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įsakymu Nr. VYTV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS 

APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ (toliau – įstaigos) darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja darbuotojų darbo 

užmokesčio apskaičiavimą, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės 

algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų 

mokėjimo tvarką ir sąlygas, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, darbuotojų kategorijas pagal 

pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius. 

2. Nustatant darbuotojams darbo užmokestį vadovaujamasi Lietuvos Respublikos valstybės 

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo 

patvirtintu pareiginės algos baziniu dydžiu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

patvirtinančiais įstaigos darbo užmokesčio fondą. 

3. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestį nustato įstaigos direktorius, jam nesant, laikinai jo 

pareigas atliekantis asmuo. 

4. Su šiuo darbo apmokėjimo sistemos aprašu supažindinami visi įstaigos darbuotojai. 

II. DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS IR LYGIAI 

5. Įstaigos darbuotojų pareigybių lygiai: 

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

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

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai.  

6. Įstaigos darbuotojų pareigybių grupės: 

6.1. direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

6.2. psichologas, kurio pareigybė priskiriama A1 lygiui; 

6.3. mokytojų pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

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

priskiriamos A2 lygio pareigybių grupei. 

6.4. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą 

toms pareigoms eiti; 

6.5. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

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

7. Darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina įstaigos direktorius pagal Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką. 

8. Mokytojų pareigybių aprašymus tvirtina įstaigos direktorius pagal Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių metodiką, patvirtintą 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro. 

9. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma: 

9.1. pareigybės grupė; 

9.2. pareigybės pavadinimas; 

9.3. pareigybės lygis; 

9.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija); 

9.5. pareigybei priskirtos funkcijos; 

9.6. gali būti nurodomas pavaldumas, paskirtis, atsakomybė už pažeidimus, padarytus 

vykdant savo veiklą, už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą. 

III. DARBO UŽMOKESTIS. PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

10. Darbo užmokestis – tai atlygis už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. 

Darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, įstaigos veiklos rezultatų. 

Konkrečios darbo apmokėjimo sąlygos, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai 

(veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms 

pareigoms žinių turėjimas) nustatomi darbo sutartyse, kituose vidaus dokumentuose. 

11. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, priklausomai nuo atitinkamų reikalavimų, 

taikomų atitinkamos pareigybės darbo apmokėjimui, sudaro: 

11.1. pareiginės algos (mėnesinės algos) pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis; 

11.2. priemokos; 

11.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

11.4. premijos. 
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12. Pareiginės algos pastovioji dalis: 

12.1.  Įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo 

apmokėjimo sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientų dydžius nustato į pareigas priimantis 

asmuo. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, nustatytam 

įstatymu. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą 

dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio; 

12.2. darbuotojų, išskyrus įstaigos direktoriaus pavaduotoją ugdymui bei darbininkus, 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo priedus, 

atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, 

kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės 

darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos. Darbuotojai 

profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus turi pateikti įstaigos 

direktoriui. Nepateikus patirtį įrodančių dokumentų, nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientą, vertinama profesinė patirtis, įgyta įstaigoje; 

12.3. įstaigos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, atsižvelgiant į šiuos 

kriterijus: 

12.3.1. veiklos sudėtingumą; 

12.3.2. darbo funkcijų sudėtingumą, darbo krūvį; 

12.3.3. atsakomybę; 

12.3.4. savarankiškumo lygį, įgūdžių turėjimą; 

12.3.5. darbo krūvį. 

12.4. darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio; 

12.5. įstaigos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (1 priedas) 

nustato Lazdijų rajono savivaldybės meras potvarkiu vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu; 

12.6. įstaigos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal šio aprašo 2 priedą, atsižvelgiant į mokykloje-darželyje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio 

darbo stažą ir veiklos sudėtingumą; 

12.7. įstaigos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų specialistų, priskiriamų 

pedagoginiams darbuotojams pareiginė alga nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytomis sąlygomis: 

