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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio miesto lopšelio-darželio „Aušra“ (toliau – Lopšelis-darželis) darbuotojų 

darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) reglamentuoja visų Lopšelio-darželio darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, 

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

2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – Įstatymas). 

3. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas.  

 

II. DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS  

 

4. Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

b) 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, 

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

įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

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. Lopšelis-darželis priklauso III įstaigų grupei, kai pareigybių sąraše nustatytas 

darbuotojų pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau pareigybių. 

6. Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

6.1. pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms 

pareigoms eiti; 

6.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

6.3. darbuotojai, su kuriais sudarytos darbo sutartys dėl mentorystės (įgytos patirties 

perdavimo), kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą 

toms pareigoms eiti; 

6.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  

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

7. Lopšelio-darželio direktorius (toliau – direktorius) tvirtina darbuotojų pareigybių 

sąrašą ir darbuotojų pareigybių aprašymus. 



8. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma: 

8.1. pareigybės grupė;  

8.2. pareigybės pavadinimas;  

8.3. pareigybės lygis;  

8.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);  

8.5. pareigybei priskirtos funkcijos; 

8.6. gali būti nurodomas pavaldumas ir atsakomybė už pažeidimus, padarytus netinkamai 

vykdant savo veiklą, už padarytą materialinę ir nematerialinę žalą. 

 

 

III. DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

9. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

9.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu 

šios sistemos nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta); 

9.2. priemokos; 

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

budėjimą; 

9.4. premijos. 

10. Pareiginės algos pastovioji dalis:  

10.1. specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Sistemos 1–2 priedus, 

atsižvelgiant į įstaigos darbo užmokesčiui skirtus asignavimus, pareigybės lygį ir profesinio darbo 

patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas darbas, analogiškas 

pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui arba vykdytos 

funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, bei atsižvelgiant į: 

10.1.1. veiklos sudėtingumą (ar reikalingi papildomi įgūdžiai ir specialios žinios ar 

informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra); 

10.1.2. darbo krūvį; 

10.1.3. atsakomybės lygį (aukštas atsakomybės lygis, kai darbuotojo veikla nuolat 

susijusi su dokumentų rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu, ar apskaitos tvarkymo arba 

atsiskaitymų kontrole, ar biudžeto vykdymu ir finansinių ataskaitų sudarymu, ar informacinių 

sistemų priežiūra ir apsauga). 

10.1.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą; 

10.1.5. savarankiškumo lygį (kai vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, 

o jų atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami – žemas lygis). 

10.2. darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės 

algos dydžio; 

10.3. papildomai įvertinus, 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, Sistemos prieduose nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai gali būti didinami iki 50 procentų;  

10.4. darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo 

sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientų dydžius nustato direktorius; 

10.5. darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal 

Įstatymo nuostatas ir darbo apmokėjimo Sistemą;  

10.6. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, išskyrus 10.3 papunktyje nurodytų 

darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, nustatomas iš naujo pasikeitus 

darbuotojų darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai, įgijus kvalifikacinę kategoriją ir (ar) 



pasikeitus kvalifikacinei kategorijai. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, 

įrodančius dokumentus (pažymas iš ankstesnių darboviečių arba laisvos formos pažymas, surašytas 

ir pasirašytas pačių darbuotojų) turi pateikti lopšelio-darželio sekretoriui. Nepateikusiems patirtį 

įrodančių dokumentų, pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vertinant Lopšelyje-darželyje 

įgytą profesinę patirtį. Mokytojui, įgijusiam kvalifikacinę kategoriją sausio 1 d.– rugpjūčio 31 d. 

laikotarpiu, koeficiento dydis nustatomas nuo rugsėjo 1 d., o įgijusiam rugsėjo 1 d.– gruodžio 31 d. 

laikotarpiu – nuo sausio 1 d.  

10.7. Esant poreikiui Lopšelyje-darželyje įsteigti naują darbuotojo pareigybę arba jei, 

darbuotojui jau einant pareigas, vyksta struktūriniai ir/ar organizaciniai pokyčiai, pakinta darbuotojo 

funkcijų pobūdis, kvalifikacija ar atsiranda kitų aplinkybių, iš naujo įvertinamas darbuotojui 

nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

10.8. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo 

formos ir sąlygos, darbo normos nustatomos su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje. 

11. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

pareiginė alga ir darbo krūvio sandara:  

11.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal 

ikimokyklinio ugdymo ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, logopedo, specialiojo 

pedagogo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 3–5 priedus, atsižvelgiant į pedagoginio 

darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą;  

11.2. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

6 priedą, atsižvelgiant į Lopšelyje-darželyje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą, ir 

veiklos sudėtingumą; 

11.3. ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojų, logopedo, specialiojo 

pedagogo kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio 

ugdymo mokytojų, logopedo, specialiojo pedagogo išsilavinimą ir jų turimų kompetencijų, 

reikalingų profesinei veiklai, visumą, nustatomos švietimo, mokslo ir sporto 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, pagalbos mokiniui specialisto ir/ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto 

kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį 

(aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, gali būti 

suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto 

ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui 

specialisto metodininko, pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinės kategorijos. 

Mokytojams ir 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 ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija.  

11.4. pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į 

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras; 

11.5. mokytojų, logopedo, specialiojo pedagogo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo 

krūvio sandara pateikiama Sistemos 3–6 prieduose. 

12. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

12.1. darbuotojų 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, išskyrus 10.3 

papunktyje nurodytą atvejį; 

12.2. pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma iki kito Lopšelio-darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 



40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, 

padidintą pagal šios Sistemos 10.3 papunktį; 

12.3. darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą 

metu, pasibaigus išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, 

atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti 

didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki 

to darbuotojo kito kasmetinio veiklos vertinimo; 

12.4. perkėlus darbuotoją į kitas pareigas Lopšelyje-darželyje, pareiginės algos 

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

darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo; 

12.5. konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius pagal Sistemą 

nustato direktorius; 

12.6. D lygio darbuotojams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

13. Priemokos: 

13.1. Lopšelio-darželio darbuotojui, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių 

sudėtingumą, mastą ir pobūdį, gali būti skiriamos šios priemokos: 

13.1.1. papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė; 

13.1.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei 

nustatytas funkcijas; 

13.1.3. už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą; 

13.1.4. už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. 

13.2. Šio straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatytos priemokos gali siekti iki 30 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriamos ne ilgiau kaip iki kalendorinių 

metų pabaigos. Šių priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta 

priemoka gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriama 

iki darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, pabaigos. 

14. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 

budėjimą: 

14.1. už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, švenčių dieną mokamas 

dvigubas darbuotojo darbo užmokestis; 

14.2. už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo 

užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo 

grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už 

viršvalandinį darbą švenčių dieną – dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžių 

užmokestis; 

14.3. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo 

laikas, padaugintas iš 14.1. ir 14.2. punktuose nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedamas prie 

kasmetinių atostogų laiko. 

14.4. Jei darbo grafike numatyta dirbti poilsio dieną (visiems dirbantiems ne pagal grafiką 

tai būtų šeštadienis ir sekmadienis, esant 5 darbo dienų savaitei, ir sekmadieniais, esant 6 darbo 

dienų savaitei), darbo grafike turi būti nustatomos poilsio dienos kitomis savaitės dienomis. 

14.5. Lopšelio-darželio kiemsargio darbas, pagal pareigybės aprašymą yra atliekamas 

lauko sąlygomis. Priemoka nemokama, nes yra aprūpinama darbo drabužiais ir yra patalpos 

sušilimui ir pailsėjimui. 

14.6. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis mokamas 

to darbuotojo proporcingai dirbtam laikui. 



14.7. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų 

nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, 

tobulinant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie 

dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, 

kvalifikaciją ir kitas aplinkybes. Už darbą ne viso darbo laiko sąlygomis mokama proporcingai 

dirbtam laikui arba atliktam darbui, palyginti su darbu, dirbamu viso darbo laiko sąlygomis. 

15. Premijos:  

15.1. Įstaigų darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant biudžetinės įstaigos 

darbo užmokesčiui skirtų lėšų: 

15.1.1. atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis; 

15.1.2. labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 

15.2. Premija negali viršyti 100 proc. darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios 

dalies dydžio. 

15.3. Konkretų premijos dydį, nurodant, už ką skiriama, nustato mokyklos direktorius. 

15.4. Premija  neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta 

drausminė nuobauda. 

