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PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,RŪTELĖ“ 

DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr.XIII-198 Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (aktuali redakcija)  ir 2002 m. birželio 4 d. 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. IX-926, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (aktualia redakcija). 

1.2.  Šis Aprašas numato Plungės lopšelio-darželio (toliau – įstaigos) pedagogų ir kitų darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, 

darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. 

 

II. DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

  

2.1. Pareigybių lygiai. Lopšelio darželio darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

2.1.1. 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; 

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

vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;  

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

kvalifikacija;  

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

2.2. Lopšelio-darželio grupė ir pareigybių grupės. Įstaiga priskiriama III grupei – kadangi pareigybių 

sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra mažesnis nei 50 darbuotojų.  

2.3. Įstaigos darbuotojų pareigybės suskirstytos į šias grupes:  

2.3.1. lopšelio-darželio direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

2.3.2. pedagogai priskiriami A ir B lygiui;  

2.3.3. specialistai priskiriami A B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms;  

2.3.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  

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

2.4. Lopšelio-darželio direktorius sudaro įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas profesijos 

pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. 

2.5. Lopšelio-darželio direktorius pareigybių sąrašą bei pedagogų ir kitų darbuotojų tarifinį sąrašą tvirtina 

pagal žemiau nurodytą lentelę: 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigos Kodas Lygis 

1.  Direktorius  134101 A2 

2.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  134101 A2 

3.  Neformaliojo ugdymo mokytojas  235501 A2 

4.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas  234202 A2, B 

5.  Auklėtojas  234201 A2, B 

6.  Logopedas  235202 A2 

7.  Spec. pedagogas 235201 A2 

8.  Duomenų bazių valdymo ir dokumentų koordinavimo 

specialistas 

4132 B 

9.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 121912 A2 

10.  Sekretorius 412001 C 
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11.  Vaikų maitinimo organizavimo specialistas 325305 C 

12.  Maisto sandėlininkas 432110 C 

13.  Kiemsargis  961303 D 

14.  Valytojas  911209 D 

15.  Auklėtojos padėjėjas  531101 C 

16.  Pagalbinis darbininkas  933307 D 

17.  Virėjas  512001 C 

18.  Darbininkas statinių priežiūrai 931216 D 

19.  Skalbėjas 933307 D 

 

2.6.  Lopšelio-darželio direktorius tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus, o Lopšelio-darželio 

direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija.  

 

III. DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS IR IŠMOKĖJIMAS 

 

3.1. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokestį sudaro:  

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

3.1.2. priemokos;  

3.1.3. premijos; 

3.1.4.  materialinės pašalpos. 

3.2. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma darbo sutartyje ir darbo tvarkos taisyklėse. Prieš nustatant 

darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo apmokėjimo sistemoje, atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (2017-01-17 Nr. XIII-

198) nuostatas, detalizuojami pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (veiklos 

sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių 

turėjimas ir panašiai), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo (2017-01-17 Nr. XIII-198) 7 straipsnio 7 dalyje nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficiento didinimo iki 65 procentų kriterijai, šio įstatymo 9 ir 14 straipsniuose nustatyta pareiginės algos 

kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta priemokų ir šio įstatymo 

12 straipsnyje nustatyta premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos.  

3.3. Lopšelio-darželio 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.  

3.4. Lopšelio-darželio darbuotojų, išskyrus direktorių ir jo pavaduotoją, bei darbininkų, pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 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.  

3.5. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio.  

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

nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, 

nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos 

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

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

3.7. Darbuotojo ligos, ar ligonio slaugymo atveju, išvykus į kvalifikacijos kėlimo kursus ar komandiruotę 

pavaduojančiam darbuotojui mokamas atlyginimas tik įstaigos direktoriaus įsakymu pagal nesančio 

darbuotojo pareigų tarifinį atlygį, atsižvelgiant į teisės aktuose tiems metams nustatytas tarifinių valandų 

normas. 

3.8. Pavaduojant pedagoginį darbuotoją, apmokama atsižvelgiant į pavaduojančiojo darbo stažą, 

išsilavinimą ir turimą kategoriją. Dirbant ne savo darbo laiku mokamas 100 % atlyginimas. 

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

premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias Lopšelio-darželio veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip 

vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai biudžetinės Lopšelio-darželio 
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darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės 

algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.  

3.10. Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas. Lopšelio-darželio 

darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių 

kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.  

3.11. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai Lopšelio darželio darbuotojui turi 

būti nustatyti kiekvienais metais iki rugsėjo 1 dienos, o einamaisiais metais priimtam Lopšelio-darželio 

darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas Lopšelio-darželio 

darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui 

metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams, o einamiesiems 

metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.  

3.12. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Lopšelio-darželio darbuotojams 

nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.  

