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PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Sadutė"  

direktoriaus 2023 m. sausio 2  d.  

įsakymu Nr. V-01 

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SADUTĖ"  

DARBUOTOJŲ  DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ (toliau – lopšelis-darželis) darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ darbuotojų pareigybių 

lygius, grupes, darbo apmokėjimo sąlygas, dydžius, materialines pašalpas ir kasmetinį veiklos 

vertinimą. 

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis pagal Darbo kodekso nuostatas (toliau – DK), Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 (toliau – 

Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo” ir kitus darbo užmokesčio apskaičiavimą 

reglamentuojančius teisės aktus.  

3. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

           3.1. Darbuotojas – asmuo, dirbantis lopšelyje-darželyje pagal su juo sudarytą darbo sutartį. 

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

sutartį su lopšeliu-darželiu, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos. 

           3.3. Priemoka – darbo užmokesčio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama už darbą 

nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų, t. y. už papildomus darbus, už laikinai nesančių darbuotojų 

funkcijų (pareigų) vykdymą, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. 

           3.4. Premija – kintamoji darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti. 

           3.5. Materialinė pašalpa – tai finansinė parama darbuotojui (ar jo šeimai), skiriama 

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

(įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo ar kitų 

aplinkybių.   

 3.6. Informaciją apie darbuotojus, t. y. jų išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir 

kitus duomenis, renka ir tvarko direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui,  direktorė, dokumentų specialistė.  

3.7 Darbuotojo mėnesinė alga negali būti mažesni už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. 

3.8 Su šia darbo apmokėjimo tvarka supažindinami visi darbuotojai. 

   

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS  

 

4. Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

4.1.2. 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, baleto artistų ir šokėjų bei kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių pareigybės; 

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

2009 metų ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 
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4.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

5. Darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

5.1. Biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

5.2. Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B 

lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

5.3. Specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

5.4. Kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

5.5. Darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 

6. Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“  direktorius tvirtina Įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašus, 

naudodamasis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos profesijų 

klasifikatoriumi: 

Pareigos Pareigų pavadinimas 

pagal klasifikatorių 

Kodas Lygis Grupė 

 

Direktorius 

Vaikų lopšelio 

(lopšelio-darželio, 

darželio, darželio-

mokyklos) direktorius 

 

134101 

 

A2 

 

3 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
Švietimo įstaigos 

vadovas 
112036 

 

A2 

 

3 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 
Pavaduotojas 

1439 

 

 

A2 

 

3 

Mokytojas 
Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas 
234202 A2 3 

 

Meninio ugdymo 

mokytojas 

 

Neformaliojo švietimo 

mokytojas (meninis 

ugdymas) 

235501 

A2 

 

3 

 

Mokytojas 

Lopšelio-darželio 

auklėtojas/ 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojas 

234201 

 

A2 

 

3 

Logopedas 
Specialiųjų poreikių 

mokinių mokytojai 
235202 A2 3 

Socialinis pedagogas 
Kitur nepriskirti 

mokymo specialistai 
235901 A2 3 

Psichologas Psichologas 263401 A1 3 
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Dokumentų 

specialistas 

Sekretoriai, atliekantys 

bendras funkcijas 

412005 

 

 

A2 

 

3 

Sandėlininkas 
Sandėliavimo tarnybos 

tarnautojai 
432107 B 3 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo 

padėjėjas 

Lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėjas 

531101 C 3 

Mokytojo padėjėjas 
Vaikų priežiūros 

darbuotojai 
531101 C 3 

Ūkio darbuotojas 
Ūkio skyriaus 

darbuotojas 
515101 C 3 

Skalbinių tvarkytojas 
Patalynės ir skalbinių 

išdavėjas 
911211 D 3 

Virėjas Virėjas 512001 C 3 

Kiemsargis Kiemsargis 961303 D 3 

Valytojas Valytojas 911209 D 3 

Virtuvės darbininkas Virtuvės darbininkas 941201 D 3 

Informacinių 

technologijų sistemų 

administratorius 

Sistemų 

administratoriai 
252202 A2 3 

 

7. Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ direktorius tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių 

aprašymus.  