15.5. Darbuotojų premijos skyrimo kriterijai: 

15.5.1. Pedagoginių darbuotojų premijos skyrimo kriterijai: 

15.5.1.1. už gerosios patirties sklaidą (seminarų, paskaitų, pranešimų, atvirų pamokų, kt. 

vedimą) miesto, respublikiniu, tarptautiniu lygiu; 

15.5.1.2. už indėlį  organizuojant renginius mokyklos bendruomenei, visuomenei; 

15.5.1.3. už tęstinį bendradarbiavimo projektų su kitomis institucijomis rengimą, 

vykdymą ir koordinavimą; 

15.5.1.4. už indėlį turtinant ir puošiant mokyklos edukacines erdves, aplinką; 

15.5.1.5. už mokyklos veiklos pristatymą spaudoje, virtualiose švietimo aplinkose.  

15.5.2. Nepedagoginių darbuotojų premijos skyrimo kriterijai: 

15.5.2.1. už indėlį kuriant mokyklos įvaizdį, turtinant ir tvarkant mokyklos vidaus ir 

išorės aplinką; 

15.5.2.2. už kokybiškai atliktus prasmingus pareigybės aprašymuose nenumatytus darbus. 

15.6. Piniginiai išmokėjimai vykdomi vadovaujantis LR DK. 

16. Minimalus darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą 

darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. 

Lopšelyje-darželyje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė 

alga ir minimalus valandinis atlygis. 

17. Minimalus darbo užmokestis mokamas už nekvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu darbu 

laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių įgūdžių ar profesinių 

gebėjimų reikalavimai. 

18. Lopšelyje-darželyje D lygio pareigybės priskiriamos prie nekvalifikuotų darbų.  

19. Materialinės pašalpos: 

19.1. gali būti skiriama 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 darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti 

atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 3 minimaliųjų mėnesinių 

algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų; 

19.2. mirus lopšelio-darželio darbuotojui, jo šeimos nariams iš įstaigai skirtų lėšų gali būti 

išmokama iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių 

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai iš biudžetinei įstaigai skirtų 

lėšų. 

19.3. materialinę pašalpą darbuotojams skiria direktorius iš įstaigai skirtų pinigų. 



IV. DARBAS NE VISO DARBO LAIKO SĄLYGOMIS. DARBO LAIKO APSKAITA 

 

20. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis mokamas to 

darbuotojo proporcingai dirbtam laikui. 

21. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų 

nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, 

tobulinant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie 

dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, 

kvalifikaciją ar kitas aplinkybes. 

22. Darbo laiko apskaita tvarkoma Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu patvirtinta 

tvarka nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. 

23. Užpildytus ir atsakingo asmens pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvirtina 

Lopšelio-darželio direktorius.  

24. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami Lopšelio-darželio vyr. 

buhalteriui paskutinę mėnesio dieną. 

 

V. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS 

 

25. 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. 

26. 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. 

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

įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

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

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija. 

29. Darbuotojams išmokėtos premijos įtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo 

užmokestį,  kompensaciją už nepanaudotas atostogas. 

 

VI. IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

30. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais: 

30.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

30.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

30.3. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 

30.4. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės 

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

arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva; 

30.5. išieškant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji raštai, 

išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu; teismo įsakymai; institucijų ir 

pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose; kiti institucijų ir pareigūnų 

sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai). 

31. Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kada darbdavys 

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

 

 



VII.  DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

32. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus 

darbininkus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal 

nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus, jų įvertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

33. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama 

vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu švietimo įstaigų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.  

34. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis lopšelio-

darželio darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

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

kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – per vieną 

mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų 

kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jam metinės užduotys, siektini rezultatai 

ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi. 

36. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius darbuotojams 

nustato ir kasmetinę veiklą vertina direktorius. 

37. Direktorius kartu su Lopšelio-darželio darbo taryba įvertinęs biudžetinės įstaigos 

darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

37.1. labai gerai, nustato iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos 

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

siūlyti skirti premiją pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;  

37.2. gerai, nustato iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos 

kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio 

pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;  

37.3. patenkinamai, nenustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

37.4. nepatenkinamai, iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustato mažesnį pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šios Sistemos prieduose tai pareigybei 

pagal profesinę darbo patirtį ar mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, ir gali sudaryti su 

darbuotoju rezultatų gerinimo planą (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas 

įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su 

darbuotoju gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 

punktą. 

38. Lopšelio-darželio vadovas per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti 

arba nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl skyriaus 37 

poskyryje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja iki kito biudžetinės įstaigos 

darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo. Priėmus sprendimą pritarti motyvuotam siūlymui, šis 

siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šioje dalyje nurodyto sprendimo 

priėmimo dienos ir galioja iki kito Lopšelio-darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo.  

