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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“ 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ (toliau – Įstaiga) darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymu (toliau Įstatymas).  

2. Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas nustato 

įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas 

ir dydžius, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo 

kriterijus, kintamosios dalies, priemokų, premijų, materialinių pašalpų mokėjimo sąlygas ir tvarką. 

3. Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ priskiriamas III biudžetinių įstaigų grupei, pareigybių sąraše 

nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau pareigybių. 

II. SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR PAREIGYBIŲ LYGIAI 

4. Lopšelio-darželio 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. Šiam lygiui 

įstaigoje priskiriama psichologo pareigybė; 

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 baleto artistų ir šokėjų bei kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių 

pareigybės. Šiam lygiui įstaigoje priskiriamos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, mokytojo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo), 

meninio ugdymo mokytojo, logopedo, specialiojo pedagogo pareigybės; 

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

2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų. Šiam lygiui įstaigoje 

priskiriamos  ūkio padalinio vadovo, raštvedžio pareigybės; 



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

profesinė kvalifikacija. Šiam lygiui įstaigoje priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėjo, mokytojo padėjėjo, sandėlininko, virėjo, ūkvedžio pareigybės; 

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

Šiam lygiui įstaigoje priskiriamos virtuvės darbininko, valytojo, kiemsargio pareigybės. 

5. Įstaigos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

5.1. Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojai - jų pareigybės priskiriamos A2 lygiui; 

5.2. Padalinio vadovas, kurio pareigybės priskiriamos B lygiui; 

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 (darbininkai). 

6. Įstaigos darbuotojo pareigybės lygis nurodomas pareigybės aprašyme. 

7. Įstaigos pareigybių sąrašas pateikiamas šio Aprašo 1 priede. 

III. SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR PAŠALPOS 

8. Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ 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 viršvalandinį darbą, budėjimą ir 

esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;  

8.4. premijos (vieną kartą per metus, vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ darbuotojų 

skatinimo ir piniginių priedų, priemokų, išmokų skyrimo nuostatais ir galiojančiais teisės aktais) 

PIRMAS SKIRSNIS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

9. Įstaigos darbuotojų (išskyrus darbininkus) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės 

algos koeficientais. Koeficientų kriterijai: veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės, 

pareigybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimas ir panašiai. 

Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui (pareiginės algos 

bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas). Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama 

atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

10. Įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal Apraše nurodytus 

koeficientus nustato direktorius. Nustatant koeficientus atsižvelgiama į Įstaigai skirtus darbo 

užmokesčio asignavimus.  

11. Įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje. Pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas keičiamas pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, darbo 



užmokesčio asignavimams, darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui, ar kitoms 

sąlygoms, turinčioms įtakos koeficiento dydžiui.  

12. Įstaigos direktoriaus pareiginės algos pastoviąją dalį nustato Kauno miesto savivaldybė, pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 

priedą, atsižvelgiant į vaikų skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d. ir pedagoginio darbo stažą: 

1 lentelė 

Vaikų skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 metų 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 

daugiau kaip 15 

metų 

iki 200 10,71 11,1 11,37 

201-400 11,7 11,8 11,81 

 

14. Įstaigos direktoriaus pavaduotojo ugdymui koeficientas nustatomas pagal Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, 

atsižvelgiant į vaikų skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d. ir pedagoginio darbo stažą:  

2 lentelė 

Vaikų skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 metų 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 

daugiau kaip 15 

metų 

iki 500 10,44 10,46 10,48 
 

14.1. Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas dėl veiklos sudėtingumo didinamas 5-10 procentų už vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jei įstaigoje ugdoma 10 ir daugiau vaikų, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turinčių didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

15. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams (ūkio padalinio vadovo), raštvedžio pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo 3 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir 

organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, 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 lentelė 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 nuo daugiau kaip 

2 iki 5 metų 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 metų 

daugiau kaip 10 

metų 

A lygis 5–8,4 5,1–9,4 5,2–10,5 5,3–11,6 

B lygis 4,6–8,1 4,7–8,2 4,8–8,4 4,9–8,9 
 

16. Kvalifikuotų darbuotojų: ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo, mokytojo padėjėjo, 

sandėlininko, virėjo, ūkvedžio (C pareigybės lygio) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 4 



priedą, atsižvelgiant į 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. 

