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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ DARBUOTOJŲ DARBO 

APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

   1. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Jonavos 

lopšelio-darželio „Dobilas“ (toliau - lopšelis-darželis) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

(toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistemą: pareiginės algos pastoviosios dalies 

nustatymo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies  mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, 

premijų mokėjimo tvarką ir sąlygas.     

2. Šios sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nuostatomis ir jas įgyvendinančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (toliau – DAĮ). Tvarkos apraše 

vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 
 

 

 

II SKYRIUS 

 PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

 3. Lopšelio-darželio „Dobilas“  darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra 

lygus pareiginės algos baziniam dydžiui (pareiginės algos bazinis dydis nustatomas įstatymu). 

Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant 

iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

 4. Lopšelio-darželio „Dobilas“  direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais pagal DAĮ 2 priedą, atsižvelgiant į 

pareigybių sąraše nustatytą  vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, 

kai buvo vadovaujama įstaigoms ir organizacijoms. Lopšelio-darželio „Dobilas“  direktoriaus 

pavaduotojo ūkiui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio 

ketvirčio lopšelio-darželio „Dobilas“  darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu 

su kintamosiomis dalimis) dydžių. 

 5. Lopšelio-darželio „Dobilas“  darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pagal DAĮ 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. 

 6. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos 

dydžio. 

 7. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo 

apmokėjimo tvarkoje numatytus koeficientus nustato lopšelio-darželio „Dobilas“  direktorius 

įsakymu. 

 8. Didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo 

užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių tvirtina Jonavos rajono savivaldybės taryba. 



 9. Lopšelio-darželio „Dobilas“  darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis 

sulygstama darbo sutartyje pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo 

apmokėjimo įstatymo nuostatas ir šį tvarkos aprašą. 

 10. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo, pasikeitus  

vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar nustačius, kad lopšelio-darželio 

„Dobilas“  direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) 

viršija praėjusio ketvirčio darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su 

kintamosiomis dalimis) dydžius. 

 11. Lopšelio-darželio „Dobilas“ direktorius, nustatydamas pastoviosios dalies 

koeficientą darbuotojams, atsižvelgia į lopšeliui-darželiui „Dobilas“ skirtas lėšas. 

III SKYRIUS 

 MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

NUSTATYMAS 

 12. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal Įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją 

ir veiklos sudėtingumą. 

 13. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal DAĮ 5  priedą, atsižvelgiant į  pedagoginio darbo stažą bei vadybinę kvalifikacinę kategoriją 

ir veiklos sudėtingumą (specialiųjų ugdymosi poreikių 10 ir daugiau mokinių, 10 ar daugiau 

užsieniečių), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas 5- 10 proc. dėl 

veiklos sudėtingumo atsižvelgiant į mokyklos turimas lėšas.  

 14. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas Įstatymo 5 priede nustatytais atvejais 

nurodytais dydžiais. 

 15. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 16. Lopšelio-darželio „Dobilas“  darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies 

nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo ( iki sausio 31 d.)  pagal darbuotojui 

nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius susijusius su lopšelio-

darželio „Dobilas“ metinio veiklos plano priemonėmis bei veiklos efektyvumu.  Prireikus 

nustatytos metinės  užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali 

būti pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. 

 17. Lopšelio-darželio „Dobilas“ 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 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip 

vieneriems metams. 

 18. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius  lopšelio-

darželio „Dobilas“  darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas ir derina 

su lopšelio-darželio darbuotojų atstovais.   

 19. Konkretūs pareiginės algos kintamosios dalies dydžiai pagal lopšelio-darželio 

„Dobilas“ darbo apmokėjimo vertinimo aprašą, nustatomi lopšelio-darželio „Dobilas“  direktorius 

įsakymu. 

 20. Įvertinus  lopšelio-darželio „Dobilas“ darbuotojų praėjusių metų veiklą: 



 20.1. Labai gerai, - vieneriems metams nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies 

dydis- ne mažiau 10  procentų iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai 

nuo lopšelio-darželio „Dobilas“ skirtų asignavimų, ir gali būti skiriama premija; 

 20.2.  Gerai, - vieneriems metams nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies 

dydis-  iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai nuo lopšelio-darželio 

„Dobilas“ skirtų asignavimų; 

 20.3. Patenkinamai, - vienerius metus nenustatoma pareiginės algos kintamoji dalis;  

 20.4. Nepatenkinamai - vieneriems metams nustatomas mažesnis pareiginės algos  

pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis nei Įstatyme nustatytas tai pareigybei nustatytas 

minimalus koeficientas. 

 21. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

V SKYRIUS 

PRIEMOKŲ, PREMIJŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS 

 22. Priemokos  lopšelio-darželio „Dobilas“  darbuotojams mokamos 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 lopšelio-darželio „Dobilas“  direktoriaus įsakymu. 

 23. Priemokų  suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. 

 24. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo skirta priemoka, direktoriaus įsakymu 

priemokos dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeistas arba mokėjimas nutrauktas. 

 25. Priemokos nustatomos nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki 

kalendorinių metų pabaigos 

 26. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos: 

 26.1. atlikus vienkartines ypač svarbias lopšelio-darželio „Dobilas“  veiklai užduotis; 

 26.2. įvertinus labai gerai lopšelio-darželio „Dobilas“   darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą; 

 27. Premija neskiriama lopšelio-darželio „Dobilas“   darbuotojui, kuriam per 12 

mėnesių paskirta drausminė nuobauda. 

 28. Premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. 

 29. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo lopšelio-darželio „Dobilas“   

darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. 

 
 

VI SKYRIUS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS  

 

30. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 

Laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai 

mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.  

31. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių 

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

darbo dienas per savaitę) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo 

tvarka ir terminais.  

32. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami 

įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.  

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

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija.  



34. Darbuotojams išmokėtos premijos nėra įprastinė darbo užmokesčio dalis, 

išmokėtos premijos nėra įtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. Skaičiuojant 

kompensaciją už nepanaudotas atostogas, neįskaičiuojamos premijos, tai nėra įprastinė darbo 

užmokesčio dalis.  

 

 

VII SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI, TVARKA 

 

35. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o 

jeigu darbuotojas prašo, - kartą per mėnesį.  

36. Už darbą per kalendorinį mėnesį atsiskaitoma Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu nurodytais terminais.  

37. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios 

išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju. 

 

 

VIII SKYRIUS 

LIGOS PAŠALPOS MOKĖJIMAS 

 

 

38. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampančias 

su darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa (nuo 2019 m. sausio 1 d.) 62,06 procentai (už 

pirmas dvi kalendorines dienas, LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX -110 

14 str.1 p. ).  

39. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal 

sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių 

nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo 

taisykles.  

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 40. Lopšelio-darželio darbuotojams taikomos ir kitos Lietuvos respublikos darbo 

kodekso ir kituose teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. 

 41. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais 

kalendoriniais metais ir/ar pasikeitus teisės aktams. 

 42. Darželio darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susiję 

mokėjimai planuojami neviršijant asignavimo sąmatų darbo užmokesčio fondo. 

 43. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas, panaikinamas lopšelio-

darželio Tarybos sprendimu. 

 44. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 

________________________ 

 

 

 


