
PATVIRTINTA 
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 
„Pasaka“ direktoriaus 2017 m. liepos 7 d. 
įsakymu Nr. (1.3) Į-VO-30 
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“  

PEDAGOGINIŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
SISTEMA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, patvirtintu 
2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198. 

2. Lopšelis-darželis įsipareigoja efektyviai naudoti pedagogams ir kitiems darbuotojams 
darbo užmokesčio lėšas, neviršyti darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. Pareiginės algos pastovios 
dalies koeficientai nurodomi pareiginės algos bazinio dydžio. Minimalią mėnesinę algą nustato 
Vyriausybė.  

3. Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį skelbiami lopšelio-darželio internetinėje 
svetainėje darbuotojų sutikimu.  

 
II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 
 

4. Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 
4.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 
4.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
4.1.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 
koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

4.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar 
specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

4.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 
įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

5. Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių grupė – II – kai pareigybių sąraše nustatytas 
darbuotojų pareigybių skaičius yra 51 ir daugiau darbuotojų. 

6.  Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 
6.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 
6.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; 
6.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 
6.4. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 
7. Lopšelio-darželio direktorius tvirtina lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių, pareigybių ir 

etatų sąrašus ir darbuotojų pareigybių aprašymus. 
8. Darbuotojų pareigybės aprašyme nurodoma: 
8.1. pareigybės grupė; 
8.2. pareigybės pavadinimas; 
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8.3.  pareigybės lygis; 
8.4.  pareigybės paskirtis; 
8.5.  specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo 

patirtis, profesinė kvalifikacija); 
8.6. pareigybei priskirtos funkcijos; 
8.7. pavaldumas, atsakomybė už pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, už pareigų 

netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą. 
 
 

III SKYRIUS 
DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS IR APMOKĖJIMAS 

 
9. Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis yra apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą. Jame 

pateikiami duomenys apie darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją ir paskirtą darbo krūvį.  
10.  Pedagogų darbo užmokestis priklauso nuo pareiginės algos pastovios dalies koeficiento. 

Lopšelyje-darželyje skaičiuojant pedagogų darbo užmokestį taikomas koeficientų vidurkis. 
11. Skaičiuojant darbo užmokestį pedagogams pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 

dauginamas iš pareiginės algos bazinio dydžio, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, patvirtintą 2017 m. sausio 17 d. Nr. 
XIII-198 ir pagal mokinio krepšeliui skirtus asignavimus.  

12. Kitiems lopšelio-darželio darbuotojams  darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus 
patvirtiną etatinių pareigybių sąrašą. Darbuotojų atlyginimai nustatomi, atsižvelgiant į pareigybės 
lygius, darbo stažą. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas dauginamas iš pareiginės algos 
bazinio dydžio. 

13. Darbo užmokestis pedagogams ir kitiems darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį 
lėšas pervedant į jų asmenines sąskaitas  AB „Swedbank“ banke. Grynais pinigais per kasą 
atlyginimai  nemokami. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti mokamas tik darbuotojui 
pateikus prašymą raštu lopšelio-darželio direktoriui. Prašymai neregistruojami ir saugomi 
buhalterijoje. 

14. Už pirmąją mėnesio pusę išmokama suma (avansas) negali viršyti pusės per visą mėnesį 
išmokamos sumos. Jeigu darbuotojas dirba nepilną mėnesį, jam gali būti mokamas tik tuo atveju, kai 
jis yra dirbęs didžiąją pirmosios mėnesio pusės dalį.  

15. Darbuotojams darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį – 3 ir 15 mėnesio darbo 
dienomis. 

16. Darbo užmokestis yra skaičiuojamas  naudojant buhalterinę programą „FINALGA“. 
17. Atlyginimai yra paskaičiuojami, pateikus užpildytą darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 
18. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, atsakingi  darbuotojai, direktoriaus įsakymu paskirti 

už darbo laiko kontrolę ir žiniaraščių pildymą, nurodo faktiškai dirbtą laiką. Pedagogų ir kitų 
darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį pildo sekretorė, einanti ir sąskaitininko apskaitininko 
pareigas. 

19. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, pasirašytas darbuotojo, atsakingo už jo pildymą, 
pateikiamas lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai 
pateikiami vyr. buhalteriui iki kito mėnesio 1 dienos. Remiantis šiais žiniaraščiais vyr. buhalteris 
apskaičiuoja atlyginimus. 

