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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais, 

dirbantiems švietimo įstaigoje, aktualiais teisės aktais. Aprašas nustato Šiaulių lopšelio-darželio 

„Salduvė“ (toliau – Įstaiga) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo 

apmokėjimo sistemą: pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus; pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus; pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo 

kriterijus, mokėjimo tvarką ir sąlygas; priemokų, premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir 

sąlygas; darbuotojų pareigybių lygius ir grupes; darbuotojų veiklos vertinimą.  

2. Tai, kas nenumatyta Apraše, sprendžiama taip, kaip nustatyta Įstatymo aktualioje redakcijoje 

arba kaip numatyta atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose. 

3. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal 

pasirašytą darbo sutartį su Įstaiga, t. y. – darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis ir, jei skirta, 

kintamoji dalis, priemoka, premija. 

3.2. Darbuotojas – asmuo, dirbantis Įstaigoje pagal su juo sudarytą ir pasirašytą darbo sutartį. 

3.3. Išsilavinimas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens tam 

tikro lygio branda, kompetencija, kvalifikacija. 

3.4. Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, 

įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. 

3.5. Kvalifikacija – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens 

turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, 

visuma. 

3.6. Materialinė pašalpa – finansinė parama darbuotojui (ar jo šeimai), kuri skiriama 

darbuotojui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo paties ligos, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko, 

motinos, tėvo) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo ar kitų aplinkybių. 

3.7. Mokytojas – darbuotojas dirbantis pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

programą, tame tarpe ir meninio ugdymo mokytojas. 

3.8. Pareiginė alga – pagal Įstatyme patvirtintus koeficientų dydžius Įstaigos direktoriaus 

nustatyta darbo užmokesčio pastovioji dalis, mokama darbuotojui už darbą pagal darbo sutartį, ir 

kintamoji dalis (išskyrus pedagogus ir darbininkus), kuri nustatoma pagal praėjusių metų veiklos 

vertinimą arba priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam 

keliamus uždavinius. 

3.9. Pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį 

vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; pedagogikos specialistas, 

darbuotojas, dirbantis mokytoju, švietimo pagalbos specialistu, Įtaigos direktoriumi, jo pavaduotoju. 
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3.10. Pedagogo kvalifikacija – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama 

asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų mokiniams 

ugdyti, visuma. 

3.11. Premija – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti skiriama darbuotojui skatinti. 

3.12. Priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti skiriama darbuotojui, 

atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą, mastą ir pobūdį. 

3.13. Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, 

atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių. 

3.14. Švietimas – ugdymas ir išsilavinimo teikimas, savišvieta; taip pat vaikų, jų tėvų (globėjų), 

mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų veiklų visuma. 

3.15. Švietimo pagalba – vaikams, jų tėvams (globėjams) ir mokytojams teikiama pagalba, 

kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. 

3.16. Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant. 

3.17. Pareigybių (etatų) sąrašai:  

3.17.1. pedagoginių ir ugdymo aprūpinimo padalinio darbuotojų pareigybių (etatų) sąrašas – tai 

dokumentas, kuriame pateikiami pareigybių pavadinimai, pareigybių skaičius, etato dalis, 

pastoviosios ir kintamosios dalies koeficientai, priemokos, jų piniginė išraiška. Jei reikia, gali būti 

keičiamas, atsižvelgiant į Įstaigai skirtus asignavimus ir vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis. 

Tvirtinamas Įstaigos direktoriaus įsakymu. Didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, pareigybių (etatų) skaičių tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba. 

3.17.2. mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų pareigybių (etatų) sąrašas – tai dokumentas, 

kuriame nurodomi pedagogų: vardas, pavardė, darbo stažas, išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija, 

užimamos pareigybės etato dalis pagal krūvį, pastoviosios dalies koeficientas (gali būti nurodoma 

procentine ir pinigine išraiška) ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo 

užmokesčiui apskaičiuoti. Sudaromas mokslo metams ir, jei reikia, gali būti keičiamas, atsižvelgiant 

į Įstaigai skirtus asignavimus ir vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis. Tvirtinamas Įstaigos 

direktoriaus įsakymu. 

