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PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ 

Direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. 

įsakymu Nr. V-3 
 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BORUŽĖLĖ“  

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO 

SISTEMOS APRAŠAS 

 

I . SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ (toliau – Įstaiga) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

darbo apmokėjimo sistemos aprašą (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės 

įsteigtos biudžetinės švietimo įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientus, jų nustatymo ir dididnimo tvarką, priemokų, premijų ir materialinių 

pašalpų skyrimo tvarką, mokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, taip pat kasmetinį  veiklos vertinimą. 

 2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017-01-17 d. XIII-198, bei visais galiojančiais pakeitimais 

(toliau – Įstatymas). 

 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

         4. Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ priskiriamas II įstaigų grupei – kai pareigybų sąraše 

nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 51–200 pareigybių. 

 

II. SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR PAREIGYBIŲ LYGIAI 

 

 5.  Įstaigos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (priskiriama – 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos psichologo pareigybė); 

 5.1.2. 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, taip pat 

mokytojų pareigybės (priskiriama – direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio 
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reikalams, mokytojo (priešmokyklinio, ikmokyklinio ugdymo), meninio ugdymo mokytojo, dokumentų 

specialisto, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo asistento pareigybės);  

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

2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų (priskiriama – dokumentų 

specialisto, sandėlininko pareigybė); 

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

profesinė kvalifikacija (priskiriama – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo, mokytojo padėjėjo, 

virėjo, vyr. virėjo, ūkio darbuotojo pareigybė); 

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

(priskiriama – virtuvės darbininko, kiemsargio, valytojo, skalbinių tvarkytojo pareigybė). 

 6. Įstaigos vadovas tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašus pagal LR ūkio ministro 

patvirtintus Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodus.  

         7. Įstaigos vadovas tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus pagal LR Švietimo ir mokslo 

ministro ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, mokytojų 

pareigybių aprašymo metodikas. 

 

III. SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS 

 

           8. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

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

           8.2. priemokos (už papildomą darbo krūvį iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio); 

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

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

           8.4. premijos (įvertinus darbuotojo darbą labai gerai, atlikus vienkartines svarbias užduotis). 

           9. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ darbuotojų Darbo apmokėjimo sistema nustatoma Vidaus 

darbo tvarkos taisyklėse. 

IV. SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS  

 

  10. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais.  

          11. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ darbuotojo pareiginės algos pastoviosio dalies koeficientą 

nustato lopšelio-darželio direktorius. 
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  12. Darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.  Koeficientas 

nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, profesinio darbo patirčiai, pedagoginio 

daro stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui ar kitom sąlygom, turinčiom įtakos 

koeficiento dydžiui. 

           13. Darbuotojų algos pastoviosios dalies koeficientai: 

           13.1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (A2 lygio) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal 1 lentelę, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą bei mokinių skaičių. Pareiginė alga (pastovioji 

dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 5 

vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių. 

1 lentelė 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai  

Mokinių 

skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

Pedagoginio  darbo patirtis (metais) 

iki 10 m. iki 10-15 m. daugiau kaip 15 m. 

Iki 500 

vaikų 
14,44 14,47 14,49 

 

            13.2. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl 

veiklos sudėtingumo ir neviršijant 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti 

didinamas: 

             13.2.1. 5-10 procentų, kai pavaduotojas atsakingas už vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimą, jei įstaigoje ugdomi 10 ir daugiau vaikų, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, 

turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

             13.2.2. iki 10 procentų turintiems magistro ar daktaro mokslinį laipsnį. 

             13.2.3. jei direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau kriterijų, jo 

pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau 25 procentais. 