12.7.1. mokytojams, dirbantiems pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, darbo krūvio sandarą (3 

priedas) nustato mokyklos-darželio direktorius pagal kvalifikacinę kategoriją, ugdymo (mokymo) 
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programą, dalykų grupę, mokymo modulį ir kitus kriterijus, nustatytus mokyklos-darželio darbo 

apmokėjimo sistemoje ir atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministrės patvirtintas Rekomendacijas 

dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros: 

12.7.1.1. mokytojams, dirbantiems pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas nustatomas už 36 valandas (kontaktines ir nekontaktines) per savaitę, 

1512 – per mokslo metus. Nekontaktines valandas sudaro pasiruošimas pamokoms, pasiekimų 

vertinimas, profesinis tobulėjimas (30–50 proc. nuo kontaktinių valandų) ir veikla mokyklos 

bendruomenei (iki 50 proc. nuo etato valandų). Visos valandos atlyginamos vienodu tarifu; 

12.7.1.2. mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas darbo krūvio sandara 

nustatoma pagal ugdymo (mokymo) programą, dalykų grupę, mokymo modulį (-ius), kvalifikacinę 

kategoriją, darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijus, kurie yra susiję su veiklos sudėtingumu, 

mokymosi forma (veikla vykdoma grupinio ar pavienio mokymosi forma), mokinių skaičiumi 

klasėje, kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti 

ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti įgyvendinimo 

ypatybėmis ir apimtimis (pavyzdžiui, įstaigos socialinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas gali būti 

kriterijus vadovavimo klasei funkcijai vykdyti, skirti papildomo laiko įgyvendinti socializacijos arba 

prevencines programas), papildoma mokytojo kompetencija, reikalinga tam tikroms funkcijoms ar 

veikloms vykdyti (pavyzdžiui, vykdyti tarptautinį projektą būtinas užsienio kalbos mokėjimas, 

programavimo kompetencija reikalinga rengiant skaitmenines mokymo priemones); 

12.7.1.3.  mokytojo darbo krūvio pasiskirstymas tarp funkcijų grupių, įvertinus įstaigos 

poreikius bei finansines galimybes ir siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, 

kiekvienais mokslo metais gali keistis; 

12.7.1.4.  mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl 

skirtingo darbo krūvio pasiskirstymo tarp funkcijų grupių, dėl skirtingų kontaktinio ir nekontaktinio 

darbo proporcijų, darbo apmokėjimo sistemoje sutartų kriterijų taikymo, mokytojo kompetencijų ir 

kitų aplinkybių; 

12.7.1.5.  nustatant valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti 

skaičių, mokyklos-darželio direktorius atsižvelgia į tai, kad visi mokytojai privalo planuoti ugdymo 

turinį, rengti individualizuotas užduotis, vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, stebėti (vertinti, 

analizuoti ir prognozuoti) mokinių individualią pažangą, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

jų vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą, teikti trumpalaikes ar ilgalaikes 

konsultacijas ir kt. Mokytojas gali turėti iki 1008 kontaktinių valandų per metus; 
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12.7.1.6.  mokytojams skiriama valandų, skirtų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti: pasiruošimui pamokoms, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui, 

profesiniam tobulėjimui, kolegų mokymui, metodinei veiklai, ugdymo priemonių rengimui, 

savianalizei atlikti, profesinių kompetencijų tobulinimui, susipažinimui su ugdymo naujovėmis ir kt. 

Nekontaktinių valandų kontaktinei veiklai skiriama 45 proc.; 

12.7.1.7.  Valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei (mokytojų ir 

kitų pedagoginių darbuotojų profesinio bendradarbiavimo plėtojimui, gerosios darbo patirties 

sklaidai, bendradarbiavimui su mokyklos socialiniais partneriais, veiklai, susijusiai su vadovavimu 

klasei, dalyvavimui renginiuose, ekskursijų organizavimui, įstaigos veiklos įsivertinimui, 

dalyvavimui mokyklos taryboje, mokytojų metodinėje grupėje, esant atsakingam už projektinę 

veiklą) skiriama 20-30 proc. Konkretus valandų skaičius skiriamas įvertinus ir aptarus mokytojų 

atliekamus papildomus darbus atsižvelgiant į tais metais mokyklai-darželiui skirtus asignavimus; 

12.7.1.8. Auklėtojų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 32 

valandos, iš jų 28 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam 

darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, 

bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.); 