3.17.3. ugdymo aprūpinimo padalinio darbuotojų pareigybių (etatų) sąrašas – tai dokumentas, 

kuriame nurodomi ugdymo aplinkos (ūkio) darbuotojų: vardas, pavardė, pareigybės pavadinimas ir 

lygis, darbo stažas, užimamos pareigybės etato dalis pagal krūvį, pastoviosios, kintamosios dalies 

koeficientai (gali būti nurodomi procentine ir pinigine išraiška) ir nurodomi kiti teisės aktuose 

nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti. Sudaromas mokslo metams ir, jei 

reikia, gali būti keičiamas, atsižvelgiant į Įstaigai skirtus asignavimus ir vadovaujantis šio Aprašo 

nuostatomis. Tvirtinamas Įstaigos direktoriaus įsakymu. 

4. Darbuotojai, pasikeitus išsilavinimui, darbo patirčiai, kvalifikacinei kategorijai, teikia 

prašymą kartu su pasikeitusias sąlygas įrodančiais dokumentais Įstaigos direktoriui dėl pareiginės 

algos pastoviosios dalies pakeitimo.  

5. Darbuotojui: 

5.1. pareiginės algos bazinis dydis taikomas toks, kokį nustatyto Lietuvos Respublikos Seimas 

įstatyme apie savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio 

dydžio taikymą tais metais; 

5.2. valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. 

6. Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ darbuotojų darbo užmokesčio apskaitą vykdo Šiaulių 

apskaitos centras kaip numatyta pasirašytoje ir galiojančioje Buhalterinės apskaitos organizavimo 

sutartyje.  
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II SKYRIUS 

DARBO LAIKO APSKAITA 

 

7. Įstaigos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo raštinės administratorius arba 

kitas direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas: 

7.1. užpildyti ir atsakingų asmenų pasirašyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami 

buhalteriui, tvarkančiam Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčius, kaip numatyta Buhalterinės 

apskaitos organizavimo sutartyje; 

7.2. teisingai įformintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra pagrindas skaičiuoti darbuotojams 

priklausantį darbo užmokestį. 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

8. Įstaigos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

8.1.2. 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;  

8.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas 

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

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

profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai.  

9. Įstaiga priklauso III biudžetinių įstaigų grupei – kai pareigybių sąraše yra 50 ir mažiau 

pareigybių. 

10. Įstaigos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

10.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar 

A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

10.2. administracijos padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 

ar A2) arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

10.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

10.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

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

11. Įstaigos darbuotojų pareigybės aprašyme nurodoma informacija, kaip rekomenduojama 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintoje Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikoje ir Mokytojų (išskyrus 

trenerius) pareigybių aprašymo metodikoje.  

12. Įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Įstaigos 

direktorius atsižvelgdamas į minėtus teisės aktus ir Lietuvos profesijų klasifikatorių. 
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IV SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS, PRIEMOKA, PREMIJA IR MATERIALINĖ PAŠALPA 

 

13. Įstaigos darbuotojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys 

arba tik pastovioji dalis, jeigu Įstatymo nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta); 2) priemoka; 3) 

premija. 

14. Įstaigos direktoriui – pareiginę algą, jos pastovios dalies koeficientą, kintamąją dalį, 

priemoką, premiją, materialinę pašalpą – nustato ir skiria Šiaulių miesto savivaldybės meras, kaip 

numatyta tai reglamentuojančiuose ir galiojančiuose teisės aktuose. 

15. Įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (toliau – PAPDK):  

15.1. nustatomas Įstaigos direktoriaus pagal Įstatymo nuostatas ir atsižvelgiant į Įstaigai skirtus 

asignavimus; 

15.2. nenustatomas darbininkams, nes jų pareiginės algos pastovioji dalis yra minimaliosios 

mėnesinės algos dydžio; 

15.3. Įstaigos padalinio vadovų ir jų pavaduotojų PAPDK nustatomas pagal Įstatymo 2 priedą, 

atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo ir profesinio darbo patirtį (metais); 

15.4. Įstaigos darbuotojų (išskyrus Įstaigos direktorių, jo pavaduotojus, padalinių vadovus, jų 

pavaduotojus, pedagogus, darbininkus) PAPDK dydžius nustato Įstaigos direktorius pagal Įstatymo 

3 ir 4 priedus, atsižvelgdamas į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį ir kitus Apraše nustatytus 

kriterijus; 

15.5. Įstaigos pedagogų (mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų) PAPDK nustatomas pagal 

Įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos 

sudėtingumą. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio 

darbo stažą, sąrašą tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministras.  

15.6. Įstaigos direktoriaus pavaduotojo ugdymui PAPDK nustatomas pagal Įstatymo 5 priedą, 

atsižvelgiant į Įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą. 

15.7. Pareiginės algos pastoviosios dalies dydis apskaičiuojamas atitinkamą PAPDK dauginant 

iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

16. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimas: 

16.1. PAPDK didinimas galimas mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio ugdymo programą, švietimo pagalbos specialistams ir direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui dėl veiklos sudėtingumo pagal Įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į Įstaigai skirtus asignavimus 

ir šiuos kriterijus: 

16.1.1. didinama mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

programą 5–10 procentų, jeigu grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP), ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių SUP: 

16.1.1.1. kai Įstaigai yra skirta pakankamai darbo užmokesčio lėšų ir grupėje yra vaikų, turinčių 

vidutinius SUP: 

Vaikų, turinčių vidutinius 

SUP, skaičius grupėje 

Kai grupėje yra mokytojo 

padėjėjas švietimo pagalbai 

Kai grupėje nėra mokytojo 

padėjėjo švietimo pagalbai 

2–3 vaikai 5 procentai 5–6 procentai 

4–5 vaikai 6 procentai 6–7 procentai 

6–7 vaikai 7 procentai 7–8 procentai 

8–9 vaikai 8 procentai 8–9 procentai 

10 ir daugiau vaikų 9 procentai 9–10 procentų 
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16.1.1.2. kai Įstaigai yra skirta pakankamai darbo užmokesčio lėšų ir grupėje yra vaikų, turinčių 

didelius ir labai didelius SUP: 

Vaikų, turinčių didelius ir labai 

didelius SUP, skaičius grupėje 

Kai grupėje yra mokytojo 

padėjėjas švietimo pagalbai 

Kai grupėje nėra mokytojo 

padėjėjo švietimo pagalbai 

1–2 vaikai 5 procentai 5–6 procentai 

3–4 vaikai 6 procentai 6–7 procentai 

5–6 vaikai 7 procentai 7–8 procentai 

7–8 vaikai 8 procentai 8–9 procentai 

9 ir daugiau vaikų 9 procentai 9–10 procentų 

16.1.1.3. nustatant konkretų PAPDK didinimą, atsižvelgiant į grupėje esančių vaikų, turinčių 

vidutinius, didelius ir labai didelius SUP, skaičių, procentai nesumuojami, bet skaičiuojamas vidurkis. 

16.1.1.4. konkretus pastoviosios dalies koeficiento padidinimas procentais nustatomas, 

atsižvelgiant į tais metais Įstaigai skirtas darbo užmokesčio lėšas. Jei Įstaigai skirta nepakankamai 

darbo užmokesčio lėšų – PAPDK didinamas tik 5 procentais. 