4 lentelė 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 nuo daugiau kaip 

2 iki 5 metų 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 metų 

daugiau kaip 10 

metų 

C lygis 4,2–5,9 4,3–6 4,4–6,2 4,5–7,8 
 

17. Mokytojų (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo (muzika, šokis) – A2 

pareigybės lygio) ir pagalbos mokiniui specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo - A2 pareigybės 

lygio ir psichologo – A1 pareigybės lygio) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 

priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą: 

17.1. Mokytojų (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo (muzika, šokis) 

5 lentelė 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientas (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  

daugiau 

kaip 25  

NESUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

Mokytojas 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 

Vyresnysis 

mokytojas 
 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Mokytojas 

metodininkas 
 

 
8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Mokytojas 

ekspertas 
 

 
9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

 

17.1.1. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma už 36 valandas per savaitę, iš jų 33 valandos per savaitę 

skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui 

su vaikais (metodinei veiklai, darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, 

bendradarbiauti ugdymo klausimais, ruošti renginius, šventes, projektus). 

17.1.2. Meninio ugdymo (muzikos, šokio) mokytojams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

už 26 valandas per savaitę, iš jų 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 

2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai, darbams 

planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti ugdymo klausimais, ruošti 

renginius, šventes, projektus). 

17.1.3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5-10 

proc. mokytojams (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo (muzika, šokis): 



17.1.3.1. jeigu grupėje ugdomi 2 ir daugiau vaikų, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinių 

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

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

17.1.3.2. jeigu grupėje ugdomi vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo vaiko(-ų) 

ugdymosi pradžios Lietuvos Respublikoje. 

17.2. Pagalbos mokiniui specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo): 

6 lentelė 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 
nuo daugiau 

kaip 3 iki 10  

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 
daugiau kaip 15 

NESUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

Logopedas (spec. 

pedagogas) 
5,2 5,46 5,7 6,0 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiau kaip 15 

SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

Logopedas (spec. 

pedagogas) 
5,47 5,8 6,02 

Vyresnysis 

logopedas (spec. 

pedagogas) 

6,16 6,23 6,45 

Logopedas (spec. 

pedagogas) 

metodininkas 

6,6 6,77 6,92 

Logopedas (spec. 

pedagogas) 

ekspertas 

7,38 7,46 7,7 

 

17.2.1. Logopedui (spec. pedagogui) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma už 27 valandas per 

savaitę, iš jų 22 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais (vaikų specialiesiems 

ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę 

skiriamos netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti; specialiųjų pratybų programoms 

rengti ir pasirengti jas vesti; pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas; mokytojams, 

tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais; 

darbui lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijoje; lopšelio-darželio veiklai įsivertinti ir kt.); 

17.2.1. Logopedui (spec. pedagogui) teikiančiam specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, kuriems 

dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose, pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas dėl veiklos sudėtingumo didinamas 5 proc. 

17.3. Psichologo : 

7 lentelė 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 metų nuo daugiau kaip 10 iki 15  daugiau kaip 15  

Ketvirtos kategorijos 

psichologas 
5,89 6,06 6,13 



Trečios kategorijos 

psichologas 
6,55 6,63 6,83 

Antros kategorijos 

psichologas 
7,14 7,29 7,48 

Pirmos kategorijos 

psichologas 
7,93 8,13 8,28 

 

17.3.1. Psichologui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma už 40  darbo valandų per savaitę, iš 

jų 20 valandų skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 20 valandų netiesioginiam darbui su 

vaikais (darbams planuoti, pasirengti specialiosioms pratyboms, pagalbai mokytojams rengiant 

ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, 

rengti ir kt.). 

17.3.2. A1 lygio pareigybių (psichologo) pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 proc. 

18. Įstaigos nekvalifikuotų darbuotojų (D lygio): virtuvės pagalbinio darbininko, valytojo, 

kiemsargio, patalynės ir skalbinių išdavėjo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios 

mėnesinės algos dydžio (MMA). 