7.1. Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ pareigybės aprašyme turi būti nurodyta:  

7.2. Pareigybės pavadinimas; 

7.3. Pareigybės lygis (A, B, C, D); 

7.4. Pareigybės grupė; 

7.5. Specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, t. y. 

studijų sritis ir kryptis, kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija), darbo patirtis (profesinė 

darbo patirtis, vadovams ir jų pavaduotojams papildomai nurodoma vadovaujamo darbo patirtis (jei 

tokios reikalaujama)), profesinė kvalifikacija (jei reikia) pageidaujama kompiuterinio raštingumo 

kvalifikacija, reikiamų teisės aktų išmanymas, pageidaujamas užsienio kalbos mokėjimo lygis); 

7.6. Pareigybei priskirtos funkcijos; 

7.7. Nurodomas pavaldumas, paskirtis; 

7.8. Mokytojų pareigybių aprašymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministras. 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

7. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

7.1. Pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis); 

7.2. Priemokos;  

7.3. Premijos. 
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    8.  Pareiginės algos pastovioji dalis: 

8.1 Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos 

koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, kuris 

nustatomas Lietuvos Respublikos Seimo. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą 

pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio; 

8.2. Įstaigos vadovo, jo pavaduotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Darbo 

apmokėjimo įstatymą, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir 

vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama 

įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams. Pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 

nuostatas nustatyta Įstaigos vadovo ir jo pavaduotojų pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja 

dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 4 vidutinių pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių; 

8.3. Kitų Įstaigos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

Darbo apmokėjimo įstatymą, 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; 

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

8.5. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinama ar yra Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos 

darbo rinkoje, ar darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų 

grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais nustatytas pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas gali būti didinamas iki 100 procentų. 

8.6. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas 7 punkto 7.6 papunktyje nustatytais 

pagrindais negali viršyti 100 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

8.7. Įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo 

sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientų dydžius nustato įstaigos vadovas. 

8.8. Įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta pagal LR Darbo apmokėjimo 

įstatymą ir įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, sulygstama darbo sutartyje. Pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas turi būti nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, 

vadovaujamo darbo patirčiai, įgijus profesinę kategoriją. 

9. Pedagogų pareiginės algos nustatymas: 

9.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio 

darbo stažą, kvalifikaciją ir veiklos sudėtingumą. 

9.2. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į mokykloje 

ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą. 

9.3. 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 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 kvalifikacijos kategorijos.  

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

specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama 

mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

9.4. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio 

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

9.5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 
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9.6. Mokytojų ir specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, meninio ugdymo mokytojų), darbo 

krūvio sandara (darbo pareigų paskirstymas pagal laiką) pateikiama Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. 

10, Pareiginės algos kintamoji dalis: 

10.1. Pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo 

pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. (Veiklos vertinimo 

išvada.) 

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

vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, (įskaitant ir 

pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal 7.6, 7.7 papunkčius). 

10.3. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

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

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

vertinimo. 

10.4. Konkrečius darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, įvertinęs jo praėjusių metų 

veiklą, pagal Aprašą  nustato Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ direktorius. 

10.5. darbininkams (D lygio) pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

10.6. Perkėlus darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje biudžetinėje įstaigoje, pareiginės algos 

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

vertinimo. 

11. Priemokos: 

10.1. 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: 

10.1.1. Priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės – nurodoma 

konkrečių darbų apimties padidėjimo priežastis, darbų padidėjimo apimtis, numatomas darbų 

atlikimo terminas. 

10.1.2. už papildomas užduotis – turi būti suformuluotos raštu, nurodant, kokias pareigybės apraše 

nenurodytas funkcijas ir kokiam laikotarpiui bus pavedama  atlikti,  darbuotojui raštu sutikus atlikti 

papildomą darbą. 