             13.3. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams (A2 lygio) (2 lentelė), dokumentų specialisto (B, 

A2 lygio) (3 lentelė), sandėlininko (3 lentelė), informacinių technologijų sistemų administatoriaus) (3 

lentelė) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 3 lentelę, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir 

profesinio darbo patirtį, paskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas 

pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos 

pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms.  
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2 lentelė 

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

Valstybės ar 

savivaldybių įstaigų 

grupė 

Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu 

pareigybės lygis A 

vadovų vadovų pavaduotojų 

II grupė 

(51–200 pareigybių) 

iki 5 9,4–15,3 8,8–13,9 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 9,5–15,5 8,9–14,1 

daugiau kaip 10 9,6–15,7 9–14,3 

 

3 lentelė 

Dokumentų specialisto, sandėlininko, informacinių technologijų sistemų administatorius 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai  

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

A lygis 6–10,0 6,1–11,0 6,2–12,0 6,3–13,0 

B lygis 5,6–8,5 5,7–9,0 5,8–9,5 5,9–10,0 

 

13.4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo, (vyr.) virėjo, ūkio darbuotojo pareigybės (C 

lygio) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 4 lentelę, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir 

profesinio darbo patirtį, apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas 

pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos 

pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms. 

4 lentelė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo, mokytojo padėjojo, (vyr.) virėjo, ūkio darbuotojo pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

C lygis 5,1–6,7 5,2–7,1 5,3–7,5 5,4–8,0 
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            13.5. Mokytojui (dirbančiam pagal ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo programą), 

meninio ugdymo (muzikos, šokių, dailės, laisvo muzikalaus judesio) mokytojui, A2 lygio pareiginės 

algos pastovioji dalis  nustatoma pagal 5 lentelę, atsižvelgiant  į pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę 

kategoriją. 

5 lentelė   

Mokytojo (dirbančio pagal ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo programą), meninio ugdymo 

(muzikos, šokių, dailės, laisvo muzikalaus judesio) mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies 

baziniai dydžiai 

 

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 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,70 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Mokytojas 

metodininkas 
  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Mokytojas 

ekspertas 
  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39 

 

         13.6. Mokytojui (dirbančiam pagal ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo programą), 

meninio ugdymo (muzikos, šokių, dailės, laisvo muzikalaus judesio) mokytojui pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo didinamas: 

         13.6.1. 5-10 procentų, kai grupėje ugdomi 2  ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1-3 mokiniai, turintys didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

         13.6.2. 5-10 procentų, kai grupėje ugdomas 1 ir daugiau užsieniečių ar LR piliečių, atvykusių 

gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio (mokinių) 

mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

         13.6.3. 5–20 procentų, kai grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 
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         13.6.5. jeigu mokytojo (dirbančio pagal ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo programą),  

meninio ugdymo (muzikos, šokių, dailės, laisvo muzikalaus judesio) mokytojų, veikla atitinka 2 ir 

daugiau kriterijų, jo pastovioios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

         13.7. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo programą, darbo 

laikas per savaitę yra 36 valandos (31 valandos tiesioginio darbo su vaikais ir 5 nekontaktinių valandų: 

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

(globėjais) ugdymo klausimais). 

         13.8. Meninio ugdymo (muzikos, šokių, dailės, laisvo muzikalaus judesio) mokytojų, dirbančių 

pagal ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo programą, darbo laikas per savaitę yra 30 valandos, 

iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 6 valandos – netiesioginiam darbui su vaikais: 

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

(globėjais) ugdymo klausimais. 

        13.9. Logopedui (A2 lygio), specialiajam pedagogui (A2 lygio), pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal 6 lentelę, atsižvelgiant į pedagoginį stažą bei kvalifikacinę kategoriją. 

6 lentelė 

Logopedo, specialiojo pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies baziniai dydžiai 

  

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 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

judesio korekcijos 

specialistas, 

karjeros 

specialistas 

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

specialusis 
 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 
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pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, 

tiflopedagogas 

ekspertas 

  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39 

 

        13.10. Logopedui, specialiajam pedagogui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl 

veiklos sudėtingumo didinamas: 

        5 procentais, teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, kuriems dėl ligos ar patologinės 

būklės skirtas mokymas namuose.         

        13.11. Jei logopedo, specialiojo pedagogo veikla atitinka 2 ir daugiau kriterijų, jo pastoviosios dalies 

koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

        13.12. Logopedo, specialiojo pedagogo, dirbančio lopšelyje-darželyje laikas per savaitę 36 val. (22 

val. tiesioginio darbo su vaikais ir 14 nekontaktinių valandų). 

