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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DARBUOTOJŲ, 

DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios 

dalies, priemokų ir premijų mokėjimo tvarką ir sąlygas.  

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos darbo 

kodekse (toliau – Darbo kodeksas) vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

3. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

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

baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos 

koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Darbininkams (darbuotojai, kurių 

pareigybės priskiriamos D lygiui) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės 

algos dydžio ir kintamoji dalis nenustatoma. 

4. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

nustatomas pagal Įstatyme šiai darbuotojų pareigybių grupei nustatytas koeficientų ribas, 

atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį ir darbo stažą (priedai 1, 2, 3).  

5. Darbuotojo pareigybės lygis nustatomas pareigybės aprašyme. 

6. Darbuotojo profesinio darbo patirtis skaičiuojama metais. Apskaičiuojant profesinę 

darbo patirtį, sumuojami laikotarpiai, kai darbuotojas dirbo analogišką pareigybės aprašyme 

nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbą arba vykdė funkcijas, analogiškas nustatytoms 

pareigybės aprašyme. Dokumentus, įrodančius dirbtą tam tikros profesijos ar specialybės darbą arba 

vykdytas funkcijas, reikalingus apskaičiuojant profesinę patirtį (pareigybių aprašymų, darbo 

knygelės kopijas, pažymas iš buvusių darboviečių apie tam tikros profesijos ar specialybės darbą ar 

atliktas darbo funkcijas ir pan.), pateikia darbuotojas. Darbuotojo pateikti dokumentai saugomi 

darbuotojo asmens byloje. 

7. Darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo 

Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka: 

7.1. pasikeitus Įstatyme nustatytiems darbuotojo profesinio darbo patirties metams, 

pagal kuriuos nustatomas darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas; 

7.2. papildžius darbuotojo pareigybės aprašymą naujomis funkcijomis.  

8. Konkretus darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas 

įvertinus šiuos darbuotojo pareigybę ir darbuotojo asmeninę patirtį apibrėžiančius kriterijus: 

8.1. veiklos (darbo) sudėtingumą; 
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8.2. darbo krūvį; 

8.3. atsakomybės lygį; 

8.4. darbo sąlygas; 

8.5. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą. 

9. Nustatant darbuotojo veiklos (darbo) sudėtingumą įvertinami: 

9.1. atliekamo fizinio darbo sunkumas; 

9.2. vykdomo protinio darbo sudėtingumas (intensyvumas, įtampa ir pan.); 

9.3. darbų rutiniškumas (tapačių užduočių pasikartojimas, naujų užduočių atsiradimas 

ir pan.); 

9.4. gaunamų užduočių apibrėžtumas (vyrauja apibrėžtos užduotys, atliekamos pagal 

standartus, neapibrėžtos užduotys, reikalaujančios savarankiškai ieškoti (naudotis) informaciją, 

būtinos specialiosios žinios užduoties įvykdymui ir pan.); 

9.5. dalyvavimas funkcijos atlikime (darbas savarankiškas, darbuotojo priimami 

funkcijai atlikti reikalingi sprendimai, funkcija vykdoma pagal kitų asmenų priimtus sprendimus 

(nurodymus) ir pan.);   

9.6. sprendimų priėmimo poreikis ir sudėtingumas (būtini greiti sprendimai, 

sprendimai, kuriems reikia analitinio situacijos įvertinimo, priimamų sprendimų įtaka funkcijos 

atlikimui ar darbdaviui); 

9.7. funkcijos atlikimo pagrindai (būtinumas išmanyti ir taikyti įstatymus ir įstatymų 

lydimuosius teisės aktus, funkcijos atlikimas tik pagal muitinės įstaigos patvirtintus vidaus 

dokumentus ir pan.); 

9.8. papildomi veiksniai, būtini funkcijos atlikimui (užduočių atlikimas reikalauja 

kūrybiškumo, naujoviškumo, tikslaus vidinės ir išorinės aplinkos ryšių įvertinimo ir pan.). 

