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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

     1. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio (toliau - Lopšelio-darželio) darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos prašas (toliau-Aprašas) nustato Lopšelio-darželio darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis (toliau- darbuotojai), pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo 

kriterijus, pareiginės algos  pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareiginės algos 

kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų mokėjimo tvarką ir sąlygas. 

     2. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

     2. 1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis); 

     2.2. priemokos; 

     2.3. premijos. 

     3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas 

sąvokas. 

           

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 

     4. Pareigybių lygiai. 

     4.1. lopšelio- darželio darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu: 

     4.1.1.2. 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; 

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

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

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

profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

     5.  Lopšelio-darželio grupė ir pareigybių  grupės. 



     5.1. lopšelis-darželis priskiriamas III įstaigų grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų 

pareigybių skaičius yra iki 50 pareigybių. 

     5.2. lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės suskirstytos į šias grupes: 

     5.2.1. lopšelio-darželio direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

     5.2.2. pedagogai ir specialistai priskiriami A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms 

pareigoms eiti; 

     5.2.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

     5.2.4. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos  D lygiui (toliau – darbininkai). 

     6. Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų pareigybių aprašymas. 

     6.1. lopšelio-darželio direktorius sudaro lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašus, 

naudodamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 

kodu ir pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardinti. 

     6.2. lopšelio-darželio direktorius pareigybių sąrašą, pareigybių lygius, pareigybių aprašymus bei 

pedagogų ir kitų darbuotojų tarifinį sąrašą tvirtina įsakymu.        

     6.3. Lopšelio-darželio direktorius  tvirtina lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių aprašymus, o 

lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija. 

     6.4. lopšelio-darželio darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

     6.4.1. pareigybės grupė; 

     6.4.2. pareigybės pavadinimas; 

     6.4.3. pareigybės lygis; 

     6.4.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo 

patirtis, profesinė kvalifikacija); 

     6.4.5. pareigybei priskirtos funkcijos. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO LOPŠELIO-DARŽELIO 

DARBUOTOJAMS KRITERIJAI 

 

     7. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma atsižvelgiant į į turimą  išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą, vadybinę kvalifikaciją 

     8. Lopšelio-darželio auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pagalbos mokiniui 

specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma  atsižvelgiant į turimą kvalifikacinę kategoriją, 

pedagoginio darbo stažą 

     9. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui vadybinė kvalifikacinė kategorija 

nustatoma ir jos veiklos atitikties įgytai kvalifikacinei kategorijai vertinimas atliekamas kas penkeri 

metai Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro (toliau – Švietimo ir mokslo ministras ) 

nustatyta tvarka. 

     10. Lopšelio-darželio auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacinės kategorijos nustatomos Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

     11. Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos 

koeficientais.  



     12. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir kitiems įstaigos pedagoginiams 

darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal Įsakymo 5 priedą. 

     13. Kitiems darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas 

atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį, nustatoma, kuris iš Įstatymo 3 ir 4 prieduose 

atitinkamo lygio pareigybei nustatyto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalų 

taikytinas šiam darbuotojui; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nurodomas darbo 

sutartyje. 

     14. Nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didindamas iki 20 

procentų, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

     14.1. veiklos sudėtingumą; 

     14.2. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko); 

     14.3. atsakomybės lygį; 

     14.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą; 

     14.5. savarankiškumo lygį; 

     14.6. darbo funkcijų įvairovę;  

     14.7. kitus svarbius kriterijus. 

     15. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 100 procentų Įstatymo 

7 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju – kai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos  Respublikos darbo rinkoje. 

     16. Jei darbuotojui einant pareigas įvyksta struktūrinių ar organizacinių pokyčių, pakinta 

darbuotojo funkcijų pobūdis ar kvalifikacija ar atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo 

įvertinti darbuotojui nustatytiną pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, darbuotojui 

nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydis nustatomas iš naujo. 

     17. Lopšelio-darželio direktorius, nustatydamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 

darbuotojams, atsižvelgia į lopšeliui-darželiui skirtas lėšas. 

      

 

 

 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

     20. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusiais metais 

pasiektų rezultatų, kurie nustatomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atlikus 

darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo procedūras. 