        13.13. Psichologui (A1 lygio), psichologo asistentui (A2 lygio) pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal 7 lentelę, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją. 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

7 lentelė 

Psichologo, psichologo asistento, socialinio pedagogo 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 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Psichologo 

asistentas, 

socialinis 

pedagogas 

8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Socialinis 

pedagogas, 

ketvirtos 

kategorijos 

psichologas 

8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, 

trečios 

kategorijos 

psichologas 

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Socialinis 

pedagogas 

metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Socialinis 

pedagogas 

ekspertas,  

pirmos 

kategorijos 

psichologas 

  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39 

 

         13.14. Psichologo, dirbančio lopšelyje-darželyje darbo laikas per savaitę yra 36 val. (ne daugiau 

kaip 60 procentų psichologo darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais 

(vaikų, mokinių švietimo pagalbos ir specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo 

pagalbos gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus, globėjus, rūpintojus), taip pat mokytojus ir kitus švietimo 

įstaigos dabuotojus), vesti jiems užiėmimus). Kita psichologo darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam 

darbui.  
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         14. Įstaigos nekvalifikuotų darbuotojų: virtuvės darbininko, valytojo, kiemsargio, skalbinių 

tvarkytojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio (MMA). 

V. SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

 15. Mokytojui (dirbančiam pagal ikimokiklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo programą), meninio 

ugdymo (muzikos, šokių, dailės, laisvo muzikalaus judesio) mokytojui, logopedui, specialiajam 

pedagogui, psichologui, psichologo asistentui, virtuvės darbininkui, valytojui, kiemsargiui, skalbinių 

tvarkytojui pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

         16. Pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma tik A2 lygio pareigybėms, nurodytoms punktuose 

13.1, 13.2, 13.4 B lygio ir C lygio pareigybėms. 

         17. Įstaigos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies kintamosios dalies nustatymas 

priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

         18. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma 

vieniems metams ir gali siekti iki 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

         19. Įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu 

atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius,  tačiau ne daugiau kaip 20 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos 

vertinimo.  

 

VI. SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ 

DARBO SĄLYGŲ 

 

20. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojui mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nustatyta tvarka, proporcingai darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nurodytam faktiškai dirbtam laikui pagal 

direktoriaus įsakymą. 

 

VII. SKYRIUS 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMAS 

 

 21. Pagal darbuotojo prašymą, atsižvelgiant į lopšelio-darželio pateiktą išvadą dėl prašymo 

pagrįstumo, Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktoriaus įsakymu, darbuotojams gali būti skiriamos 

priemokos iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio: 
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 21.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

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

vykdymą. 

 22. Priemokos gali būti mokamos iki nurodyto konkretaus termino ir skiriamos tik tokiu atveju, 

jeigu yra pakankamai lėšų įstaigos darbo užmokesčio fonde.  

 23. Priemokos mokėjimas nutraukiamas, jei išnyksta jos skyrimo aplinkybės, arba sumažinamas 

procentinis dydis, kai pasikeičia aplinkybės, kurių pagrindu priemoka buvo skirta (sumažėja papildomo 

darbo krūvis, papildomų pareigų ar užduočių skaičius). 

 

VIII. SKYRIUS 

PREMIJŲ MOKĖJIMAS 

 

 24. Premijos gali būti  mokamos visiems lopšelio-darželio darbuotojams (nepriklausomai nuo 

pareigybės lygio) ir mokamos šiais tavejais: 

         24.1. už vienkartinių, ypač svarbių įstaigos veiklai užduočių atlikimą; 

         24.2.  praėjusių kalendorinių metų veiklą įvertinus labai gerai. 

         25. Premija gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą metuose ir negali viršyti darbuotojui 

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, neviršijant įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

 26. Premijos skiriamos Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktoriaus įsakymu. 

          27. Premija negali būti skiriama biudžetinės įstaigos darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių 

padariusiam darbo pareigų pažeidimą.  