10. Nustatant darbo krūvį įvertinami: 

10.1. gaunamų užduočių kiekis; 

10.2. laikas, skiriamas užduočiai atlikti, ir laikas, reikalingas užduočiai atlikti; 

10.3. darbų (užduočių), atliekamų skubos tvarka, kiekis; 

10.4. staigūs ir dažni darbo krūvio pasikeitimai; 

10.5. funkcijų, atliekamų pagal teisės aktuose nustatytą reglamentavimą, kiekis 

(atliekamų pagal vadybos sistemos standarto reikalavimus, įstatymuose ar lydimuosiuose teisės 

aktuose nustatytas procedūras ir pan.). 

11. Nustatant atsakomybės lygį įvertinami: 

11.1. nustatyta atsakomybė už finansines ar materialines vertybes; 

11.2. valdomos materialinės ar finansinės vertybės ir galimi nuostoliai (nuostolių 

(žalos) tikimybė, nuostolių (žalos) mastas ir kt.);   

11.3. funkcijos, susijusios su kontrolės vykdymu; 

11.4. funkcijos, susijusios su įslaptintų dokumentų, viešai neskelbtinos ir neteiktinos 

informacijos tvarkymu; 

11.5. priimamų sprendimų įtaka darbovietei, joje dirbantiems ar tretiesiems asmenims. 

12. Vertinant darbuotojo darbo sąlygas, įvertinami: 

12.1. rizikos faktoriai, nustatyti darbuotojo darbo vietai; 

12.2. darbas, veikiamas aplinkos veiksnių (oro temperatūros, triukšmo, dulkių, 

cheminio užterštumo ir pan.); 

12.3. psichologinė, nervinė įtampa, sąlygota atliekamo darbo pobūdžio. 

13. Nustatant papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą, 

vertinama: 

13.1. darbuotojo savarankiškai įgytos papildomos žinios, įgūdžiai, padedantys pasiekti 

geresnių rezultatų; 

13.2. darbuotojo turimos darbo funkcijai atlikti reikalingos žinios, viršijančios jo 

pareigybei nustatytus specialiuosius reikalavimus. 

14. Kiekvienas Aprašo 8.1–8.4 papunktyje nustatytas kriterijus įvertinamas balais nuo 

1 iki 10. Žemo sudėtingumo, krūvio, atsakomybės, nesudėtingų darbo sąlygų darbas vertinamas nuo 
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1 iki 3 balų, vidutinio sudėtingumo, krūvio, atsakomybės, vidutinio sudėtingumo darbo sąlygų 

darbas vertinamas nuo 4 iki 7 balų, didelio sudėtingumo, krūvio, atsakomybės, sudėtingų darbo 

sąlygų darbas vertinamas nuo 8 iki 10 balų. Nustačius bent vieną Aprašo 8.5 papunktyje nustatytą 

kriterijų apibrėžiantį veiksnį, nurodytą Aprašo 13 punkte, skiriama 10 balų. Nenustačius Aprašo 13 

punkte nustatytų kriterijų apibrėžiančių veiksnių, už kriterijų balai neskiriami. 

Gautų balų suma sudedama ir dalinama iš visų Aprašo 8 punkte nustatytų kriterijų 

skaičiaus. Gautam rezultatui (toliau – rezultatas) esant iki 1, skiriamas minimalus pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas. Rezultatui esant 1 ir didesniam, minimalus darbuotojo pareigybės 

grupei Įstatyme nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas atitinkamu procentu (gautą 

rezultatą padauginus iš 10) nuo minimalaus ir maksimalaus koeficientų skirtumo, neviršijant 

pareigybės grupei nustatyto maksimalaus koeficiento. Gautas koeficiento rezultatas apvalinamas iki 

skaičiaus šimtųjų dalių. 

Informacija apie rezultatą ir jo nustatymą saugoma darbuotojo asmens byloje.  

Aprašo 7.1 papunktyje nustatytu atveju nustatant darbuotojo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą iš naujo, darbuotojui paliekamas jo pareigybei nustatytas paskutinis 

rezultatas, ir atitinkamai padidinamas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

šio punkto 2 pastraipoje nustatyta tvarka, išskyrus, kai turi būti nustatomas minimalus pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas. 