10.1.3. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas, atostogų, 

laikino nedarbingumo metu arba esant laisvai pareigybei funkcijas gali atlikti  kitas darbuotojas, 

mokant 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydį. 

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

algos pastoviosios dalies dydžio. 

10.3 Priemokos už papildomų užduočių atlikimą, darbų masto padidėjimą, gali būti mažinamos 

arba panaikinamos, jeigu pablogėja atitinkamo Darbuotojo darbo rezultatai arba jis nevykdo 

pavestų darbų. 

12. Premijos: 

12.1. Ne daugiau kaip vieną kartą per metus Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ direktoriaus 

įsakymu gali būti skiriamos premijos: 

a) atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis; 

b) įvertinus labai gerai praėjusių kalendorinių metų veiklą. 

12.2. Premijos negali viršyti pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

12.3. Premijos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

12.4. Konkretų premijos dydį, nurodomas už ką skiriama, nustato Kauno lopšelio–darželio 

„Sadutė“ direktorius  atsižvelgdamas į darbuotojo nuopelnus ir įstaigos darbo užmokesčio fondą. 

12.5. Premija neskiriama darbuotojui, kuriam per 12 mėnesių paskirta drausminė nuobauda. 
12.6. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo įstaigai darbo užmokesčiui skirtų 
asignavimų. 
13. Materialinės pašalpos: 
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13.1. Įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų 

giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų 

(įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirti 

biudžetinės įstaigos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra 

pateikti šių darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali 

būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai 

skirtų lėšų. 

13.2. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams, mokama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio 

materialinė pašalpa, jeigu yra šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys 

dokumentai. 

13.3. Materialinę pašalpą darbuotojams ar jų šeimos nariams skiria Kauno lopšelio – darželio 

„Sadutė“ direktorius pagal turimus įstaigos asignavimus. 

13.4. Materialinės pašalpos darbuotojams ar jų šeimos nariams mokamos iš biudžetinei įstaigai 

skirtų lėšų. 

 
IV SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESCIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 

 

14. Darbo užmokestis yra skaičiuojamas vadovaujantis darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kurie 

perduodami Biudžetinių įstaigų buhalterinei apskaitai (BĮBA)  iki  kito mėnesio pirmos dienos. 

Paskutinę darbo dieną užpildytą ir atsakingų asmenų pasirašytą darbo laiko žiniaraštis pateikiamas 

Biudžetinių įstaigų buhalterinei apskaitai (BĮBA) vyr. specialistui. Specialistas, priimdamas darbo 

laiko apskaitos žiniaraštį, patikrina visų rekvizitų užpildymo teisingumą. Visiškai ir teisingai 

įformintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra pagrindas skaičiuoti darbuotojams priklausantį 

darbo užmokestį. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį atsakingas už šį darbą darbuotojas pildo 

Personalo modulio sostemoje. 

15. Įsakymus, potvarkius ir kitus dokumentus dėl darbo užmokesčio pateikia perduodami 

Biudžetinių įstaigų buhalterinei apskaitai (BĮBA) paskutinę mėn. dieną. 

16. Darbo užmokestis yra mokamas du kartus  per mėnesį, pervedant į darbuotojų prašymuose 

nurodytas sąskaitas bankuose. 

17. Ne anksčiau kaip iki kito mėnesio 5 darbo dienos išmokamas darbo užmokestis už praėjusį 

mėnesį. 

18. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas išmokamas prieš 1 kalendorinę dieną iki atostogų 

pradžios. Darbuotojo raštišku pageidavimu išmokėjimo laikas gali būti pakeistas. Nemokamos 

atostogos suteikiamos darbuotojo reikalavimu ir šalių susitarimu. 

19. Su atleidžiamu iš darbo darbuotoju atsiskaitoma jo atleidimo dieną, jeigu darbdavio ir 

darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. 