3.13.  Darbo užmokestis išmokamas darbuotojams du kartus per mėnesį. Pateikus raštišką prašymą gali būti 

mokamas vieną kartą per mėnesį. Atlyginimas darbuotojams pervedamas pagal darbuotojų prašymus į banko 

sąskaitas. 

3.14. Už pirmąją mėnesio dalį darbuotojui yra išmokamas avansas, kuris negali viršyti pusės per visą 

mėnesį išmokamos sumos. Jeigu darbuotojas dirbo nepilną mėnesį, jam avansas gali būti mokamas tik tuo 

atveju, kai jis yra dirbęs didžiąją pirmosios mėnesio pusės dalį. 

3.15. Už mėnesio pirmąją pusę avansai išmokami einamojo mėnesio 14-15 dienomis, o jei ši diena poilsio – 

paskutinę darbo dieną, einančią prieš šią dieną. 

3.16. Atlyginimai yra skaičiuojami, pateikus užpildytą darbo laiko apskaitos žiniaraštį, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 forma. 

3.17. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 

(atsakingas už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą ir kontrolę) nurodo faktiškai dirbtą laiką, 

atsižvelgiant į dirbtus viršvalandžius, darbą poilsio ir švenčių dienomis. 

3.18. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, pasirašytas darbuotojo, atsakingo už jo pildymą ir patvirtintas 

įstaigos direktoriaus (ar darbdavio įgalioto asmens), pateikiamas įstaigos apskaitą tvarkančiam specialistui 

paskutinę mėnesio darbo dieną kiek galima anksčiau, bet ne vėliau kaip iki 11 valandos. Remiantis šiais 

žiniaraščiais, įstaigos apskaitą tvarkantis specialistas paskaičiuoja atlyginimus, kiekvienam darbuotojui 

asmeniškai suformuoja atsiskaitymo lapelius, išsiunčia elektroniniu paštu. 

3.19. Atlyginimas už praėjusį mėnesį mokamas to mėnesio paskutinę dieną arba sekančio mėnesio 1-5 

dienomis. 

3.20. Laiku neišmokėjus atlyginimų už mėnesio antrąją pusę, po 10 kalendorinių dienų, už kiekvieną 

praleistą dieną priskaičiuojami delspinigiai. 

3.21. Mėnesiui pasibaigus, kompiuteriu atspaudžiama Darbo užmokesčio apskaičiavimo suvestinė  ir visi 

prie jos esantys pateisinamieji dokumentai. 

 

IV. IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

4.1. Iš darbuotojo darbo užmokesčio yra išskaičiuojamas fizinių asmenų pajamų mokestis ir socialinio 

draudimo mokestis įstatymų nustatyta tvarka. Siekiant teisingai išskaičiuoti fizinių asmenų pajamų mokestį, 

kiekvienas darbuotojas įstaigos vyr.buhalteriui pateikia laisvos formos prašymus, kokio dydžio pagrindinį ir 

papildomą pajamų neapmokestinamąjį dydį taikyti bei kitus dokumentus, įrodančius, jog būtent šį dydį 

priklauso taikyti (vaikų gimimo liudijimų kopijas, invalidumo pažymėjimų kopijas, pažymas apie šeimos 

sudėtį ir kt.). 

4.2. Kitus darbuotojų dėl išskaičiavimo iš darbo užmokesčio (lizingo, paskolų dengimo ir kt.) prašymus 

įstaigos apskaitą tvarkantis specialistas vykdo tik tada, kai darbuotojai dėl to kreipiasi raštu. Kadangi 

darbuotojai patys turi teisę spręsti kaip naudoti savo darbo užmokestį, įstaigos direktoriaus leidimas šiems 

prašymams nėra būtinas. Įstaigos apskaitą tvarkantis specialistas, priimdamas šiuos prašymus, įsipareigoja 

vykdyti juos ir atsakyti už savalaikį jų vykdymą (tai netaikoma, kai finansavimas negautas ne dėl įstaigos 

kaltės) bei informacijos suteikimą tiek darbuotojui, tiek jo pinigų gavėjui (pageidaujant darbuotojui ar 

gavėjui pateikti pavedimų kopijas ar kitus dokumentus ar jų kopijas apie pavedimo įvykdymą). 

4.3. Jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už darbą tokiomis sąlygomis mokamas padidintas, 

palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinis atlygis. 

4.4. Darbo sąlygų klasifikaciją ir sveikatai kenksmingų veiksnių leistinas koncentracijas bei lygius 

reglamentuoja įstatymai ir kiti norminiai aktai. 
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V. APMOKĖJIMAS UŽ VIRŠVALANDINĮ IR NAKTIES DARBĄ, BEI  DARBĄ POILSIO IR 

ŠVENČIŲ DIENOMIS 

 

5.1. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, 

kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į teisės aktuose tiems metams nustatytas tarifines valandų normas. 