15. Pagal Aprašo 8 punkte nurodytus kriterijus nustatytas darbuotojo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas, įvertinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatytą atskirų profesijų trūkumą Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, gali būti 

didinamas iki 100 procentų, neviršijant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatytų didinimo ribų.   

16. Didinant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą Aprašo 15 punkte 

nurodytu atveju, įvertinama: 

16.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto atskirų 

profesijų trūkumo Lietuvos Respublikos darbo rinkoje trukmė; 

16.2. organizacijai darbuotojų darbo užmokesčiui skiriami asignavimai. 

17. Pagal Aprašo 8 punkte nurodytus kriterijus nustatytas darbuotojo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas A1 lygio pareigybėms didinamas 20 procentų, neviršijant Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatytų 

didinimo ribų. 

18. Darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato darbuotoją į 

pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, įvertinęs šiame punkte nurodytą 

siūlymą dėl darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo ir darbo 

užmokesčiui skirtus asignavimus. Siūlymą dėl koeficiento nustatymo darbuotoją į pareigas 

priimančiam asmeniui teikia darbuotoją į pareigas priėmusio asmens įsakymu iš darbdavio ir 

darbuotojų atstovų sudaryta komisija, įvertinusi Apraše nustatytus pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficiento nustatymo ir šio koeficiento didinimo kriterijus. Komisija, vertindama kriterijus, 

turi teisę į posėdį kviesti darbuotojo tiesioginį vadovą. 

19. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 2018 m. birželio 

29 d. darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo 

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

20. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 2018 m. birželio 

29 d. darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo 

įstatymą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos 

sudėtingumą. 

21. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimą ir jų turimų kompetencijų, reikalingų 

profesinei veiklai, visumą, nustatomos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokytojams ir 
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pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams, baigusiems profesinio mokymo programą, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir 

kvalifikaciją, gali būti suteikiamos atitinkamai, mokytojo, vyresniojo mokytojo ar pagalbos 

mokiniui specialisto, vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinės kategorijos. 

Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 

metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, gali būti suteikiamos atitinkamai 

mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui 

specialisto, vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko, 

pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą 1995 

metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui 

specialisto kvalifikacinė kategorija. 

22. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas 

į pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 

23. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 

24. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, darbo 

krūvio sandara (darbo pareigų paskirstymas pagal laiką) pateikiama šio tvarkos aprašo 4 priede. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

25. Pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatoma darbuotojams, išskyrus 

mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir darbininkus: 

25.1. atsižvelgus į darbuotojo praėjusių metų veiklą, pagal nustatytas metines užduotis, 

siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius; 

25.2. priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į priimamo darbuotojo profesinę 

kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius. 

26. Darbuotojui, kurio veikla už praėjusius metus įvertinta „labai gerai“, vieneriems 

metams nuo sprendimo dėl kintamosios dalies nustatymo nustatomas 10 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, nustatytos Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka, kintamosios dalies dydis.  

27. Darbuotojui, kurio veikla už praėjusius metus įvertinta „gerai“, vieneriems metams 

nuo sprendimo dėl kintamosios dalies nustatymo, nustatomas 5 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, nustatytos Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka, kintamosios dalies dydis.  

28. Darbuotojui, kurio veikla už praėjusius metus įvertinta „patenkinamai“, tiesioginis 

vadovas teikia vertinimo išvadą su siūlymu, nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies. 

29 Darbuotojui, kurio veikla už praėjusius metus įvertinta „nepatenkinamai“, 

tiesioginis vadovas teikia išvadą su siūlymu nustatyti 5 procentais mažesnį pareiginės algos dalies 

koeficientą tačiau ne mažesnį negu šio aprašo 1–3 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo 

darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas. 

30. Sprendimą dėl kintamosios dalies, nustatytos Aprašo 25.1 papunktyje, nustatymo ir 

jos dydžio priima darbuotoją į pareigas priėmęs asmuo, atsižvelgęs į darbuotojo vertinimo išvadą ir 

joje teikiamą siūlymą bei Finansų skyriaus pateiktą informaciją apie darbuotojų darbo užmokesčiui 

skirtus asignavimus. 