16.1.2. 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 – PAPDK didinamas nuo 5 procentų, 

atitinkamai pagal grupėje ugdomų vaikų skaičių; 

16.1.3. PAPDK didinama švietimo pagalbos specialistams (specialiesiems pedagogams, 

logopedams, judesio korekcijos specialistams, socialiniams pedagogams ir kt.), dirbantiems su vienu 

ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių SUP, – 5 procentais; 

16.1.4. PAPDK didinama direktoriaus pavaduotojui ugdymui: 

16.1.4.1. atsakingam už vaikų, turinčių SUP, ugdymo organizavimą, kai Įstaigoje ugdoma 10 

ir daugiau vaikų, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių SUP:  

Vaikų, turinčių didelius ir labai didelius SUP, skaičius Įstaigoje PAPDK didinamas 

10–11 vaikų 5 procentai 

12–13 vaikų 6 procentai 

14–15 vaikų 7 procentai 

16–17 vaikų 8 procentai 

18–19 vaikų 9 procentai 

20 ir daugiau vaikų 10 procentų 

16.1.4.2. jeigu Įstaigoje ugdoma 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo vaiko 

ugdymosi pradžios Lietuvos Respublikoje – PAPDK didinamas nuo 5 procentų, atitinkamai pagal 

Įstaigoje ugdomų vaikų skaičių. 

16.2. PAPDK papildomai gali būti didinamas 5–20 procentų dėl veiklos sudėtingumo 

mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą, švietimo 

pagalbos specialistams ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui pagal šiuos nustatytus kriterijus: 

16.2.1. už ugdomųjų priemonių gamybą ir jų pritaikymą ugdomajam procesui – 5–10 procentų; 

16.2.2. už ugdymo programų rengimą, koordinavimą ir jų vykdymą – 10–15 procentų; 

16.2.3. už projektų rengimą, koordinavimą ir jų vykdymą – 15–20 procentų. 

16.3. Kai PAPDK dėl veiklos sudėtingumo didinamas, vadovaujantis Įstatymo 5 priedo 

nuostatomis ir atsižvelgiant į Aprašo 16 punkte nustatytus kriterijus, veikla atitinka du ir daugiau 

kriterijų, PAPDK didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

17. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Įstaigos darbuotojams nustatomas iš naujo: 

17.1. pasikeitus Įstatymo nuostatoms; 

17.2. pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui; 
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17.3. pasikeitus mokinių skaičiui; 

17.4. pasikeitus vadovaujamo darbo patirčiai, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai 

buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir (ar) jų padaliniams; 

17.5. pasikeitus profesinio darbo patirčiai, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai 

buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar 

specialybės darbui, arba vykdytos funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms 

funkcijoms; 

17.6. pasikeitus kvalifikacinei kategorijai, kuri nustatoma atsižvelgiant į pedagogo išsilavinimą 

ir jo turimų kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, visumą, švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka arba Atestacijos komisijos posėdžio protokoliniu nutarimu; 

17.7. pasikeitus pedagoginio darbo stažui, kuris apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai 

buvo dirbamas pedagoginis darbas arba vykdytos funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme 

nustatytoms funkcijoms; 

17.8. pasikeitus veiklos sudėtingumui t. y. atsiradus papildomų tiesiogiai su pareigybe susijusių 

funkcijų. 

18. Atsiradus naujoms aplinkybėms, išskyrus 17 punkto 1–3 papunkčius, dėl PAPDK 

pasikeitimo Įstaigos darbuotojas teikia prašymą direktoriui dėl PAPDK perskaičiavimo. 

19. Įstaigos darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis (toliau – PAK): 

19.1. Pedagogams (mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams) ir darbininkams PAK 

nenustatoma; 

19.2. darbuotojams PAK priklauso nuo jų praėjusių metų veiklos vertinimo pagal nustatytas 

metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, išskyrus Aprašo 19.4. papunktyje nurodytą atvejį; 

19.3. PAK, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieneriems metams ir 

gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies; 

19.4. darbuotojui PAK gali būti nustatyta nuo jo darbo Įstaigoje pradžios arba pasibaigus 

išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš atostogų vaikui prižiūrėti, atsižvelgiant į 

darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito 

kasmetinio vertinimo;  

19.5. konkrečius PAK dydžius nustato Įstaigos direktorius įsakymu pagal Įstatymo nuostatas, 

įvertinęs darbuotojų praėjusių metų veiklą ir atsižvelgdamas į Įstaigai skirtus asignavimus. 