12.7.1.9. Neformaliojo švietimo mokytojams nekontaktinių valandų kontaktinei veiklai 

skiriama nuo 30 proc., valandų, susijusių su veikla mokyklos bendruomenei – nuo 15 proc., 

atsižvelgiant į planuojamą veiklų intensyvumą, periodiškumą, trukmę, neviršijant mokyklai-darželiui 

tais metais skirtų asignavimų; 

12.7.1.10. Užimtumo specialistams nekontaktinių valandų kontaktinei veiklai skiriama 

atsižvelgiant į tais metais mokyklai-darželiui skirtus asignavimus. 

13. Mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į pedagoginio darbo 

stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą (4 priedas); 

14. Pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio 

aprašo 5 ir 6 priedus, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos 

sudėtingumą. A1 lygio pareigybėms pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 

20 procentų; 

14.1.1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal šio aprašo 7 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos 

sudėtingumą; 

14.1.2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal šio aprašo 8 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos 

sudėtingumą. 
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15. Specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus 

pagal darbo apmokėjimo sistemos apraše numatytus koeficientus (9 ir 10 priedai) nustato įstaigos 

direktorius įsakymu arba priimant į darbą naują darbuotoją pareiginės algos pastovioji dalis 

sulygstama darbo sutartyje. 

16. Įstaigos direktorius, neviršydamas mokyklai-darželiui skirtų asignavimų, dėl veiklos 

sudėtingumo gali padidinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus šiais atvejais: 

16.1. direktoriaus pavaduotojui ugdymui, jeigu mokykloje-darželyje ugdoma (mokoma) 10 

ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, 5-10 proc.; 

16.2. mokytojams, kurių klasėje, grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1 ir daugiau mokinių, dėl 

įgimtų sutrikimų turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 3-15 proc.; 

16.3. mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1-3 mokiniai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 5-10 proc.; 

17. Naujos pareigybės steigimo atveju arba, jei darbuotojui jau einant pareigas įvyksta 

struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta darbuotojo funkcijų pobūdis ar kvalifikacija arba 

atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo įvertinti darbuotojui nustatytiną pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą, papildomas sistemos aprašas, į jį įrašant naujai steigiamos pareigybės 

pavadinimą bei nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. 

IV. DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

18. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti įstaigos darbuotojų, išskyrus 

darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal 

nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

19. Metinės užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų 

vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui (išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus) turi būti 

nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos. 

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

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

21. Biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių metų veikla gali būti įvertinama: 

21.1. labai gerai; 

21.2. gerai; 

21.3. patenkinamai; 
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21.4. nepatenkinamai. 

22. Tiesioginis biudžetinės įstaigos darbuotojo vadovas, kartu su biudžetinės įstaigos 

darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs biudžetinės įstaigos darbuotojo 

praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

22.1. labai gerai, teikia vertinimo išvadą į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu nustatyti 

darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir 

dydžius; 

22.2. gerai, teikia vertinimo išvadą į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu nustatyti 

darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio, pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius; 

22.3. patenkinamai, teikia vertinimo išvadą į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu 

nenustatyti darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

22.4. nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu 

darbuotojui, nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, nei 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Su darbuotoju gali būti 

sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas 

įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo plano vykdymo rezultatus įvertinus 

nepatenkinamai, su darbuotoju sudaryta darbo sutartis gali būti nutraukiama pagal Darbo kodekso 57 

straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

23. Metinio veiklos vertinimo išvada – dokumentas, kuriame fiksuojami darbuotojo 

pasiekti rezultatai, vykdant jam suformuluotas užduotis, veiklą per praėjusius kalendorinius metus, 

suformuluojamos einamųjų metų užduotys, siektini rodikliai, jų vertinimo rodikliai ir rizika, kuriai 

esant užduotys gali būti neįvykdytos, numatomas darbuotojo kvalifikacijos tobulinimas. 

24. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės ar 

jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

25. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui turi 

būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – 

per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų 

kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, 

siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, 

o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 

26. Darbuotojams nustatytos užduotys turi būti aiškios, įvykdomos, turėti nustatytą 

įvykdymo terminą. 