31. Priėmimo į darbą metu darbuotojui, atsižvelgiant į priimamo darbuotojo profesinę 

kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, gali būti nustatoma pareiginės algos kintamoji dalis, kuri 

negali būti didesnė kaip 20 procentų.  

32. Sprendimą dėl kintamosios dalies nustatymo į darbą priimamam darbuotojui ir jos 

dydžio priima darbuotoją į pareigas priėmęs asmuo, atsižvelgęs į darbuotojo tiesioginio vadovo ar 

vadovo, kurioje dirbs darbuotojas, siūlymą ir darbuotojų darbo užmokesčiui skirtus asignavimus. 

Šiame punkte nustatyta kintamoji dalis mokama ne ilgiau kaip iki sprendimo dėl kintamosios dalies 
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mokėjimo priėmimo po darbuotojo praėjusių metų veiklos vertinimo, bet ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo sprendimo, mokėti kintamąją dalį, priėmimo. 

 

IV SKYRIUS  

PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

33. Darbuotojui mokamos priemokos už: 

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

aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

33.2. papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą. 

34. Sprendimą dėl priemokos mokėjimo ir jos dydžio priima darbuotoją į pareigas 

priėmęs asmuo, įvertinęs darbuotojo tiesioginio vadovo ar įstaigos vadovo motyvuotą tarnybinį 

pranešimą dėl priemokos mokėjimo ir darbuotojų darbo užmokesčiui skirtus asignavimus. 

Sprendimą dėl pavedimo atlikti papildomas pareigas ar užduotis, nenustatytas darbuotojo 

pareigybės aprašyme, priima darbuotoją į pareigas priėmęs asmuo, įvertinęs darbuotojo tiesioginio 

vadovo ar įstaigos vadovo motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl tokių pareigų ar užduočių atlikimo 

būtinumo.   

35. Priemokos dydis negali viršyti 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio, o jeigu darbuotojui nustatyta ir pareiginės algos kintamoji dalis, priemokos ir kintamosios 

dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

36. Priemoka, nustatyta Aprašo 33.2 papunktyje, negali būti mokama ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jos paskyrimo. Jei išlieka būtinumas darbuotojui ilgiau negu vienerius metus 

dirbti Aprašo 33.2 papunktyje nurodytomis sąlygomis, turi būti peržiūrimas darbų ir užduočių 

paskirstymas darbuotojams. Darbuotojo, kuriam buvo mokama 33.2 papunktyje nustatyta 

priemoka, rašytiniu sutikimu gali būti pavesta nuolat atlikti papildomas pareigas ar užduotis, 

papildant jo pareigybės aprašymą ir iš naujo Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka nustatant jo 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydį. Šio punkto nuostatos darbininkams netaikomos.  

 

V SKYRIUS  

PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

37. Darbuotojui gali būti skiriama premija: 

37.1. atlikus vienkartinę ypač svarbią įstaigos veiklai užduotį; 

37.2. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą, išskyrus 

darbininkus. 

38. Kiekvienu atveju, nurodytu Aprašo 37.1 ir 37.2 papunkčiuose, premija gali būti 

skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus ir negali viršyti darbuotojui nustatytos pastoviosios 

dalies dydžio. Premija išmokama kartu su darbuotojo darbo užmokesčiu. 

38. Premija neskiriama darbuotojui, turinčiam galiojančią drausminę nuobaudą. 

39. Aprašo 37.1 papunktyje nustatytu atveju sprendimą dėl premijos mokėjimo ir jos 

dydžio priima darbuotoją į pareigas priimantis asmuo, įvertinęs darbuotojo tiesioginio vadovo ar 

įstaigos, kurioje dirba darbuotojas, tarnybiniame pranešime pateiktą informaciją. Ši premija 

mokama iš įstaigos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.  

