
 
 

                                                      PATVIRTINTA 

       Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

                                                                            direktoriaus 2022 m. gruodžio 27  d. 

                                                 įsakymu Nr. V-132 

 

KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 

 DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Darželio) darbuotojų darbo  

apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Darželio darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio apskaičiavimą, darbo užmokesčio dydžius pagal pareigybes 

ir darbuotojų kategorijas, darbuotojų premijavimą, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais 

susijusių išmokų sumokėjimo terminus ir tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostato- 

mis ir jas įgyvendinančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – Įstatymas). 

3.  Darželyje  nėra kolektyvinės  sutarties, Aprašas   tvirtinamas   Darželio  direkto- 

riaus įsakymu, atlikus darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras Darbo kodekso nustatyta 

tvarka.  

4. Aprašas gali būti keičiamas,  atlikus darbuotojų informavimo ir konsultavimo  

procedūras Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 

5. Darželio darbuotojų pareigybių lygiai: 

5.1. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universiteti- 

nis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu; 

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

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

 5.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir 

(ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

 6. Darželio direktorius įsakymu  tvirtina Darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, 

pareigybių lygius ir pareigybių aprašymus. 
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 7. Darželio darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma: 

 7.1. pareigybės grupė; 

 7.2. pareigybės pavadinimas; 

 7.3. pareigybės lygis; 

 7.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui 

(išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija); 

 7.5. pareigybei priskirtos funkcijos. 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR JO DALYS 

 

8. Konkretus darbo užmokestis nustatomas individualiai kiekvienam darbuotojui  

Darželio direktoriaus ir darbuotojo susitarimu darbo sutartyje ir jos pakeitimuose, nustatant darbo 

užmokestį per mėnesį, jei darbo teisės normos nenumato kitų reikalavimų. 

9. Darbo užmokesčio dydis konkrečiam darbuotojui priklauso nuo pareigybės, jos  

svarbos ir sudėtingumo, darbuotojo pareigybei keliamų kvalifikacinių reikalavimų, darbuotojo 

išsilavinimo, stažo, darbinės patirties. 

10. Jei su darbuotoju sutariama, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis  

mokamas to darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.  

11. Darželio darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

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

Įstatymo nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta); 

11.2. priemokos; 

11.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą,  

budėjimą; 

11.4. premijos. 

12. Darželio darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos  

koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui 

(toliau – BD), kuris yra patvirtinamas Lietuvos Respublikos Seimo. Pareiginės algos pastovioji dalis 

apskaičiuojama  atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos BD.  

13. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

13.1. 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 gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

13.2. mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams pareiginės algos kintamoji dalis,  

vadovaujantis Įstatymu, nenustatoma; 

13.3. Darželio specialistams ( B lygis), direktoriaus pavaduotojui ugdymui (A2 lygis),  
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 kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis) pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma vieneriems 

metams, atlikus darbuotojų metinį vertinimą. 

14. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietu- 

vos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo 

rodiklius Darželio darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.  

15. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto sky- 

riaus vedėjas tvirtina darbuotojų pareigybių ir darbo užmokesčio, kuriems atlyginimas 

finansuojamas savivaldybės biudžeto, Mokymo lėšomis, paskirstymo sąrašą, su kuriuo darbuotojai 

supažindinami pasirašytinai. 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO DARŽELIO 

DARBUOTOJAMS KRITERIJAI 

 

16. Darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies  

koeficientai nustatomi, atsižvelgiant į mokinių skaičių (mokinių skaičius nustatomas tokiais 

intervalais: iki 500 mokinių, 501 ir daugiau mokinių) ir pedagoginio darbo stažą (pedagoginis stažas 

nurodomas tokiais metų intervalais: iki 10, 10-15, daugiau kaip 15).  

17. Darželio  mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ir  

meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas, pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai nustatyti šio Aprašo 5  priede, 

atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 

18. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginių algų  

pastoviosios dalies koeficientai nustatyti šio Aprašo 6 priede, atsižvelgiant į pedagoginio darbo 

stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 

19. Darželio pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies   

koeficientai nustatyti šio Aprašo 7 priede.  Jiems pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai 

nustatyti, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir į veiklos sudėtingumą: 

didelis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius; dalis jų – turintys didelių  

specialiųjų ugdymosi poreikių.  

20. Darželio specialistų ( B lygio) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  

nustatomas pagal Aprašo  1 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį (metais). 

21 . Darželio  kvalifikuotiems darbuotojams (C lygio) pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal šio Aprašo  2 priedą,  atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį 

(metais). 