27. Kiekvienos užduoties kiekvieno siektino rezultato vertinimo rodiklis turi būti aiškus, 
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leidžiantis įvertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas. 

28. Riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos, tiesioginis darbuotojo vadovas 

nustato įvertindamas nuo darbuotojo nepriklausančias aplinkybes. 

29. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius darbuotojams 

nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis vadovas. 

30. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui praėjusių metų veikla pirmą kartą įvertinama iki 

2022 m. kovo 1 d. 

V. PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

31. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

31.1. darbuotojų, išskyrus ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėją, mokytojus, pagalbos 

mokiniui specialistus ir darbininkus, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 

praėjusių metų veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius. Kai darbuotojas įvertintas: 

31.2. labai gerai, teikia vertinimo išvadą į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu nustatyti 

darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir 

dydžius; 

31.3. gerai, teikia vertinimo išvadą į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu nustatyti 

darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio, pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius; 

31.4. patenkinamai, teikia vertinimo išvadą į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu 

nenustatyti darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

31.5. nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu 

darbuotojui, nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, nei 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Su darbuotoju gali būti 

sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas 

įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo plano vykdymo rezultatus įvertinus 

nepatenkinamai, su darbuotoju sudaryta darbo sutartis gali būti nutraukiama pagal Darbo kodekso 57 

straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

31.6. įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į 

darbą metu (atsižvelgus į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius), pasibaigus 

išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į jo 

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 
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kasmetinio veiklos vertinimo; 

31.7. perkėlus įstaigos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, pareiginės algos 

kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito 

įstaigos darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo; 

32. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal šią sistemą nustato 

įstaigos direktorius. 

33. Įstaigoje ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui, mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, kitiems pedagoginiams darbuotojams ir darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 

34. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui iki 2022 m. kovo 1 d. pareiginės algos kintamoji 

dalis nenustatoma. 

VI. PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

35. Biudžetinės įstaigos darbuotojui, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių 

sudėtingumą, mastą ir pobūdį, gali būti skiriamos šios priemokos: 

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

aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė; 

35.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei 

nustatytas funkcijas; 

35.3. už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą; 

35.4. už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. 

36. Šio straipsnio 35.1, 35.2 ir 35.3 punktuose nustatytos priemokos gali siekti iki 

30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriamos ne ilgiau kaip iki 

kalendorinių metų pabaigos. Šių priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 

60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Šio straipsnio 35.4 punkte 

nustatyta priemoka gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti 

skiriama iki darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, pabaigos. Šio straipsnio 35.4 punkte 

nustatyta priemoka neskiriama, jeigu darbuotojui karantino metu taikomi specialiuose 

įstatymuose nustatyti darbo apmokėjimo dydžiai. 

VII. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI, VIETA IR TVARKA 

37. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį (atlyginimas iki 10 sekančio mėnesio 

dienos, avansas iki 16 mėnesio dienos). Jeigu darbuotojas pageidauja, darbo užmokestis mokamas 

vieną kartą per mėnesį. 
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38. Darbo užmokestis išmokamas pervedant į asmeninę darbuotojo sąskaitą banke. Kartą 

per mėnesį elektroniniu būdu, šalių iš anksto suderintu darbuotojo elektroninio pašto adresu, 

darbuotojui pateikiama informacija apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas bei apie 

dirbto darbo laiko trukmę. 

VIII. IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

39. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais: 

39.1.  grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

39.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

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

39.4. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės 

ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių 

arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva. 

IX. MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS 

40. Materialinė pašalpa (toliau – pašalpa) skiriama darbuotojui, kurio materialinė būklė 

tapo sunki dėl: 

40.1. darbuotojo sunkios ligos; 

40.2. 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; 

40.3. stichinės nelaimės ar turto netekimo; 

40.4. darbuotojo mirties. 

41. Pašalpa skiriama esant darbuotojo motyvuotam rašytiniam prašymui (toliau – 

prašymas). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga pašalpa, pateikiami tai patvirtinantys 

dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų įsigijimą arba būtinų 

mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos nario mirties 

liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.). 