     21. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, gali būti nustatyta direktoriaus darbuotojo priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į 

darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, darbuotojo turimą mokslinį laipsnį, 

pedagoginę veiklą, mokslinę veiklą, dalyvavimą Lietuvos ir tarptautinėse darbo grupėse, projektuose, 

kvalifikacijos kėlimo intensyvumą, stažuotes, užsienio kalbos mokėjimą, kuriam patvirtinti gali būti 

pateikiami atitinkami pažymėjimai ar sertifikatai. Pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma nuo 

pastoviosios, taip pat ir nuo padidintos pastoviosios dalies (jeigu ji padidinta). 



     22. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui, auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams  ir pagalbos mokiniui specialistams bei darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis, 

vadovaujantis Įstatymu, nenustatoma. 

     23. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui,   specialistams (A2 ir B lygio), kvalifikuotiems 

darbuotojams (C lygis) pareiginės algos kintamoji dalis pirmą kartą bus nustatoma 2018 metais 

atlikus kasmetinį darbuotojų vertinimą, atsižvelgiant į lopšelio-darželio turimas lėšas. 

     24. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašu. 

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

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.      

     26. Lopšelio-darželio direktorius, įvertinęs darbuotojo veiklą labai gerai, nustato darbuotojui 

kintamosios dalies dydį vieniems metams nuo 10 iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies 

(įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal Įstatymo 7 straipsnio 6 ir 7 dalis) ir 

atsižvelgdamas į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių 

įvykdymo kokybė, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė, o kokius ir kokia apimti 

– viršijo. 

     27. Lopšelio-darželio direktorius, įvertinęs darbuotojo veiklą gerai, nustato darbuotojui 

kintamosios dalies dydį vieniems metams nuo 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies  

atsižvelgdamas į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių 

atlikimo kokybė, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė. 

     28. Lopšelio-darželio direktorius, įvertinęs darbuotojo veiklą patenkinamai, vienus metus 

nenustato darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies. 

     29. Kintamoji pareiginės algos dalis nustatoma lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

 

V SKYRIUS 

PRIEMOKŲ IR PREMIJŲ MOKĖJIMAS 

 

     30. Priemokų mokėjimo tvarka ir sąlygos. 

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

aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar 

užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų 

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

negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, išskyrus Įstatymo 9 straipsnio 

4 dalyje nustatytus atvejus. 

     30.2. priemoka darbuotojui skiriama lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu ir mokama tol, kol yra 

papildomas darbo krūvis darbuotojui ar kol darbuotojas vykdo papildomas pareigas ar užduotis, bet 

ne ilgiau nei iki kalendorinių metų pabaigos.  

     30.3. Priemokos skiriamos lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. Lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakyme dėl priemokos skyrimo nurodoma, už ką ji skiriama. 

     31. Lopšelio-darželio darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos 

premijos: 

     31.1. atlikus vienkartines ypač svarbias lopšelio-darželio veiklai užduotis; 

     31.2. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 



     32. Premijos skiriamos lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, neviršijant darbuotojui nustatytos 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir neviršijant lopšeliui – darželiui darbo užmokesčiui 

skirtų lėšų. 

     33. Direktorius gali skirti premiją ir nustatyti pareiginės algos kintamąją dalį, skirti tik premiją 

arba tik nustatyti kintamąją dalį. 

  

 

VI SKYRIUS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

     34. Materialinių pašalpų mokėjimo tvarka ir sąlygos: 

     35.1. 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 darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę 

patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė 

pašalpa iš įstaigai skirtų lėšų. 

     35.2. Mirus lopšelio-darželio darbuotojui, jo šeimos nariams iš įstaigai skirtų lėšų gali būti 

išmokama iki 5  minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo ar jo šeimos 

narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

     36. Materialinė pašalpa skiriama direktoriaus įsakymu. 

           

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

          29. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą rengia ir tvirtina lopšelio-

darželio direktorius. 

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

metais ir (ar) pasikeitus teisėms aktams. 

          31. Lopšelio-darželio darbo apmokėjimo tvarkos aprašas galioja tol, kol nesudaromas kitas. 

 

________________________________________ 