20. Įstaigos darbuotojams, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą, mastą 

ir pobūdį, gali būti skiriamos šios priemokos: 

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

nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė – iki 30 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio;  

20.2. už papildomų funkcijų, pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme, bet 

suformuluotų raštu, vykdymą – iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 

20.3. už ne pedagogo pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti nesančio darbuotojo 

funkcijas – dalį funkcijų atliekant savo darbo laiku ir/ar kitą dalį funkcijų atliekant viršijant savo 

nustatytą darbo laiko trukmę, bet ne ilgiau kaip Įstaigos darbo laiku – mokėti atitinkamai už skirto 

etato dalį, faktiškai dirbtą laiką, skaičiuojant pavaduojančiam darbuotojui pagal jam nustatytą 

PAPDK. Už šį darbo laiką nemokama kaip už viršvalandžius. 

20.4. Už pedagogo pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti nesančio pedagogo 

funkcijas – apmokama už faktiškai dirbtą laiką pagal pavaduojančiam pedagogui nustatytą pareiginės 



7 
 

algos pastoviąją dalį (valandinis įkainis apskaičiuojamas eurais: koeficientas padaugintas iš bazinio 

dydžio padalinamas iš nustatyto einamojo mėnesio darbo valandų skaičiaus). Už šį darbo laiką 

nemokama kaip už viršvalandžius. 

21. Priemoka gali būti nustatoma ne ilgesniam laikotarpiui kaip iki kalendorinių metų pabaigos. 

22. Priemokos ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

23. Konkretų priemokos dydį, nurodydamas įsakyme už ką skiriama, nustato Įstaigos 

direktorius. 

24. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą ir 

darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, Įstaigos darbuotojams vykdomas pagal Darbo 

kodekso nuostatas ir galiojančius teisės aktus.  

25. Premija Įstaigos darbuotojams gali būti skiriama darbuotojo prašymu ar tiesioginio 

darbuotojo vadovo, jo pavaduotojo, ar direktoriaus, jo pavaduotojo iniciatyva paskatinti darbuotoją, 

bet neviršijant Įstaigai skirtų darbo užmokesčio lėšų. 

26. Premija gali būti skiriama: 

26.1. ne daugiau kaip vieną kartą per metus; 

26.2. darbuotojo skatinimui, motyvavimui siekti geresnių rezultatų – iki 50 procentų;  

26.3. už gerai atliktą darbą, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis, už 

padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus – iki 80 procentų; 

26.4. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą –iki 95 procentų; 

26.5 už aktyvų ir atsakingą organizavimą nuo 2 ir daugiau ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio 

ugdymo projektus ir renginius: tarptautinius – iki 70 proc., respublikinius – iki 60 proc., miesto – iki 

50 proc., vietos – iki 40 proc.; 

26.6. už dalyvavimą, ugdytinių parengimą ir įvertintus pasiekimus projektuose ir renginiuose: 

tarptautiniuose – iki 70 proc., respublikiniuose – iki 60 proc., miesto – iki 50 proc., vietos – iki 40 

proc.; 

26.7. už tarptautinio, respublikinio, savivaldybės projekto rengimą, vykdymą, koordinavimą – 

iki 90 procentų (kai nenumatytas kitas apmokėjimas). 

27. Premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

28. Premija neskiriama darbuotojui, kuris per paskutinius 12 mėnesių padarė pareigų, nustatytų 

darbo teisės normose ar darbo sutartyje, pažeidimą ir kuriam paskirta drausminė nuobauda. 

29. Konkretų premijos dydį, nurodydamas įsakyme už ką skiriama, nustato Įstaigos direktorius, 

atsižvelgdamas į Įstaigai skirtas darbo užmokesčio lėšas. 