42. Mirus įstaigos darbuotojui, atsižvelgus į šeimos narių pateiktą prašymą (ir prie jo 

pridėtą mirties faktą patvirtinantį dokumentą) įstaiga skiria materialinę pašalpą, kuri išmokama 

mirusiojo šeimos nariams (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai, tėvui (įmotei, įtėviui) įstaigos 

direktoriui teigiama rezoliucija pritarus prašymui. 

43. Pašalpa skiriama ir mokama iš įstaigai skirtų lėšų ir negali viršyti 5 minimaliųjų 

mėnesinių algų dydžio. 
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X. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS 

44. Kasmetinės atostogos – tai darbo dienos, suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti 

darbingumą, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. 

45. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų. Darbuotojams, vieniems 

auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, ir neįgaliems darbuotojams – 25 darbo 

dienos. 

46. Dirbantiems ne visą darbo dieną arba ne visą darbo savaitę atostogos netrumpinamos. 

47. Pailgintos 40 darbo dienų atostogos suteikiamos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintą pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą. 

48. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamą darbą mokykloje –

darželyje: darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamą darbo stažą – 3 darbo 

dienos, už kiekvienų paskutinių 5 metų darbo stažą – 1 darbo diena. 

49. Atostogos dalimis suteikiamos šalims susitarus. Viena atostogų dalių negali būti 

trumpesnė kaip 10 darbo dienų. 

50. Atšaukti iš atostogų galima tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogų dalis turi būti 

suteikiama kitu darbo metų laiku arba prijungiama prie kitų darbo metų atostogų. 

51. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetines atostogas. 

52. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už 

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija. 

53. Draudžiama darbuotojams atostogas pakeisti pinigine kompensacija. 

54. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, gali turėti ne tik kasmetines, bet ir tikslines 

atostogas: nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi atostogas. 

XI. LIGOS IŠMOKOS DYDIS 

55. Už pirmąsias dvi ligos darbo dienas, ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmas 

kalendorines nedarbingumo dienas, skaičiuojama ir mokama 80 % išmokos gavėjo vidutinio darbo 

užmokesčio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka. 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

56. Patvirtintas aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip vieną kartą metuose arba pasikeitus 

teisės aktams. 

57. Aprašas patvirtintas konsultuojantis su įstaigos darbuotojais, laikantis lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo kitais pagrindais principų. 

58. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami su šia sistema ir privalo laikytis 

joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje sistemoje nustatytais 

principais. 
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59. Įstaiga turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią sistemą. Su pakeitimais darbuotojai 

ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami.  

______________________________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

1 priedas 

DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

Mokinių 

skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai   

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10 metų  
nuo daugiau kaip 10 iki 15 

metų 
daugiau kaip 15 metų 

 

 

iki 200 12,54 13 13,31  

201–400 13,7 13,82 13,83  

401–600 13,75 13,84 13,88  

601–1 000 14,75 14,78 14,81  

1 001 ir daugiau 14,78 14,8 14,85  

___________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

2 priedas 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 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 12,23 12,25 12,27 

501 ir daugiau 12,30 12,47 12,65 

___________________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

3 priedas 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, 

KONTAKTINIŲ VALANDŲ, VALANDŲ FUNKCIJOMS, SUSIJUSIOMIS SU 

KONTAKTINĖMIS VALANDOMIS, VYKDYTI IR VALANDŲ FUNKCIJOMIS, 

SUSIJUSIOMIS SU VEIKLA MOKYKLOS BENDRUOMENEI, VYKDYTI PROPORCIJA 

IR KIEKIS PER MOKSLO METUS 

______________________ 

  

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir valandos 

ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, vadovauti klasei 

(grupei) 

Valandos, susijusios 

su profesiniu 

tobulėjimu ir veikla 

mokyklos 

bendruomenėje 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo 2 metų) 

1 010–1 410 102–502 1 512 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio    d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

4 priedas 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO PROGRAMAS), PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES  