ANTRAS SKIRSNIS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

19. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (logopedui, spec. pedagogui, psichologui) nurodytiems 

Aprašo 17.1., 17.2., 17.3. punktuose, D lygio  nekvalifikuotiems darbuotojams nurodytiems Aprašo 

18 punkte pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

20. Įstaigos darbuotojų (A2, B, C pareigybių lygio) nurodytų 14, 15, 16 Aprašo punktuose, 

pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo 

pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei 

gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Pareiginės algos kintamoji dalis, 

atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 40 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

21. Įstaigos darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

pasibaigus išbandymo terminui, taip pat grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, 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. 

TREČIAS SKIRSNIS 

PRIEMOKOS 
 

22. Įstaigos darbuotojui, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ir užduočių sudėtingumą, mąstą ir 

pobūdį, gali būti skiriamos priemokos: 

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

nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 



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

vykdymą; 

23.Priemokos 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.  

24. Jei su darbuotoju sulygstama dėl padidinto darbo masto, darbas nelaikomas viršvalandiniu 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

PREMIJOS 
 

25. Įstaigos darbuotojams, neturintiems galiojančių drausminių nuobaudų (per paskutinius 12 

mėnesių) ne daugiau kaip vieną kartą per metus, iš sutaupyto Įstaigos darbo užmokesčio fondo, 

neviršijant įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų, gali būti skiriamos premijos:  

25.1. atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis; 

25.2. įvertinus labai gerai lopšelio-darželio darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 

25.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo 

sutartį; 

 26. Premijos skiriamos Įstaigos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Įstaigos darbuotojų skatinimo 

ir piniginių priedų, priemokų, išmokų skyrimo nuostatais ir negali viršyti darbuotojui nustatytos 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

 

PENKTAS SKIRSNIS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

27. 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 darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės 

nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra 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.  

28. Mirus lopšelio-darželio darbuotojui, jo šeimos nariams iš 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.  

29. Materialinė pašalpa skiriama Įstaigos direktoriaus įsakymu. 

 

ŠEŠTAS SKIRSNIS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI IR TVARKA 

 

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

darbuotojas prašo, - kartą per mėnesį, per dešimt darbo dienų nuo mėnesio pabaigos. 

31. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos nustatomos darbo sutartyje, kituose dokumentuose, 

pateikiamuose dokumentų valdymo sistema (DVS) „Kontora“, personalo valdymo sistema 

„Personalas“. 



31. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas pervedant į darbuotojo asmeninę sąskaitą banke, 

nurodytą darbuotojo prašyme. 

32. Informacija apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą darbuotojui pateikiama vadovaujantis DK 148 

straipsniu. 

IV. SKYRIUS 

KASMETINĖS ATOSTOGOS, KOMPENSACIJOS UŽ NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS, 

IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IR ILGALAIKIŲ DARBO IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS 

  

33. Kasmetinės atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir 

darbingumui susigrąžinti, mokant jam atostoginius. Kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo sąlygas 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.  

34. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). 

35. 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. 

36. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo 

užmokesčio mokėjimo tvarka. 

37. Uždelsus atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, 

pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo 

dienas po kasmetinių atostogų. 

34. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojui, kuris turi nepanaudotų atostogų, už jas mokama 

kompensacija. Jeigu nutraukiamos visos, Įstaigoje sudarytų pareigybių darbuotojo darbo sutartys, 

mokama kompensacija už visų einamų pareigybių nepanaudotas atostogas. Jeigu nutrūksta tik 

papildomas susitarimas, kompensacija nemokama. 

35. Jeigu atostogos, sutarties nutraukimo metu, yra pereikvotos, tiek pagal pagrindinę darbo sutartį, 

tiek pagal papildomą susitarimą, iš darbuotojo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

150 str., išskaičiuojami pereikvoti atostoginiai. 

36. Kasmetinės atostogos skiriamos Įstaigos direktoriaus įsakymu. 

37. Išeitinės kompensacijos ir ilgalaikės darbo išmokos nustatomos ir mokamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

galiojančiais įsakymais. 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. 

39. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymu nustatyta tvarka. 

40. Su Aprašu darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 



41. Direktorius, pasikeitus aplinkybėms, gali keisti pareigybių lygius bei koeficiento dydį prieš tai 

darbuotoją supažindinęs įsakymu, pasirašytinai. 

 

__________________________________________ 

 