20. Atsiskaitymo lapeliai teikiami iki kiekvieno mėnesio 10 dienos į darbuotojo el. paštą. Į 

atsiskaitymo lapelius įrašoma informacija apie darbuotojui apskaičiuotas, išskaičiuotas ir 

išmokėtas sumas ir apie dirbto laiko trukmę. 

.  

 

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

21.1 Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus darbininkus, 

praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius. 

21.2. darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašu. 

21.3. Metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui nustatomi 

kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – per vieną 
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mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų 

kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau nei 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. 

21.4. Metinės veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius darbuotojams nustato 

ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 

21.5. Švietimo įstaigos vadovą – iki kovo 1 dienos vertina savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo. Švietimo įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo 

sutartį, praėjusių metų veikla gali būti vertinama labai gerai, gerai, patenkinamai ir 

nepatenkinamai. 

21.6. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 

21.6.1. Labai gerai. 

21.6.2. Gerai. 

21.6.3. Patenkinamai. 

21.6.4. Nepatenkinamai. 

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

trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas įstaigoje ir tais atvejais, 

kai biudžetinės įstaigos darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai  ir jų vertinimo rodikliai 

buvo nustatyti likus mažiau kaip 6 mėnesiams iki kalendorinių metų pabaigos. 

21.8. Darbuotojo tiesioginis vadovas, pagal patvirtintą Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ 

valdymo struktūrą, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

21.8.1. Labai gerai – teikia vertinimo išvadą Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ direktoriui su 

siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją. 

21.8.2. Gerai - teikia vertinimo išvadą Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ direktoriui su siūlymu 

nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies. 

21.8.3. Patenkinamai - teikia vertinimo išvadą Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ direktoriui su 

siūlymu vienerius metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies. 

21.8.4. Nepatenkinamai - teikia vertinimo išvadą Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ direktoriui su 

siūlymu vieneriems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, 

tačiau ne mažesnį, negu tai pareigybei pagal profesinę darbo patirtį numatytą minimalų pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientą. 

21.9. Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojų 

įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo 

siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies ir kitų siūlymų įgyvendinimo. Šis sprendimas 

galioja vienerius metus. Jeigu Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ direktorius priima motyvuotą 

sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi 

teisinė padėtis nesikeičia. 

21.10. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti 

nustatyta tvarka. 

VI SKYRIUS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ, KOMPENSACIJŲ UŽ NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS, 

IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS 

 

   22. Kasmetinės atostogos – tai darbo dienos (2017-06-06 XII TAR, 2017-06-14 Identifikacinis 

kodas 2017-10021, įsigalioja 2017-07-01), suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti 

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

   22.1. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų. Darbuotojams iki 18 metų ir 

neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu 

dirbama penkias dienas per savaitę)  Darbuotojams iki 18 metų, neįgaliems, motinai ar tėvui, 

vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką, iki jam sueis 16 metų – 25 darbo dienos 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496). 
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   22.2. Dirbantiems ne visą darbo dieną arba ne visą darbo savaitę atostogos netrumpinamos. 

   22.3. Pailgintos 40 darbo dienų atostogos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2017 

m. birželio 21 d. Nr. 496) suteikiamos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 

    pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą – Švietimo ir mokslo 

ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. ĮSAK-1407 (aktuali redakcija). 

    22.4. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą įstaigoje: 

darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą – 3 darbo dienos, už 

kiekvienų paskutinių 5 metų darbo stažą – 1 darbo diena (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimas, 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496). 

    22.5. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo VDU. VDU mokamas už darbo 

dienas ar darbo valandas kasmetinių atostogų laiku, nustatytas pagal darbuotojo arba įstaigos darbo 

(pamainos) grafiką. 