40. Aprašo 37.2 papunktyje nustatytu atveju sprendimą dėl premijos mokėjimo ir jos 

dydžio priima darbuotoją į pareigas priimantis asmuo, įvertinęs darbuotojo vertinimo išvadą ir joje 

teikiamą siūlymą bei Finansų skyriaus pateiktą informaciją apie darbuotojų darbo užmokesčiui 

skirtus asignavimus. 
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VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

41. Darbuotojui nustatyta pareiginės algos pastovioji dalis nurodant koeficientą 

sulygstama darbo sutartyje. Pasikeitus darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientui, 

atitinkamai pakeičiama su darbuotoju sudaryta darbo sutartis. 

42. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma darbuotoją į pareigas 

priėmusio asmens įsakymu. 

43. Informacija apie darbuotojo darbo užmokestį teikiama ir skelbiama tik teisės 

aktuose numatytais atvejais arba darbuotojui raštiškai sutikus. 

_____________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 
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Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo  
1 priedas  

 

A IR B LYGIO ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 

VADOVŲ  PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ 

LENTELĖ 

 

Vyriausiojo buhalterio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareigybės lygis – A2): 

Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 daugiau kaip 10 

iki 5 3,6–9,5 3,7–9,7 3,8–10,2 

 5,94 5,97 5,99 

5–10 3,7–9,55 3,8–9,9 3,9–10,6 

 5,97 5,99 6,03 

daugiau kaip 10 3,8–9,6 3,9–10,1 4,0–11,0 

 5,99 6,03 6,05 

 

Padalinio (ūkio) vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareigybės lygis – B): 

Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 daugiau kaip 10 

iki 5 3,45–8,88 3,6–9,05 3,7–9,23 

 4,54 4,59 4,64 

5–10 3,6–9,05 3,7–9,23 3,8–9,41 

 4,64 4,7 4,75 

daugiau kaip 10 3,7–9,23 3,8–9,41 3,9–9,59 

 4,75 4,81 4,86 
________________________________ 
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Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašo  

2 priedas  

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTŲ LENTELĖ 

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 nuo 2 iki 5 nuo 5 iki 10 daugiau kaip 10 

A lygis 3,38–7,6 3,4–8,5 3,45–9,5 3,6–10,5 

     

B lygis 3,35–7,3 3,39–7,4 3,45–7,6 3,5–8,0 

Dietistas 3,62 3,78 3,94 4,1 

Buhalteris 3,67 3,89 4,1 4,32 

Sekretorius-archyvaras 3,62 3,78 3,94 4,1 

Elektrikas-šaltkalvis 3,35 3,39 3,45 3,5 

________________________ 
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Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo  

3 priedas  

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTŲ LENTELĖ 

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 nuo 2 iki 5 nuo 5 iki 10 daugiau kaip 10 

C lygis 3,31–5,3 3,34–5,4 3,36–5,6 3,38–7,0 

Sandėlininkas 3,34 3,36 3,38 3,4 

Virėjas 3,31 3,34 3,36 3,38 

Auklėtojos padėjėjas 3,31 3,34 3,36 3,38 

______________________________ 
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Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo  

4 priedas  

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

I SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ,  

IR MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR 

(ARBA) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

1. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir meninio 

ugdymo mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo 

programas, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai: 

Kvalifikacinė kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,47–4,64 4,75–4,93 4,81–5,0 4,92–5,13 

Auklėtojas 4,56 4,84 4,91 5,03 

Budinčiosios grupės auklėtojas 4,56 4,84 4,91 5,03 

Meninio ugdymo mokytojas 

(muzikos pedagogas) 
4,56 4,84 4,91 5,03 

 

2. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir meninio 

ugdymo mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo 

programas, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai: 

Kvalifikacinė kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas 

iki 10 
nuo daugiau kaip 

10 iki 15 
daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,77–4,96 4,86–5,06 4,95–5,15 

Auklėtojas 4,87 4,96 5,05 

Budinčiosios grupės auklėtojas 4,87 4,96 5,05 

Meninio ugdymo mokytojas 

(muzikos pedagogas) 
4,87 4,96 5,05 

Vyresnysis mokytojas 5,21–5,43 5,29–5,51 5,5–5,72 

Auklėtojas 5,32 5,4 5,61 

Budinčiosios grupės auklėtojas 5,32 5,4 5,61 

Meninio ugdymo mokytojas 

(muzikos pedagogas) 

