatymo
4 priedas
LOPŠELIO-DARŽELIO KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės lygis
C lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip 5
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
iki 10
4,2–5,9
4,3–6
4,4–6,2
4,5–7,8

Rokiškio lopšelio-darželio
,,Pumpurėlis“ darbuotojų darbo
apmokėjimo sistemos
3 priedas
(Numeracija atitinka DAĮ 5 pr.
paliekant Įstatymo punktus)
Lietuvos
Respublikos
valstybės
ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatymo
5 priedas
MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ
PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ,
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ,
SURDOPEDAGOGŲ IR TIFLOPEDAGOGŲ, IŠSKYRUS DIRBANČIUS ŠVIETIMO
PAGALBOS ĮSTAIGOSE, AUKLĖTOJŲ, KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ)
DARBO KRŪVIO SANDARA

II SKYRIUS
MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IR
MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA)
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

12. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)
Kvalifikacinė
kategorija

Mokytojas
Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
ekspertas

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo
nuo
nuo
nuo
nuo
daugiau daugiau daugiau daugiau daugiau
iki 2
kaip 2 iki kaip 5
kaip 10 kaip 15 kaip 20
5
iki 10
iki 15
iki 20
iki 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
6,91
6,94
7,0
7,13
7,35
7,38
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
7,43
7,44
7,45
7,49
7,51
7,54
7,6

daugiau
kaip 25

7,42
7,59

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

8,12

8,27

8,53

8,57

8,62

9,24

9,39

9,63

9,67

9,71

13. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
13.1. didinami 5–10 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo
programą, ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba)
priešmokyklinio ugdymo programas:
13.1.1. 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;
13.1.2. 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;
13.4. gali būti didinami iki 20 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio
ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba)
priešmokyklinio ugdymo programas, pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje
nustatytus kriterijus.
14. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo
mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, veikla
atitinka du ir daugiau šio priedo 13 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 13 punkte, atsižvelgiant
į veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.
15. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio
priedo 16 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos
tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti,

dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais)
ugdymo klausimais ir kt.).
16. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą mokyklose (ikimokyklinio
ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių, sanatorijų mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), sutrikusio
vystymosi kūdikių namuose, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos
tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti,
dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais)
ugdymo klausimais ir kt.).
17. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio
ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam
darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti,
dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais)
ugdymo klausimais ir kt.).

III SKYRIUS
MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ,
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO
SANDARA
18. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
(Baziniais dydžiais)
Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
Kvalifikacinė
nuo
nuo
nuo
nuo
nuo
kategorija
daugiau daugiau daugiau daugiau daugiau daugiau
iki 2
kaip 2
kaip 5 kaip 10 kaip 15 kaip 20 kaip 25
iki 5
iki 10
iki 15
iki 20
iki 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas
6,91
6,94
7,0
7,13
7,35
7,38
7,42
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas
7,43
7,44
7,45
7,49
7,51
7,54
7,59
Vyresnysis
7,6
7,63
7,67
7,97
8,01
8,05
mokytojas
Mokytojas
8,12
8,27
8,53
8,57
8,62
metodininkas
Mokytojas
9,24
9,39
9,63
9,67
9,71
ekspertas
19. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams,
dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą:

19.1. didinami 5–10 procentų:
19.1.1. kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių
vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, turintys didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių;
19.1.2. ugdantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių
gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi
pradžios Lietuvos Respublikoje;
19.2. didinami 5–20 procentų:
19.2.5. mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas
namuose;
19.2.6. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
19.3. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo
sistemoje nustatytus kriterijus.
20. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, veikla atitinka du ir
daugiau šio priedo 19 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo
dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 19 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo
apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.
21. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio
priedo 22 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos skiriamos tiesioginiam
darbui su mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti,
dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais)
ugdymo klausimais ir kt.).
22.

Mokytojų,

dirbančių

pagal

priešmokyklinio

ugdymo

programą

mokyklose

(priešmokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, sanatorijų mokyklose (priešmokyklinio
ugdymo grupėse), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos,
iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su
mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su
mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).