    22.6.Už pirmuosius darbo metus atostogos gali būti suteikiamos po 6 mėnesių nepertrauktojo 

darbo stažo įstaigoje, bet ne vėliau kaip iki darbo metų pabaigos. Atostogos už antrus ir paskesnius 

darbo metus suteikiamos pagal atostogų grafikus bei tarpusavio susitarimu. Kasmetinių atostogų 

suteikimo grafikas yra tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

   22.7. Atostogos dalimis suteikiamos šalims susitarus. Viena iš atostogų dalių negali būti 

trumpesnė kaip 10 darbo dienų (2017-06-06 XII TAR, 2017-06-14 Identifikacinis kodas 2017-

10021, įsigalioja 2017-07-01). 

    22.8. Atšaukti iš atostogų leidžiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogų dalis turi būti 

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

    22.9. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už nepanaudotas 

atostogas mokama kompensacija. Jeigu atleidžiamas darbuotojas iš visų turimų pareigybių, 

kompensacija už nepanaudotas atostogas priklauso iš visų turimų pareigybių. Jeigu nutrūksta tik 

papildomas susitarimas, kompensacija nemokama. 

    22.10. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų 

pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias 

darbo dienas per savaitę) ar keturių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis 

arba skirtingas) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir 

terminais pagal DK 30 straipsnį. Darbuotojo atskiru prašymu ir Įstaigai turint pakankamai lėšų, 

suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami už visą laikotarpį.   22.11. Kasmetinių 

atostogų suteikimui, darbo sutarties ir susitarimo dėl papildomo darbo trukmė neturi reikšmės, 

kadangi darbo santykis yra vienas ir atostogos suteikiamos vienu metu abiem pareigoms (tam 

tikros išimtys taikomos tais atvejais, jei skiriasi atostogų trukmė pagal DK). 

    22.12. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta 

darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

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

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

22.14. Darbuotojui dirbant vienoje darbovietėje pagal kelis skirtingus susitarimus (pagal vieną 

darbo sutartį šalia pagrindinių pareigų susitarimu nustatant papildomas pareigas) yra laikoma, kad 

darbuotoją su darbdaviu sieja vienas darbo teisinis santykis, todėl ir kasmetinės atostogos 

darbuotojui skaičiuojamos atskirai tiek pagrindiniam, tiek papildomam darbui. 

22.15. Jeigu atostogos yra pereikvotos, tiek pagal pagrindinę darbo sutartį, tiek pagal papildomą 

susitarimą, iš darbuotojo išskaičiuojami pereikvoti atostoginiai pagal DK 150 straipsnį. 

Išskaičiuojamų atostoginių VDU taikomas tas, kuris buvo paskutinių atostogų metu. 

22.16. Kai atleidžiamo iš įstaigos darbuotojo paskutinė darbo diena sutampa su paskutine to 

mėnesio darbo diena pagal darbuotojo darbo grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į VDU skaičiuojamąjį 

laikotarpį. 

22.17. Darbuotojui dirbant vienoje darbovietėje pagal kelis skirtingus susitarimus (pagal vieną 

darbo sutartį šalia pagrindinių pareigų susitarimu nustatant papildomas pareigas) yra laikoma, kad 

darbuotoją su darbdaviu sieja vienas darbo teisinis santykis, todėl ir išeitinė kompensacija 

darbuotojui skaičiuojama tiek pagrindiniam, tiek papildomam darbui.  Įstaigos vadovas apie 

išeitinių kompensacijų dydį nurodo įsakyme. 
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22.18. Kai dėl teismo ar darbdavio organo priimto sprendimo pasibaigia darbdavys ir dėl to 

atleidžiamas darbuotojas, išėjęs atostogų vaikui prižiūrėti ir dirbantis toje pačioje įmonėje ne visą 

darbo laiką (ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę) bei auginantis vaiką iki 3 metų, išeitinė 

išmoka turi būti apskaičiuojama, kaip numatyta Taisyklių 18.9 papunktyje (išskyrus atvejus, kai 

darbuotojo, dirbančio pagal nustatytas darbo normas ne visą darbo laiką, faktinis darbo užmokestis 

didesnis už jam nustatytą valandinį atlygį).  