30. Materialinė pašalpa Įstaigos darbuotojui, kuriam materialinė būklė tapo sunki, gali būti 

skiriama: 

30.1. kai yra pateiktas Įstaigos darbuotojo rašytinis prašymas ir pridėti atitinkamą aplinkybę 

patvirtinantys dokumentai; 

30.2. dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio ir pan., 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, gali būti skiriama iki 1 minimalios 

mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa; 

30.3. mirus Įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams gali būti skiriama iki 2 minimaliųjų 

mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra pateiktas šeimos narių rašytinis prašymas ir 

mirties faktą patvirtinantys dokumentai; 

30.4. Įstaigos direktoriaus įsakymu, neviršijant Įstaigai skirtų darbo užmokesčio asignavimų. 

 



8 
 

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS PEDAGOGUS IR DARBININKUS) KASMETINĖS VEIKLOS 

VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

31. Įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus 

pedagogus ir darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, 

siektinus rezultatus, vertinimo rodiklius ir gebėjimą atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

32. Kiekvienais metais Įstaigos darbuotojams iki kovo 1 dienos yra nustatomos metinės veiklos 

užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai.  

33. Naujai priimtam Įstaigos darbuotojui ar perkeltam į kitas pareigas, ar grįžusiam iš atostogų 

vaikui prižiūrėti darbuotojui, metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai yra 

nustatomi per vieną mėnesį nuo priėmimo, perkėlimo ar grįžimo į pareigas dienos. Tačiau, jeigu iki 

einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 3 mėnesiai, t. y. iki spalio 1 dienos, 

einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.  

34. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. 

35. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Įstaigos 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas (toliau – vadovas), 

vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja savivaldybių įstaigų darbuotojų ir 

direktoriaus pavaduotojų veiklos vertinimą. Vadovas vertinimo išvadą teikia Įstaigos direktoriui.  

36. Įvertinus praėjusių kalendorinių metų Įstaigos darbuotojo veiklą: 

36.1. labai gerai, kai darbuotojas įvykdė metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius, nustatoma 15–30 procentų PAK, ir gali būti skiriama iki 95 procentų premija; 

36.2. gerai, kai darbuotojas iš esmės įvykdė metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius, 

nustatoma 5–14 procentų PAK; 

36.3. patenkinamai, kai darbuotojas įvykdė tik kai kurias metines užduotis pagal sutartus 

vertinimo rodiklius, PAK nenustatoma. 

36.4. nepatenkinamai, kai darbuotojas neįvykdė metinių užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius, iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustatomas mažesnis PAPDK, tačiau ne mažesnis, 

negu Įstatymo 1–4 prieduose. 

37. Pareiginės algos kintamoji dalis mokama vienerius metus, nuo–iki darbuotojo kasmetinio 

veiklos vertinimo. 

38. Įstaigos direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojo įvertinimą, per 10 darbo dienų 

priima sprendimą pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl PAK nustatymo. 

39. Galutinį sprendimą dėl darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklos įvertinimo, 

kintamosios dalies dydžio nustatymo ir premijos skyrimo/neskyrimo priima Įstaigos direktorius, 

atsižvelgdamas į Įstaigai skirtas darbo užmokesčio lėšas. Sprendimai įforminami įsakymu.  

40. Įstaigos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę 

skųsti nustatyta darbo ginčams nagrinėti tvarka. 

41. Jeigu Įstaigos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, metinė veikla įvertinama 

nepatenkinamai dvejus metus iš eilės, Įstaigos direktorius gali priimti sprendimą atleisti darbuotoją 

iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo paskutinio kasmetinio 

veiklos vertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos. 

42. Jeigu Įstaigos darbuotojas dėl savo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų ar 

kitų svarbių priežasčių praleidžia nurodytus kasmetinio veiklos vertinimo terminus, darbuotojo veikla 

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

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

43. Darbo užmokesčio Įstaigos darbuotojams mokėjimas, terminai, vieta: 

43.1. Darbo užmokestis mokamas pinigais (daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi 

darbo užmokesčiu). 

43.2. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas reguliariai, ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, 

o jeigu darbuotojas prašo – kartą per mėnesį.  

