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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, DARBO APMOKĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartį (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo 

kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų, 

materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas. 

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

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – įstatymas) sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR PAREIGYBIŲ LYGIAI 

 

3. Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių lygių ir grupių suskirstymas: 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Pareigybės 

lygis 

Pareigybės 

grupė 

1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams A2 1 

2. Raštinės administratorius C 4 

3. Maitinimo organizatorius ir higienos priežiūros specialistas B 3 

4. Auklėtojo padėjėjas C 4 

5. Virėjas C 4 

6. Valytojas D 5 

7. Skalbėjas D 5 

8. Kiemsargis D 5 

9. Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas D 5 

10. Budėtojas D 5 

 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS 

 

4. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

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

4.2. priemokos; 

4.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis ir esant nukrypimams nuo normalių darbo 

sąlygų; 



4.4. premijos. 

5. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apmokėjimo sistema nustatoma Alytaus lopšelio-

darželio "Vyturėlis" vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse. 

6. Pareiginės algos pastovioji dalis: 

6.1. apskaičiuojant lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos pastoviąją dalį, taikomas 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų nustatytas pareiginės algos bazinis 

dydis. 

6.2. Pareiginės algos pastovioji dalis lopšelio-darželio darbuotojams (išskyrus darbininkus) 

nustatoma pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginės algos 

koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. 

6.3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nustato lopšelio-darželio direktorius pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (1-7 

priedai), atsižvelgiant į pareigybės lygį, kvalifikacinę kategoriją ir profesinio darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme 

nustatytame tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės 

aprašyme nustatytoms funkcijoms. Lopšelio-darželio darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis 

sulygstama darbo sutartyje pagal lopšelio-darželio darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apmokėjimo 

sistemą. 

6.4. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato Alytaus miesto 

savivaldybės taryba. 

6.5. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

6.6. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo: 

6.6.1. pasikeitus pareigybei, pareigybės lygiui, kvalifikacinei kategorijai ir (ar) profesinio darbo 

patirčiai; 

6.6.2. nustačius, kad lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis 

kartu su kintamąja) viršija praėjusio ketvirčio lopšelio-darželio darbuotojų 5 vidutinius pareiginių 

algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. 

7. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

7.1. 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; 

7.2. pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

7.3. 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 vieniems metams; 

7.4. konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius nustato lopšelio-darželio 

direktorius, neviršydamas lopšelio-darželio biudžeto; 

7.5. lopšelio-darželio direktoriui pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, įvertinusi jo 

praėjusių metų veiklą, nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba; 

7.6. darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

8. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų 

lopšelio-darželio darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

PRIEMOKŲ IR PREMIJŲ  MOKĖJIMO TVARKA BEI SĄLYGOS 

 

9. Priemokos darbuotojui iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio gali būti 

nustatomos už: 

9.1. papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 



9.2. papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, 

vykdymą. 

10. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo skirta priemoka, lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakymu priemokos dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeistas arba mokėjimas nutrauktas. 

11. Priemokos gali būti mokamos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. 

12. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies dydžio. 

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

premijos atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną 

kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai lopšelio-darželio darbuotojo 

praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant lopšeliui-darželiui skirtų darbo užmokesčio lėšų. 

14. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta 

drausminė nuobauda. 

15. Priemokos ir premijos skiriamos lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Už aprašo įgyvendinimą atsakingas lopšelio-darželio direktorius. 

14. Lopšelio-darželio darbuotojams taikomos ir kitos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir 

kituose teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. 

15. Aprašas gali būti keičiamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

 

__________________________________ 

  



                                                                                                     Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis"   

                                                                                       darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

                                                                                                                                                  1 priedas 

 

 

Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 
daugiau kaip 15 

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

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

 

1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo  didinami 5–10 

procentų  ikimokyklinio ugdymo mokyklų pavaduotojams ugdymui, atsakingiems už mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu įstaigoje ugdoma 10 ir daugiau 

mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

2. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d. 

_______________________________________ 
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Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojų, 

dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės dalies 

koeficientai: 

 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,06–4,22 4,32–4,48 4,37–4,55 4,47–4,66 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,34–4,51 4,42–4,6 4,5–4,68 

Vyresnysis mokytojas 4,74–4,94 4,81–5,01 5,0–5,2 

Mokytojas 

metodininkas 
5,17–5,39 5,32–5,54 5,46–5,66 

Mokytojas ekspertas 5,9–6,13 5,96–6,19 6,12–6,36 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems 

pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas: 

1. didinami 5–10 procentų  kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2. didinami 5–20 procentų, kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

  



                                                                                                    Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis"   

                                                                                       darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 
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Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 
nuo daugiau kaip 3 

iki 10 

nuo daugiau kaip 10 

iki 15 

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 
4,26–

5,06 
4,54–5,38 4,59–5,46 4,69–5,59 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,56–5,41 4,64–5,52 4,73–5,62 

Vyresnysis mokytojas 4,98–5,93 5,05–6,01 5,25–6,24 

Mokytojas 

metodininkas 
5,43–6,47 5,59–6,65 5,73–6,79 

Mokytojas ekspertas 6,19–7,36 6,26–7,43 6,43–7,63 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą: 

1. didinami 5–10 procentų kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2. didinami 5–20 procentų, kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

__________________________________ 
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                                                                                                                                     4 priedas 

 

 

Specialiųjų pedagogų, logopedų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

3,76–4,2 3,99–4,46 4,02–4,5 4,13–4,62 

 

 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 

logopedas, surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

4,0–4,47 4,12–4,59 4,17–4,65 

Vyresnysis specialusis 

pedagogas, vyresnysis 

logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas 

4,61–5,16 4,68–5,23 4,86–5,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, surdopedagogas 

metodininkas, tiflopedagogas 

metodininkas 

5,01–5,6 5,18–5,77 5,3–5,92 

Specialusis pedagogas 

ekspertas, logopedas ekspertas, 

surdopedagogas ekspertas, 

tiflopedagogas ekspertas 

5,73–6,38 5,79–6,46 5,94–6,64 

 

 

____________________________ 
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A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

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 

A lygis 3,17 -7,6 3,22-8,5 3,31-9,5 3,41-10,5 

B lygis 3,15-7,3 3,19-7,4 3,26-7,6 3,32-8,0 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                     Alytaus lopšelio-darželio "Vyturėlis"   

                                                                                     darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

                                                                                                                                  6 priedas 

 

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

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 3,12-5,3 3,14-5,4 3,16-5,6 3,18-7,0 

 

 

________________________________ 