KOEFICIENTAI 

Kvalifikacinė 

kategorija 

 Pastoviosios dalies koeficientai   

 pedagoginio darbo stažas (metais)   

iki 2  

nuo  

daugiau  

kaip 2 

iki 5  

nuo  

daugiau 

kaip 5 

iki 10  

nuo  

daugiau 

kaip 10 

iki 15  

nuo  

daugiau 

kaip 15 

iki 20  

nuo  

daugiau 

kaip 20 

iki 25  

nuo 

daugiau 

kaip 25 

  Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos   

Mokytojas  7,44  7,47 7,53 7,67  7,91  7,94 7,98 

  Suteiktos kvalifikacinės kategorijos   

Mokytojas  7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas  
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas  
  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas  
  9,94 10,01 10,36 10,4 10,45 

______________________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio    d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

5 priedas 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ, PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 iki 

20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 iki 25 

nuo  

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas 

 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas 

  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas 

  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

____________________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

6 priedas 

PSICHOLOGŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 

2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 iki  

20 

nuo  

daugiau 

kaip 20 iki 

25 

nuo 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Psichologo 

asistentas 
7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Soc. 

pedagogas 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Soc. 

pedagogas, 

IV 

kategorijos 

psichologas 

7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

soc. 

pedagogas, 

III 

kategorijos 

psichologas 

 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Soc. 

pedagogas 

metodininkas, 

II kategorijos 

psichologas 

  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Soc. 

pedagogas 

ekspertas, I 

kategorijos 

psichologas 

  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

______________________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

7 priedas 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

Kvalifikacinė 

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais)  

 

iki 2  

nuo  

daugiau  

kaip 2 iki 

5  

nuo  

daugiau 

kaip 5 

iki 10  

nuo  

daugiau 

kaip 10 

iki 15  

nuo  

daugiau 

kaip 15 

iki 20  

nuo  

daugiau 

kaip 20 

iki 25  

nuo 

daugiau 

kaip 25 

 Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos    

Mokytojas  7,44 7,47 7,53 7,67  7,91  7,94 7,98 

 Suteiktos kvalifikacinės kategorijos    

Mokytojas  7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas   
8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas      
8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas      
9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

________________________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

8 priedas 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais)  

 

iki 2  

nuo  

daugiau  

kaip 2 iki 

5  

nuo  

daugiau 

kaip 5 

iki 10  

nuo  

daugiau 

kaip 10 

iki 15  

nuo  

daugiau 

kaip 15 

iki 20  

nuo  

daugiau 

kaip 20 

iki 25  

nuo 

daugiau 

kaip 25 

 Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos    

Mokytojas  7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

 Suteiktos kvalifikacinės kategorijos    

Mokytojas  7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas    
8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas      
8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas      
9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

______________________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio  d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

9 priedas 

B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

Pareigybės pavadinimas 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 

Ūkvedys 

B 5,1 5,2 5,3 5,4 Kompiuteristas 

Bibliotekininkas 

____________________ 

  



22 

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

10 priedas 

C LYGIO KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI 

_______________________ 

  

Pareigybės pavadinimas Pareigy

bės 

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 

Sekretorius C 4,7 4,8 5,2 5,4 

Sandėlininkas C 4,7 4,8 5,2 5,3 

Elektrikas C 4,7 4,8 4,9 5,0 

Vyr. virėjas C 4,7 4,8 5,1 5,2 

Virėjas C 4,7 4,8 4,9 5,0 

Mokytojo padėjėjas 
C 4,7 4,8 4,9 5,0 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėjas 

C 4,7 4,8 4,9 5,0 

Autobuso vairuotojas C 4,7 4,8 4,9 5,0 



23 

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

11 priedas 

D LYGIO DARBININKŲ DARBO UŽMOKESČIO LENTELĖ 

Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Darbo užmokestis 

Virėjas D MMA 

Valytojas D MMA 

Stalius D MMA 

Santechnikas D MMA 

Kiemsargis D MMA 

__________________________ 
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Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio   d. 

įsakymo Nr. VYTV1- 

12 priedas 

 

 

AUKLĖTOJŲ, PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR 

DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas  
5,5 5,7 5,8 5,85 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Auklėtojas  
5,9 5,95 6 

Vyresnysis auklėtojas 
6,05 6,1 6,15 

Auklėtojas metodininkas 
6,20 6,25 6,3 

Auklėtojas ekspertas 
6,40 6,48 6,64 

 

__________________________ 