43.3. Darbuotojui atlyginimas mokamas pervedant pinigus į jo raštiškai nurodytą mokėjimui 

atlikti asmeninę sąskaitą. 

43.4. Darbuotojui atlyginimas apskaičiuojamas pagal užpildyto darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio duomenis. 

43.5. Atsižvelgiant į galimus finansinių lėšų gavimo sutrikimus ne dėl Įstaigos kaltės, darbo 

užmokesčio mokėjimo terminai gali būti keičiami apie tai informuojant darbuotojus. 

43.6. Naujai nustatytas PAPDK įstaigos darbuotojui pradedamas taikyti nuo kito mėnesio 1 

dienos, jei kitaip nenurodyta Įstaigos direktoriaus įsakyme. 

44. Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (gyventojų pajamų, socialinio draudimo, 

privalomojo sveikatos draudimo ir t. t.) skaičiuojami kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo 

kodekse, įstatymuose numatyta tvarka ir kituose atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose. 

45. Siekiant teisingai apskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius, kiekvienas 

Įstaigos darbuotojas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo kokio dydžio pagrindinį ir papildomą 

neapmokestinamų pajamų dydį taikyti, bei kitus dokumentus, įrodančius, jog būtent tokio dydžio 

taikymas priklauso. 

46. Informacija apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą pateikiama kartą per mėnesį elektroniniu 

būdu, išsiunčiant elektroninius laiškus darbuotojo nurodytu elektroniniu adresu. 

47. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti atliekamos: 

47.1. tik Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų įstatymų nustatytais atvejais; 

47.2. išieškant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji raštai, išduoti 

teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių, įsakymų pagrindu; institucijų ir pareigūnų 

nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose; kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių 

vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai; antstolių patvarkymai, kurie patvirtina 

darbuotojo pareigą mokėti alimentus, skolą už trūkumus, žalos atlyginimą ar kitus įsiskolinimus); 

47.3. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

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

47.5. kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio gali būti atliekami tik gavus rašytinį darbuotojo 

prašymą. 

48. Informacija apie darbuotojo gautą darbo užmokestį ir sumokėtus mokesčius, vykdytą darbo 

funkciją ir pareigas, darbo stažą, darbo pradžią ir pabaigą, teikiama per dešimt darbo dienų išduodant 

pažymą, kurią darbuotojas užsako pateikdamas prašymą.  

 

VII SKYRIUS 

SU DARBO UŽMOKESČIU SUSIJUSIOS IŠMOKOS 

 

49. Vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtinta Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo aktualia redakcija. 
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50. Kasmetinės atostogos: 

50.1. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis 

(atostoginiai). 

50.2. Atostoginiai išmokami kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.  

50.3. Atostogų laikas ir piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas 

nustatoma ir skaičiuojama kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir jo įgyvendinimo 

aktualioje redakcijoje.  

50.4. Atleidžiant darbuotoją, kai jis atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, mokama 

kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas (kaip ir priskaitytas atlyginimas) pervedant į 

darbuotojo asmeninę sąskaitą paskutinę darbo dieną.  

51. Ligos išmoka: 

51.1. mokama už pirmąsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampančias su darbuotojo darbo 

diena (grafiku ar tvarkaraščiu); 

51.2. dydis apskaičiuojamas kaip nustatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 

51.3. skyrimo pagrindas – nustatyta tvarka išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas: 

51.3.1. kuris yra dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus ir 

pasirašytas gydytojo elektroniniu parašu; 

51.3.2. apie kurio gavimą tą pačią dieną informuoja darbuotojas, jam negalint to padaryti – jo 

artimas šeimos narys ar draugas. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

52. Darbuotojai su šiuo Aprašu ir jo pakeitimais, kai pakeitimai atliekami, supažindinami 

pasirašytinai ir privalo laikytis jame nustatytų nuostatų. 

53. Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą rengia ir tvirtina Įstaigos direktorius. 

54. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas, panaikinamas Įstaigos direktoriaus įsakymu, 

suderinus su Darbo tarybos atstovu. 

 

__________________________ 

 

 

 

 