 

5,32 5,4 5,61 
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Mokytojas metodininkas 5,69–5,93 5,85–6,09 6,01–6,23 

Auklėtojas 5,81 5,97 6,12 

Budinčiosios grupės auklėtojas 5,81 5,97 6,12 

Meninio ugdymo mokytojas 

(muzikos pedagogas) 
5,81 5,97 6,12 

Mokytojas ekspertas 6,49–6,74 6,56–6,81 6,73–7,0 

Auklėtojas 6,62 6,69 6,87 

Budinčiosios grupės auklėtojas 6,62 6,69 6,87 

Meninio ugdymo mokytojas 

(muzikos pedagogas) 
6,62 6,69 6,87 

 

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

3.1. didinami 5 procentais mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą: 

3.1.1. 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 turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

3.1.2. kurių grupėje ugdomi vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos 

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

mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

3.2. didinami 10 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių 

ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

3.3. didinami 5 procentais meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal 

ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, 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 turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

4. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą darbo laikas per 

savaitę yra 36 valandos., iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 

valandos skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, 

susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su auklėtojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais 

ir kt.). 

5. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) 

priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos 

skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais 

(darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, 

tėvais, (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.). 

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ,  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

6. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kuriems 

nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,69–5,57 5,0–5,92 5,05–6,0 5,16–6,15 
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Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 
5,13 5,46 5,53 5,66 

 

7. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kuriems 

suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Kvalifikacinė kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas 

iki 10 
nuo daugiau kaip 

10 iki 15 
daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 5,02–5,95 5,1–6,07 5,2–6,18 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 
5,49 5,59 5,69 

Vyresnysis mokytojas 5,48–6,52 5,56–6,61 5,78–6,86 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 
6,0 6,09 6,32 

Mokytojas metodininkas 5,97–7,12 6,15–7,32 6,3–7,47 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 
6,55 6,74 6,89 

Mokytojas ekspertas 6,81–8,1 6,89–8,17 7,07–8,39 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 
7,46 7,53 7,73 

 

8. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

8.1. didinami 5 procentais mokytojams, dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą: 

8.1.1. 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 turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

8.1.2. kurių grupėje ugdomi vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos 

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

mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

8.2. didinami 10 procentų mokytojams, dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių 

ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

9. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą darbo laikas per 

savaitę yra 36 valandos., iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 

valandos skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, 

susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su auklėtojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais 

 

III SKYRIUS 

LOGOPEDŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

10. Logopedų, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugiau kaip 

15 
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Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Logopedas 4,76–5,2 5,21–5,46 5,47–5,7 5,71–6,0 

Logopedas 4,98 5,34 5,59 5,86 

 

11. Logopedų, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas 

iki 10 
nuo daugiau kaip 

10 iki 15 
daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Logopedas 5,0–5,47 5,48–5,8 5,81–6,02 

Logopedas 5,24 5,64 5,92 

Vyresnysis logopedas 5,61–6,16 6,17–6,23 6,24–6,45 

Logopedas 5,89 6,2 6,35 

Logopedas metodininkas 6,01–6,6 6,61–6,77 6,78–6,92 

Logopedas 6,31 6,69 6,85 

Logopedas ekspertas 6,73–7,38 7,39–7,46 7,47–7,7 

Logopedas 7,06 7,43 7,59 

 

12. Specialiųjų pedagogų, logopedų, dirbančių mokyklose su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais, darbo laikas per savaitę yra 27 valandos, iš jų 22 valandos 

skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, 

specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, 

pasirengti vesti specialiąsias pratybas, pagalbai mokytojams, rengiant ugdymo programas, 

mokytojams, tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.). 

 

IV SKYRIUS 

PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES  

KOEFICIENTAI 

 

13. Vadovų pavaduotojų ugdymui, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas 

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 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
6 6,5 7 

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

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
7,16 7,45 7,66 

_________________________ 
 

 

 