22.  Darželio direktoriaus pavaduotojo, Darželio mokytojų, dirbančių pagal ikimo- 
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kyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo programas, meninio ugdymo mokytojų, Darželio pagalbos 

mokiniui specialistų pedagoginis darbo stažas fiksuotas Pedagogų registre. 

23.  Darželio specialistų (B lygis) ir kvalifikuotų darbuotojų (C lygis) profesinio dar- 

bo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas darbas, analogiškas 

pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui, arba atliekamos 

funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms. 

24. Darželio direktoriaus prašymu, 22-23 punktuose nurodyti darbuotojai  turi pateik- 

ti profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus. Nepateikusiems kitose 

darbovietėse įgytą profesinio darbo patirtį įrodančių dokumentų, nustatant pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą, vertinama darbo patirtis, įgyta Darželyje. 

25. Į profesinio darbo patirtį įskaičiuojami ir tie laikotarpiai, kuomet darbuotojas bu- 

 vo vaiko priežiūros atostogose iki vaikui sukaks 3 m. 

26. Darbininkų (D lygis)  pareiginės  algos  pastovioji  dalis  nustatoma  minimalios  

mėnesinės algos dydžio (Aprašo 3 priedas). Minimalus darbo užmokestis mokamas už 

nekvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie 

specialūs kvalifikacinių įgūdžių ar profesinių gebėjimų reikalavimai. 

V SKYRIUS 

PRIEMOKOS 

 

27. Darželio darbuotojui, atsižvelgus į atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą,  

mastą ir pobūdį, gali būti skiriamos šios priemokos: 

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

aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

27.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei  

nustatytas funkcijas; 

27.3. už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir sufor- 

muluotų raštu, vykdymą; 

27.4. už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. 

27.5.Priemokos, nurodytos 23.1 – 23.3. papunkčiuose, gali siekti iki 30 proc.  parei- 

ginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriamos  ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų 

pabaigos. Priemoka, nurodyta 21.4 papunktyje, gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos dydžio 

ir gali būti skiriama iki darbo pabaigos, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. 

28. Priemokos skiriamos Darželio direktoriaus įsakymu. Priemokų ir pareiginės algos 

kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. 

29. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo skirta priemoka, direktoriaus įsakymu  
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priemokos dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeistas arba mokėjimas nutrauktas. 

VI SKYRIUS 

PREMIJOS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

30. Premijos Darželio darbuotojams gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą  

per metus, neviršijant Darželio darbo užmokesčiui skirtų lėšų: 

30.1. atlikus vienkartines Darželio veiklai ypač svarbias užduotis; 

30.2. labai gerai įvertinus Darželio darbuotojo veiklą; 

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

nutraukus darbo sutartį. 

31. Premijos skiriamos Darželio direktoriaus įsakymu, neviršijant darbuotojui  

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

32. Premija neskiriama, jeigu darbuotojas per pastaruosius 12 mėnesių padaro darbo  

pareigų pažeidimą.  

33. Materialinės pašalpos skiriamos: 

33.1. darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos  

narių (sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip 

pat  išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas darbuotojas, 

ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra Darželio darbuotojo rašytinis 

prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 2 

minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa; 

33.2. mirus darželio darbuotojui, jo šeimos nariams iš Darželiui skirtų lėšų gali būti  

išmokama iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra šeimos narių 

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

34. Materialinę pašalpą darželio darbuotojui ar jo šeimos nariams skiria Darželio  

direktorius. 

VII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KASMETINIS VEIKLOS VERTINIMAS 

 

35.  Darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti Darželio 

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

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

rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

36. Darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla 

vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintu švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui  veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų 
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Darželio darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės  

patvirtintu Biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

37. Kiekvienais metais iki kovo 1 dienos Darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo,  

atsižvelgdamas į metinio veiklos plano priemones, Darželio darbuotojams nustato metines užduotis, 

susijusias su Darželio metinio veiklos plano priemonėmis, vidaus administravimu bei veiklos 

efektyvumo didinimu, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

38. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Darželio 

darbuotojams  nustato ir kasmetinį  veiklos vertinimą atlieka tiesioginis jų vadovas. 

39. Darželio darbuotojų praėjusių metų veikla gali būti įvertinama: 

1) labai gerai; 

2) gerai; 

3) patenkinamai; 

4) nepatenkinamai. 

40. Darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo  kartu su Darželio darbo taryba įvertinęs 

darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

1) labai gerai – nustato  iki kito Darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo  

pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies, ir gali  skirti premiją pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius; 

2) gerai – nustato iki kito Darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės 

algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius; 

3) patenkinamai –  nenustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

4) nepatenkinamai –  nustato mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, 

tačiau ne mažesnį, negu šio Aprašo 1 ir 2  prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį 

ir (ar) profesinę darbo patirtį ar mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, ir gali sudaryti su darbuotoju 

rezultatų gerinimo planą (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas 

ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju 

gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

41. Darželio  darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi 

teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

42. Jeigu dėl Darželio darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų 

ar kitų svarbių priežasčių negalima laiku įvertinti darbuotojo veiklos, darbuotojo kasmetinė veikla 

įvertinama per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos. 
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VIII SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

43. Darbo užmokestis Darželio darbuotojui  mokamas ne rečiau kaip du kartus per 

mėnesį.  Darbuotojo raštišku prašymu, darbo užmokestis gali būti mokamas ir vieną kartą. 

44. Darbo užmokestis mokamas tik pinigais, pervedant į darbuotojo nurodytą 

asmeninę sąskaitą banke. 

45. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios 

išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju. 

46. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį darbuotojui pateikiama informacija apie jam 

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

47. Duomenys apie atskiro darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik 

įstatymų nustatytais atvejais arba su darbuotojo sutikimu. 

IX SKYRIUS 

IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

48. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais: 

48.1. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

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

48.3. 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. 

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

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

X SKYRIUS 

LIGOS PAŠALPOS MOKĖJIMAS 

 

50. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampančias  

su darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 62,06 procentų 

pašalpos gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka. 

51. 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 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS 

 

52. Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų kasmetinės 
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 atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti 

suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. 

53. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę  

neįskaičiuojamos. 

54. Kasmetinių atostogų laiku  Darželio darbuotojui paliekamas jo vidutinis  

darbo užmokestis (atostoginiai). 

55. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių 

 atostogų pradžią.  Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami 

įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

56. Tikslinės atostogos yra: 

1) nėštumo ir gimdymo; 

2)  tėvystės; 

3)  vaikui prižiūrėti; 

4)  mokymosi; 

5)  kūrybinės; 

6) nemokamos. 

57. Darželio direktorius užtikrina darbuotojo teisę po tikslinių atostogų grįžti į tą pa- 

čią  ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis negu buvusios darbo sąlygomis, 

įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant teisę į darbo 

užmokesčio padidėjimą, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs. 

58. Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų  arba neįgalų 

 vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų 

kasmetinės atostogos. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine 

įtampa ir profesine rizika, suteikiamos iki keturiasdešimt darbo dienų pailgintos atostogos. 

59. Darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje sutei- 

kiamos papildomos atostogos. 

60. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus 

 iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena  per mėnesį, o auginantiems tris ir 

daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo 

užmokestį. 

61. Teisės į ankstesniame punkte nustatytas  papildomas poilsio  dienas  neturintiems  

 darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio 

ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo 

dienos laisvo  nuo darbo laiko  per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį 

darbo  užmokestį. 
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62. Kasmetinės atostogos Darželio darbuotojams suteikiamos pagal atostogų  gra- 

fiką, patvirtintą Darželio direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų balandžio 1 d. 

63. Darbuotojai iki einamųjų metų kovo 1 d. teikia prašymus  Darželio direktoriui 

 dėl kasmetinių atostogų suteikimo.  

64. Atostogos gali būti  metų bėgyje, atskiru prašymu. Prašymas pateikiamas ne 

vėliau kaip prieš tris dienas iki numatytų atostogų pradžios. Atostoginiai mokami įprasta darbo 

užmokesčio mokėjimo tvarka.  

65. Norėdamas pasinaudoti suteikta teise į papildomą poilsio laiką, darbuotojas: 

65.1. rašo prašymą Darželio direktoriaus vardu, kuriame nurodo, kada ir kokiu būdu 

 (suteikiant papildomą poilsio dieną ar sutrumpinant darbo laiką) prašoma suteikti lengvatą; 

65.2. prie savo prašymo darbuotojas privalo pridėti vaikų gimimo liudijimus ar  

vaiko neįgalumą patvirtinančius dokumentus. 

XII SKYRIUS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS 

 

66. 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. 

67. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių  

atostogų pradžią.  

68. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už nepa- 

naudotas atostogas mokama kompensacija. 

69. Darbuotojams išmokėtos premijos nėra įprastinė darbo užmokesčio dalis, išmokė- 

tos premijos nėra įtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.  Skaičiuojant kompensaciją 

už nepanaudotas atostogas, neįskaičiuojamos premijos, tai nėra įprastinė darbo užmokesčio dalis. 

XIII SKYRIUS 

DARBO LAIKO APSKAITA  

 

70. Darželio direktorius  arba jį pavaduojantis  Darželio darbuotojas  tvarko darbuo- 

tojų darbo laiko apskaitą, išskyrus darbuotojų, dirbančių nekintančios darbo dienos  trukmės ir 

nekintančio darbo dienų per savaitę skaičiaus  darbo laiko režimu.  