IV SKYRIUS
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

23. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
(Baziniais dydžiais)
Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)

Pareigybė
iki 3

nuo daugiau
kaip 3 iki 10

nuo daugiau
kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas,
logopedas,

5,2

5,46

5,7

6,0

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip
iki 10
daugiau kaip 15
10 iki 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas,
logopedas,

5,47

5,8

6,02

Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis
logopedas,
Specialusis pedagogas
metodininkas, logopedas
metodininkas,

6,16

6,23

6,45

6,6

6,77

6,92

7,38

7,46

7,7

Specialusis pedagogas
ekspertas, logopedas
ekspertas,

24. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems
pedagogams, logopedams,:
24.1. didinami 5 procentais:
24.1.1. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
24.1.2. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
24.1.3. dirbantiems socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams;
24.1.4. dirbantiems sutrikusio vystymosi kūdikių namuose;
24.1.5. teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, kuriems dėl ligos ar
patologinės būklės skirtas mokymas namuose;
24.2. didinami 15–25 procentais, kai jie teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio
amžiaus vaikams, mokyklinio amžiaus vaikams, apakusiems suaugusiesiems jų namuose ar (ir)

ikimokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, esančiose kitose gyvenamosiose
vietovėse negu jų darbovietė;
24.3. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo
sistemoje nustatytus kriterijus.
25. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo, veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 24 punkte
nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25
procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo
kriterijai, nurodyti šio priedo 24 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami
biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.
26. Specialiųjų pedagogų, logopedų, , dirbančių mokyklose, socialinės globos įstaigose,
skirtose vaikams, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikais, darbo laikas per savaitę yra 27 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam
darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms
pratyboms vesti), 5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti vesti
specialiąsias pratybas, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams
(globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais,
dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).

V SKYRIUS
SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI
28. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)
Pastoviosios dalies koeficientai
Pareigybė

socialinis pedagogas

pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
nuo daugiau
daugiau
iki 3
kaip 3 iki
kaip 10 iki 15
kaip 15
10
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

5,38

5,67

5,87

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
iki 10
kaip 10 iki 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

5,95

daugiau
kaip 15

socialinis pedagogas

5,89

6,06

6,13

vyresnysis socialinis pedagogas

6,55

6,63

6,83

socialinis pedagogas
metodininkas

7,14

7,29

7,48

8,13

8,28

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

socialinis pedagogas ekspertas,

7,93

29. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
29.3. gali būti didinami iki 20 procentų šiame skyriuje nurodytiems darbuotojams pagal kitus
biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.
30. Jeigu šiame skyriuje nurodytų darbuotojų veikla atitinka du ir daugiau šio priedo
29 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne
daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos
sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 29 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą,
detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.
31. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.

VI SKYRIUS
AUKLĖTOJŲ, KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
32. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficienta

(Baziniais dydžiais)
Pastoviosios dalies koeficientai
Pareigybė

pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau nuo daugiau
daugiau kaip
iki 3
kaip 3 iki
kaip 10 iki
15
10
15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Auklėtojas, koncertmeisteris,
akompaniatorius

5,1

5,2

5,25

5,3

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
daugiau kaip
iki 10
kaip 10 iki
15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Auklėtojas, koncertmeisteris,
akompaniatorius
Vyresnysis auklėtojas, vyresnysis
koncertmeisteris, vyresnysis
akompaniatorius
Auklėtojas metodininkas,
koncertmeisteris metodininkas,
akompaniatorius metodininkas
Auklėtojas ekspertas,
koncertmeisteris ekspertas,
akompaniatorius ekspertas

5,4

5,45

5,5

5,6

5,65

5,7

5,75

5,8

5,85

5,95

6,02

6,17“

33. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
33.1. didinami 5–20 procentų auklėtojams, dirbantiems:
33.1.1. bendrojo ugdymo mokyklose, išskyrus šio priedo 33.1.2 ir 33.1.3 papunkčiuose
nurodytas mokyklas, profesinio mokymo įstaigose, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 2 ir daugiau
mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1 ir
daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių;
33.1.2. mokyklose (grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
33.1.3. mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių;
33.1.4. profesinio mokymo įstaigose (grupėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių;
33.1.5. socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams;
33.1.6. sutrikusio vystymosi kūdikių namuose;