20. Vyr. buhalteris darbuotojams atspausdina ir išdalina atsiskaitymo lapelius. Į atsiskaitymo 
lapelius įrašomas darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis, išskaičiuotų  pajamų ir socialinio 
draudimo mokesčiai bei išmokėtos darbo užmokesčio sumos.  

 
IV SKYRIUS 

IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 
 

21. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio pagal nustatytus tarifus išskaičiuojama ir sumokama 
gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos. 
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22.  Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik įstatymo nustatytais atvejais.   
23. Išskaitos darbuotojo valia turi būti vykdomos tik turint raštišką darbuotojo prašymą, kad 

iš jo darbo užmokesčio būtų daroma tam tikro dydžio išskaita. Jei tokia išskaita periodinė, tai taip pat 
turėtų atspindėti darbuotojo prašyme – turėtų būti aiškiai nurodyta, kokį laikotarpį ir kokio dydžio 
sumą privalo išskaičiuoti iš darbuotojo darbo užmokesčio ir kur pervesti išskaičiuotą sumą. 

24. Siekiant teisingai paskaičiuoti pajamų mokestį, kiekvienas darbuotojas buhalterijai 
pateikia prašymą, kokio dydžio pagrindinį ir papildomą pajamų neapmokestinamąjį dydį taikyti bei 
kitus dokumentus, įrodančius, jog būtent šį dydį priklauso taikyti (vaikų  gimimo liudijimų kopijas, 
invalidumo pažymėjimo kopijas, pažymas apie šeimos  sudėtį, apie tai, kad vaikai mokosi mokykloje 
ir pan.). 

 
V SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 
VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ 

DARBO SĄLYGŲ 
 

25.   Darbuotojų darbo ir poilsio laiką reglamentuoja LR Darbo kodeksas.  
26. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų biudžetinių įstaigų darbuotojams mokama LR Darbo 
kodekso nustatyta tvarka.  

27. Darbo laiko apskaitos nukrypimai turi būti fiksuojami darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. 
 

VI SKYRIUS 
ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMAS, PAVADUOJANT PEDAGOGUS IR KITUS 

DARBUOTOJUS 
 
28. Pedagogams ir kitiems darbuotojams papildomas darbo užmokestis, pavaduojant 

nesančius  darbuotojus, mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, patvirtintą 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198. 

29. Darbuotojo ligos ar ligonio slaugymo atveju, pavaduojančiam negali būti 
priskaičiuojama daugiau papildomo atlyginimo nei susitaupė dėl darbuotojo ligos, ar ligonio 
slaugymo.  

 
VII SKYRIUS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS 
 
30.  Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 41 kalendorinės dienos pedagoginiam 

personalui ir 20 ir 25 kalendorinės dienas aptarnaujančiam personalui, neįskaitant valstybinių 
švenčių. 

31. Atostogų laiku visiems darbuotojams garantuojamas vidutinis darbo užmokestis. 
32. Lopšelyje-darželyje nustatoma tokia kasmetinių atostogų suteikimo eilės sudarymo 

tvarka: 
32.1. kasmetinės atostogos pedagoginiams darbuotojams suteikiamos vadovaujantis teisės 

aktų nustatytais reikalavimais; 
32.2. iki kovo 31 d. sudaromas atostogų suteikimo grafikas ir suderinamas su lopšelio-

darželio direktoriumi; 
32.3. suderintas atostogų grafikas tampa teisiniu kiekvieno darbuotojo atostogų pagrindu; 
32.4. lopšelio-darželio darbuotojai, kurie pageidauja atostogauti kitu laiku, nei numatyta 

atostogų grafike, turi suderinti su direktoriumi. Motyvuotus prašymus dėl kito kasmetinių atostogų 
laiko pateikia lopšelio-darželio direktoriui prieš  savaitę iki atostogų pradžios; 

32.5. neišsinaudoję kasmetinių atostogų už einamus metus, darbuotojas rašo prašymą dėl 
kasmetinių atostogų perkėlimo į kitus metus. 
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33. Skaičiuotinas vidutinio darbo užmokesčio už atostogas laikotarpis yra trys paskutiniai 
kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo  
užmokestis. 

34. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas nustatoma taip: 
nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų suma dauginama iš metinio darbo dienų koeficiento ir iš 
darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos uždarbio. 