 

IX. SKYRIUS 

MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS 

 

 28.  Įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių 

(sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat 

išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas švietimo įstaigos darbuotojas, ligos ar mirties, 

stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra biudžetinės įstaigos darbuotojo rašytinis prašymas ir 

pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių 

algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų. 
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 29.  Mirus švietimo įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų gali 

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

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

 30.  Materialinė pašalpa skiriama Įstaigos vadovo įsakymu. 

 

X. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KASMETINIS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

         31. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti 

biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas 

metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius. 

         32. Mokytojui (dirbančiam pagal ikimokiklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo programą), meninio 

ugdymo (muzikos, šokių, dailės, laisvo muzikalaus judesio) mokytojui, logopedui, specialiajam 

pedagogui, psichologui, psichologo asistentui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui,  praėjusių 

kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro veiklos vertinimo tvarkos aprašu ir Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pedagogų bei 

pagalbos vaikui specialistų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

          33. Kitų įstaigos darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro veiklos vertinimo tvarkos aprašu.  

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

nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos  

darbuotojui – per 1 mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas naujai kadencijai, 

iki einamųjų metų pabaigos jam galioja einamųjų metų pradžioje nustatytos metinės užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai. 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 rodiklai nenustatomi. 

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

darbuotojams, išskyrus šių įstaigų vadovus, nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas: 

35.1. direktorius – direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, 

dokumentų specialistui, sandėlininkui, ūkio darbuotojui, (vyr.) virėjui; 
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            35.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui – mokytojui (priešmokyklinio, ikmokyklinio ugdymo), 

meninio ugdymo (muzikos, šokių, dailės, laisvo muzikalaus judesio) mokytojui, logopedui, specialiajam 

pedagogui, psichologui, psichologo asistentui; 

            35.3. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjui,  

mokytojo padėjėjui. 

Įstaigos darbuotojų metinė veikla gali būti vertinama: 

1) labai gerai; 

2) gerai; 

3) patenkinamai; 

4) nepatenkinamai. 

            36. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne 

trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas toje biudžetinėje įstaigoje. 

37. Darbuotojo, tiesioginis vadovas, kartu su lopšelio-darželio darbuotojų atstovavimą 

įgyvendinančiais asmenimis, įvertinus biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą: 

1) labai gerai – teikia  vertinimo išvadą  įstaigos direktoriui su siūlymu nustatyti 1 metams 

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

dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;   

2) gerai – teikia  vertinimo išvadą  įstaigos direktoriui su siūlymu nustatyti 1 metams pareiginės 

algos kintamosios dalies dydį  ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies;  

3) patenkinamai – teikia  vertinimo išvadą  įstaigos direktoriui su siūlymu 1 metus nenustatyti 

pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

4) nepatenkinamai  – teikia  vertinimo išvadą  įstaigos direktoriui su siūlymu 1 metus nustatyti 

mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu minimalus, tai 

pareigybei skirtas koeficientas.  

38. Įstaigos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų 

priima sprendimą pritarti arba nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams. 

Šis sprendimas galioja 1 metus. Jeigu vadovas priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar 

veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia. 

39. Kintamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į įstaigos sąmatą ir skiriama tik tokiu atveju, jei 

įstaiga neviršija DU asignavimų. 

40. Įstaigos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams 

nagrinėti nustatyta tvarka. 
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XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

    41. Į pareigas priimti darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo 

išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję biudžetinių įstaigų darbuotojai atleidžiami ši einamų 

pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. 

            42. Aprašas papildomas ir keičiamas pasikeitus įstatyminei bazei. 
 

______________________ 

 

 

 

 
SUDERINTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ 

Darbo tarybos protokolu Nr. 1 
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Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) ir sutinku su Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ darbuotojų 

darbo apmokėjimo sistemos aprašu, patvirtintu 2023 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-3 

susipažinau ir sutinku: 

Eil.Nr. Pareigos Vardas Pavardė Parašas 
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Eil.Nr. Pareigos Vardas Pavardė Parašas 
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Eil.Nr. Pareigos Vardas Pavardė Parašas 
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Eil.Nr. Pareigos Vardas Pavardė Parašas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