23. Ilgalaikio darbo išmokos skaičiavimas: 

 23.1. Atleidžiant darbuotoją pagal DK 57 straipsnį, t. y. darbdavio iniciatyva be 

darbuotojo kaltės, atleidžiamam darbuotojui išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to 

darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje pagal DK 57 straipsnio 9 dalį. 

 23.2. Ilgalaikio darbo išmoka mokama: 1) 77,58 procento jo vidutinio mėnesinio darbo 

užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo 

dieną tęsėsi nuo penkerių iki dešimt metų; 2) 77,58 procento dviejų jo vidutinių mėnesinių darbo 

užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo 

dieną tęsėsi nuo dešimt iki dvidešimt metų; 3) 77,58 procento trijų jo vidutinių mėnesinių darbo 

užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo 

dieną tęsėsi dvidešimt ir daugiau metų.  

 23.3. Dėl ilgalaikio darbo išmokos skyrimo, darbuotojas kreipiasi su prašymu į darbovietę 

iš kurios buvo atleistas, ne vėliau kaip per šešis mėnesius po atleidimo iš darbo. Ilgalaikio darbo 

išmoką skiria darbdavys ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo atleidimo dienos, išmokant 

visą priskaičiuotą išmokos sumą.  

 

VII SKYRIUS 

PRASTOVŲ SKAIČIAVIMAS 

 

 24. Įstaigos vadovas darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą DK 47 

straipsnyje nustatyta tvarka.  

 25. Įstaigos vadovas įsakyme dėl prastovos paskelbimo nurodo, kokia tai  prastova (pilna 

ar dalinė), prastovos laikotarpį, prastovos metu mokamą darbo užmokestį.  

 26. Prastovos laikotarpiu darbuotojui moka darbo užmokestį, ne mažesnį kaip Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa 

darbo laiko norma. 

 27. Įstaiga gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui 

sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo 

valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką 

mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokamas vadovo įsakyme prastovos laikui 

nustatytas darbo užmokestis. 

 

VIII SKYRIUS 

IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

 28. Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos  pagal DK 150 straipsnio 

nuostatas ar kitų įstatymų nustatytais atvejais. 

 29.  Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais: 

 29.1. Grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį Įstaigos pinigų 

sumoms. 

 29.2. Grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų. 

 29.3. Atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė įstaiga. 

 29.4. Išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės 

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

(DK 55 straipsnis) arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva (DK 58 straipsnis).  

 29.5. Išskaičiuoti Profesinių sąjungų nario mokestį, pagal pateiktą darbuotojo prašymą. 

Nario mokestis apskaičiuojamas nuo darbo užmokesčio už atliktą darbą, pagal darbo sutartį. 
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 30.  Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią Įstaiga 

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

 31.  Negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip: 

31.1. Kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip 

kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo 

sąlygų.                 

 31.2. Sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, 

perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves. 

31.3. Laidojimo pašalpa. 

31.4. Išeitinės išmokos.   

 

X SKYRIUS 

LIGOS PAŠALPOS MOKĖJIMAS 

 

 44. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias 2 kalendorines ligos dienas, sutampančias su 

darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa yra  pašalpos gavėjo VDU apskaičiuoto 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 45. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, kuris išduotas pagal 

Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų 

pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-

533/A1-189 (2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-653/A1-356). 

 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Aprašas papildomas ir keičiantis Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ direktoriaus įsakymu, 

pritarus darbo tarybai. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

Asmenys, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų kategorijoms, yra 

atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų pildymą, reikiamų 

ataskaitų pateikimą bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta 

dokumentų archyvavimo tvarka. Dokumentų specialistė darbuotojų darbo sutartyse nurodo 

nustatytus darbo užmokesčio terminus. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvieną 

mėnesį. Darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susiję mokėjimai 

planuojami neviršijant asignavimo sąmatų darbo užmokesčio fondo. 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“  

Tarybos 2023 m. sausio 2 d. 
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