35. Atostoginis atlyginimas pervedamas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš atostogų 
pradžią į darbuotojo asmeninę sąskaitą pagal Darbo kodekso nuostatas. Darbuotojo raštišku 
pageidavimu, išmokėjimo laikas gali būti pakeistas. Tuo atveju, jei atostoginio atlyginimo 
išmokėjimo laikas sutampa su atlyginimo mokėjimu už praėjusį mėnesį, atostoginio atlyginimo suma 
įrašoma į tą patį atlyginimo išmokėjimo žiniaraštį, kitu atveju, priklausomai nuo išmokėjimo terminų, 
suformuojami atskiri pervedimų į kortelę žiniaraščiai.  

 
VIII SKYRIUS  

PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ IŠMOKĖJIMAS 
 

36.  Priedai, premijos ir materialinės pašalpos mokamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. 
XIII-198 įstatymo 10, 12, 13 str. ir lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į lopšeliui-
darželiui skirtus darbo užmokesčiui asignavimus.  

 
IX SKYRIUS 

APMOKĖJIMAS DARBUOTOJO LIGOS ATVEJU 
 

37. Ligos ir motinystės socialinio draudimu apdraustieji asmenys turi teisę į šio draudimo 
pašalpas. Pašalpų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo sąlygas nustato LR ligos ir motinystės  
socialinio draudimo įstatymai. 

38. Ligos pašalpą už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas moka lopšelis-darželis. Mokama 
pašalpa 100 procentų vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka. Ligos 
pašalpą už pirmąsias 2 d. d. lopšelis-darželis nemoka, jeigu nesutampa su darbo grafiku. 

39. Nuo trečios kalendorinės nedarbingumo dienos ligos pašalpa mokama iš Valstybinio 
socialinio draudimo fondo. 

 
X SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 
IR SKATINIMAS 

 
40. 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. 

41. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu Biudžetinių įstaigų darbuotojų 
veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

42. Metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi iki kitų metų 
sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į 
pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas 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 vertinimo rodikliai nenustatomi.  

43. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius lopšelio-darželio 
darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 

44. Lopšelio-darželio darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 
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44.1. labai gerai; 
44.2.   gerai; 
44.3.   patenkinamai; 
44.4.   nepatenkinamai. 
45. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas 

ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas lopšelyje-darželyje. 
46. Darbuotojo tiesioginis vadovas įvertinęs lopšelio-darželio darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą: 
46.1.  labai gerai, – lopšelio-darželio direktorius vieniems metams nustato pareiginės algos 

kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali 
skirti premiją; 

46.2. gerai, – lopšelio-darželio direktorius vieniems metams nustato pareiginės algos 
kintamosios dalies dydį;  

46.3.  patenkinamai, – lopšelio-darželio direktorius vienus metus nenustato pareiginės algos 
kintamosios dalies dydžio;  

46.4. nepatenkinamai, – lopšelio-darželio direktorius vieniems metams nustato mažesnį 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šio įstatymo 1 priede tai 
pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį numatytas minimalus koeficientas.  

47. 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 pareiginės algos kintamosios dalies ir kitų siūlymų įgyvendinimo. Šis sprendimas 
galioja vienus metus. Jeigu lopšelio-darželio direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti 
siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.  

48. Lopšelio-darželio darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo 
ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

 
XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 

49. Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti 
būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. 
sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję biudžetinių 
įstaigų darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. 

50. Darbo apmokėjimo sistemos 38 ir 39 punktų nuostatos taikomos atliekant lopšelio-
darželio darbuotojų, išskyrus darbininkus, 2017 metų ir vėlesnių metų veiklos vertinimą. Įsigaliojus 
darbo apmokėjimo sistemai, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai lopšelio-
darželio darbuotojams, kurie į pareigas buvo priimti iki šio įstatymo įsigaliojimo, pirmą kartą 
nustatomi iki 2017 m. vasario 28 d. Biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių metų veikla pirmą kartą 
įvertinama iki 2018 m. sausio 31 d. 

51. 2017 metais apskaičiuojant darbuotojų pareiginės algos pastoviąją dalį, taikomas 
Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų 
pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2017 metais 2016 m. gruodžio 1 d. įstatyme 
Nr. XIII-61 nustatytas pareiginės algos bazinis dydis – 130,5 euro. Apskaičiuojant 2018 metų ir 
vėlesnių metų biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos pastoviąją dalį, taikomas šio darbo 
apmokėjimo sistemos 11 punkte nustatyta tvarka patvirtintas pareiginės algos bazinis dydis.  

 
 
 

_________________________________ 