71. Darželio direktorius  privalo įtraukti  į darbo laiko apskaitą  darbuotojo faktiškai 

 dirbtus: viršvalandžius; darbo laiką švenčių dieną; darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas 

pagal grafiką; darbo laiką naktį;  darbo laiką pagal susitarimą dėl papildomo darbo. 

72. Darbo laiko apskaita tvarkoma Darželio direktoriaus patvirtintos formos darbo lai- 

ko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu. 

73. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo darbo laiko apskaita ir reikalauti neatly- 
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gintinai gauti darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą. 

XIV SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, VIRŠVALANDINĮ 

DARBĄ 

 

74. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas ne mažes- 

nis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. 

75. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo  

 užmokestis. 

76. Už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio 

 dydžio užmokestis. 

77. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo už- 

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

grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo 

užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo 

užmokesčio dydžio užmokestis. 

78. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio 

 darbo laikas, padauginti iš 74-77 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti  pridedami prie 

kasmetinių atostogų laiko. 

79. Už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, taip pat kai  padidinamas 

darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su  normaliomis darbo sąlygomis, darbo 

užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi darbo sutartyse. 

XV SKYRIUS 

NEDISKRIMINAVIMO UŽTIKRINIMAS 

 

80. Tos pačios pareigybės ir kvalifikacijos darbuotojams darbo užmokestis mokamas  

nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, tautybės, kilmės, tikėjimo, vaikų (ne)turėjimo ir kt. 

81. Tos pačios pareigybės ir kvalifikacijos darbuotojams, dirbantiems pagal terminuo- 

tas darbo sutartis, nustatytas atlyginimas negali būti mažesnis nei darbuotojams, dirbantiems pagal 

neterminuotas darbo sutartis.  

82. Diskriminavimu nelaikoma: 

82.1. skirtingo darbo užmokesčio taikymas skirtingoms pareigybėms; 

82.2. skirtingo darbo užmokesčio taikymas skirtingos kvalifikacijos, skirtingos  

darbo patirties ir stažo darbuotojams. 

XVI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

83. Darželio darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo  
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metais ir/ar pasikeitus teisės aktams. 

84. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas tvirtinamas direktoriaus  

įsakymu, suderinus su darželio Darbo taryba. 

85. Darbuotojai su Aprašu supažindinami pasirašytinai. 

86. Darbuotojams taikomos ir kitos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose  

teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. 

 

___________________________ 

 

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 

Aptartas įstaigos darbo taryboje 2022-12-27, Protokolo Nr.3. 
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                                                                          Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo  

                   1 priedas 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ A IR B LYGIO SPECIALISTŲ 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

B lygis –  dietistas, slaugytojas. 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 
daugiau kaip 10 

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

_______________________ 

                                                                          Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo  

                   2 priedas 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

C lygis – auklėtojų padėjėjas, virėjas, sandėlininkas, ūkvedys, mokytojo padėjėjas. 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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 

_________________________ 

                                                                          Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo  

                   3 priedas 
 

D lygis – statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis, skalbėjas, valytojas. 

Pareigybės lygis  

D lygis MMA 

                                                                          

 

_______________________ 
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                                                                           Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo  

                   4 priedas 

 

DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

  
 

Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(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 

______________________ 

                                                                            

                                                                         Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo  

                   5 priedas 

 

 MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

IR MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR 

(ARBA) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA: 
 

          

1. Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

1.1.didinami 5  proc. mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir  

meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo 

programas: 

Kvalifikacinė  

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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 
 8,62 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 
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1.1.1. 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; 

1.1.2. 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. 

_____________________ 

                                                                

                                                                          Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo  

                    6  priedas 

 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA: 

 

1. Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

1.2.didinami 5  proc. mokytojams, dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą: 

1.2.1. 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; 

1.2.2. 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. 

  _________________

Kvalifikacinė  

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

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 8,7 

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 
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                                                                                     Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo  

                        7  priedas 

 

 

 SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, 

TIFLOPEDAGOGŲ, IŠSKYRUS DIRBANČIUS ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE, 

PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA: 

 

 

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, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

judesio korekcijos 

specialistas 

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

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

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas 

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

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

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

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas 

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, 

tiflopedagogas 

ekspertas 

  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39 

 

  1. Logopedui, dirbančiam pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas dėl veiklos sudėtingumo: 

1.1. 5 procentais, jei įstaigoje ugdomas 1 ir daugiau vaikų, turinčių vidutinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių; 

1.2. 10 procentų, jei įstaigoje ugdomas 1 ir daugiau vaikų, turinčių didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

____________________________ 