33.2. gali būti didinami iki 20 procentų auklėtojams, koncertmeisteriams, akompaniatoriams
pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.
34. Jeigu auklėtojo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 33 punkte nustatytų kriterijų, jo
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo
33 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo
apmokėjimo sistemoje.
35. Koncertmeisterių ir akompaniatorių, dirbančių mokykloje, darbo laikas per savaitę yra 26
valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam
darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai).
36. Auklėtojų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas,
skirtas mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių, ir sanatorijų mokyklas), darbo laikas per savaitę yra 30 valandų, iš jų 28 valandos
skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais
(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais,
tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).
37. Auklėtojų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais bendrojo ugdymo mokyklose
(grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių, sanatorijų mokyklose, vaikų socializacijos centruose, socialinės
globos įstaigose, skirtose vaikams, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos per
savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais
(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais,
tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).
VII SKYRIUS
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJA),
NENURODYTŲ ŠIO PRIEDO IV, V IR VI SKYRIUOSE, PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
38. Šiame skyriuje nurodytų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai:
(Baziniais dydžiais)
Pedagoginio darbo stažas
(metais)
iki 10
nuo daugiau kaip 10 iki 15
daugiau kaip 15

Pastoviosios dalies koeficientai
5,95
6,65
7,35

39. Pagalbos mokiniui specialistams (judesio korekcijos mokytoja), kuriems suteiktos
kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami: už eksperto
kvalifikacinę kategoriją – 30 procentų, už metodininko kvalifikacinę kategoriją – 20 procentų, už
vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų.
39.1. Pagalbos mokiniui specialisto (judesio ir korekcijos mokytojo) darbo laikas per savaitę
yra 40 valandų, iš jų 4 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos –
netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti,
bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).
40. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo pagalbos
mokiniui specialistams:
40.2. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo
sistemoje nustatytus kriterijus.
41. Jeigu pagalbos mokiniui specialisto veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 40 punkte
nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25
procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo
kriterijai, nurodyti šio priedo 40 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami
biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.
VIII SKYRIUS
MOKYKLŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
42. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
(Baziniais dydžiais)
Mokinių
skaičius
iki 200
201–400
401–600
601–1 000
1 001 ir daugiau

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 10 metų
10,71
11,7
11,74
12,6
12,62

nuo daugiau kaip 10 iki 15
metų
11,1
11,8
11,82
12,62
12,64

daugiau kaip 15 metų
11,37
11,81
11,85
12,65
12,68

43. Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Mokinių skaičius
iki 10
iki 500
501 ir daugiau

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip 10 iki 15
daugiau kaip 15

10,44
10,5

10,46
10,65

10,48
10,8

44. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:
44.1. didinami 5–10 procentų:
44.1.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų, išskyrus šio priedo
44.2.1 ir 44.2.2 papunkčiuose nurodytas mokyklas, profesinio mokymo įstaigų vadovams ir jų
pavaduotojams ugdymui, atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo
organizavimą, jeigu šiose įstaigose ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų
sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
44.1.2. mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams ugdymui, jeigu mokykloje ugdoma (mokoma)
10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką,
nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir
profesinio mokymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje;
44.2. didinami 5–20 procentų mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams ugdymui:
44.2.1. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ar mokyklose, kurios turi padalinius, skirtus
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių
ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
44.2.2. dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
44.3. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovams pagal savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos nustatytus kriterijus;
44.4. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui pagal kitus
biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.
45. Jeigu mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau šio priedo
44 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne
daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos
sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 44 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą,
detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.
46. Bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų vadovų
ir vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi
atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną, išskyrus mokyklas, skirtas mokiniams,
dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų (elgesio ir emocijų ar sveikatos problemų) turintiems didelių ar labai

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; ligoninių mokyklų, sanatorijų mokyklų, nepilnamečių
tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokyklų, tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų
mokyklų, vaikų socializacijos centrų vadovų ir vadovų pavaduotojų ugdymui – pagal vidutinį metinį
mokinių skaičių; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų ir vadovų pavaduotojų ugdymui –
atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų spalio 1 dieną. Bendrabučiuose gyvenantys mokiniai į
bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 1,5. Vidutinis metinis mokinių skaičius
apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią
sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis
mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusių mokinių skaičių ir šį bendrą
skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaičiuojami
tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.