5.2. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip 

dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama 

suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną, arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų, mokant 

už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. 

5.3. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo 

užmokestis. 

 

VI. ATOSTOGINIO (VIDUTINIO) ATLYGINIMO SKAIČIAVIMAS 

 

6.1. Įstaigos darbuotojai atostogauja pagal iš anksto sudarytą atostogų grafiką. Šiame grafike darbuotojai 

raštišku prašymu nurodo savo pageidaujamą atostogų laiką, kuris yra derinamas su įstaigos direktoriumi. Po 

šio suderinimo atostogų laikas gali būti keičiamas tik šalims susitarus. 

6.2. Šiuo prašymo pagrindu yra rašomas direktoriaus įsakymas, kuris perduodamas įstaigos apskaitą 

tvarkančiam specialistui vykdyti. Įstaigos apskaitą tvarkantis specialistas skaičiuoja atostoginį atlyginimą, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr.650 ,,Dėl darbuotojo 

ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

galiojančiais pakeitimais. 

6.3. Į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį įskaitoma: 

6.3.1. pagrindinis darbo užmokestis už atliktą darbą; 

6.3.2. padidintas apmokėjimas, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už darbą poilsio ir švenčių 

dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį; 

6.3.3. priedai ir priemokos prie tarifinių atlygių. 

6.4. Į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį neįskaitoma: 

6.4.1. darbo užmokestis už kasmetines ir mokymosi atostogas; 

6.4.2. išeitinė išmoka, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas; 

6.4.3. dienpinigiai ir kitos išmokos, susijusios su komandiruotės išlaidomis. 

6.5. Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį 

mokamas vidutinis darbo užmokestis. Kai nėra duomenų apie, prieš vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo 

mėnesį einančio mėnesio, darbuotojo darbo užmokestį, darbo užmokesčiui apskaičiuoti imami 3 

kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš šį mėnesį. 

6.6. Vidutinis darbo dienos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis 

dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus. 

6.7. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas taip: vidutinio vienos darbe dienos 

užmokesčio dydis dauginamas iš darbo dienų skaičiaus darbuotojui suteiktų atostogų laikotarpiu. 

6.8. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas nustatoma taip: nepanaudotų atostogų 

kalendorinių dienų suma dauginama iš metinio darbo dienų koeficiento (kurį kasmet tvirtina socialinės 

apsaugos ir darbo ministras) ir iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos užmokesčio. 

6.9. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Piniginė kompensacija už 

nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. 

6.10. Įstaigos apskaitą tvarkantis specialistas, vadovaujasi aukščiau išdėstyta tvarka, paskaičiuoja 

darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. 

6.11. Atostoginis atlyginimas išmokamas arba pervedamas į darbuotojo asmeninę sąskaitą ne vėliau kaip 3 

kalendorinės dienos iki atostogų pradžios. Darbuotojo raštišku pageidavimu, išmokėjimo laikas gali būti 

pakeistas. Darbuotojo atleidimo atveju, kompensacija už nepanaudotas atostogas (kaip ir priskaitytas 

atlyginimas) išmokama arba pervedama į darbuotojo asmeninę sąskaitą paskutinę darbo dieną. 

6.12. Kitais atvejais, kai darbuotojui yra priskaitomas vidutinis darbo užmokestis, jis yra išmokamas kartu 

su einamojo mėnesio atlyginimu už mėnesio antrąją pusę. 

 



Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka      puslapis 5 iš 5 

 

VII. PRIEDŲ, PRIEMOKŲ, IŠMOKŲ IR PAŠALPŲ IŠMOKĖJIMAS 

 

7.1. Priedai ir priemokos yra priskaitomos kartu su atlyginimais už einamojo mėnesio antrąją pusę. 

7.2. Vienkartinės ir metinės piniginės išmokos skiriamos vadovaujantis įstaigos direktoriaus įsakymu. 

7.3. Pašalpos įstaigos darbuotojams gali būti skiriamos neviršijant mokos fondo lėšų, remiantis įstaigos 

darbuotojų darbo tvarkos taisyklėmis. Mirus darbuotojui ar jo šeimos nariui (vyrui, žmonai, vaikams) gali 

būti išmokama iki 5 minimalių atlyginimų dydžio pašalpa. 

7.4. Darbuotojas kreipiasi į įstaigos direktorių su prašymu dėl pašalpos skyrimo, kartu pateikdamas 

dokumentus, įrodančius faktą (mirties liudijimo nuorašą). 

7.5. Nedarbingumo pašalpa už dvi pirmąsias darbuotojo ligos dienas, mokama iš darbdavio lėšų yra 80 % 

vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka. 

7.6. Darbuotoją atleidžiant iš darbo ir išmokant jam išeitinę išmoką, vadovaujamasi ,,Darbuotojo ir valstybės 

tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr.650 ir jo pakeitimais. 

_________________________________________ 