39. Lopšelio-darželio darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo 

turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

40. Jeigu dėl Lopšelio-darželio darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, 

atostogų ar kitų svarbių priežasčių praleidžiami Sistemoje nurodyti terminai, darbuotojo veikla 

įvertinama per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



41. Darbuotojui įgijus aukštesnę kvalifikaciją, Lopšelio-darželio direktoriaus sprendimu 

tokiam darbuotojui gali būti mokamas didesnis darbo užmokestis arba pritaikytas didesnis darbo 

apmokėjimo tarifas.  

42. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas prasidėjus 

kalendoriniams metams, mokslo metams ir/ar pasikeitus teisės aktams; atitinkamai Sistema 

peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą metuose arba pasikeitus teisės aktams. 

43. Sistema patvirtinta laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais 

principų. 

44. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia Sistema yra supažindinami pasirašytinai ir 

privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Sistemoje 

nustatytais principais. 

45. Lopšelis-darželis turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Sistemą. Su pakeitimais 

darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys supažindinami pasirašytinai 

_____________________ 



Panevėžio miesto lopšelio-darželio ,,Aušra“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

1 priedas 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS 

SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, IR SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

(Baziniais dydžiais) 

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 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 

 

 

 

 

Panevėžio miesto lopšelio-darželio ,,Aušra“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

2 priedas 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 
(Baziniais dydžiais) 

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 4,2–5,9 4,3–6 4,4–6,2 4,5–7,8 

 

 

 



Panevėžio miesto lopšelio-darželio ,,Aušra“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

3 priedas 

 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IR 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

 (Baziniais dydžiais) 

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 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 

 

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

2.1. didinami 5–10 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) 

priešmokyklinio ugdymo programas: 

2.1.1. jeigu grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2.1.2. jeigu grupėje ugdomas vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos 

piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus 

nuo mokinio (mokinių) mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

2.2. didinami 5–20 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą: 



2.2.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), skirtose 

mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių; 

2.2.2. jeigu grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2.3. didinami 5–20 procentų meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal 

ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas: 

2.3.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklose (ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo 

grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2.3.2. jeigu grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

3. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo 

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, veikla 

atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 2 punkte, atsižvelgiant į 

veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 

4. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, darbo laikas per savaitę 

yra 36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 

valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su 

ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.). 

5. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio 

ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams 

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

(globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).  

 



Panevėžio miesto lopšelio-darželio ,,Aušra“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

4 priedas 

 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

6. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

                                                                                                                           (Baziniais dydžiais) 

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 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 

7. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą: 

7.1. didinami 5–10 procentų: 

7.1.1. kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, turintys didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

7.1.2. ugdantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo 

mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje. 

8. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, veikla atitinka du 

ir daugiau šio priedo 7 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 7 punkte, atsižvelgiant į 

veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. 



9. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, darbo laikas per savaitę 

yra 36 valandos, iš jų 33 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – 

netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, 

rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.). 

 

Panevėžio miesto lopšelio-darželio ,,Aušra“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

5 priedas 

 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

10. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 

3 

nuo daugiau kaip 3 

iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

daugia

u kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

surdopedagogas, tiflopedagogas 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 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

surdopedagogas, tiflopedagogas 
5,47 5,8 6,02 

Vyresnysis specialusis pedagogas, 

vyresnysis logopedas, vyresnysis 

surdopedagogas, vyresnysis 

tiflopedagogas 

6,16 6,23 6,45 

Specialusis pedagogas 

metodininkas, logopedas 

metodininkas, surdopedagogas 

metodininkas, tiflopedagogas 

metodininkas 

6,6 6,77 6,92 

Specialusis pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, 

surdopedagogas ekspertas, 

tiflopedagogas ekspertas 

7,38 7,46 7,7 



11. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių 

mokyklose, socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, darbo laikas per savaitę yra 27 valandos, iš jų 22 

valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams 

įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais 

(darbams planuoti, pasirengti vesti specialiąsias pratybas, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo 

programas, mokytojams, tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.). 

 

Panevėžio miesto lopšelio-darželio ,,Aušra“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

6 priedas 

 

MOKYKLŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

12. Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai: 

 
(Baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  
daugiau kaip 15  

iki 500 10,44 10,46 10,48 

501 ir daugiau 10,5 10,65 10,8 

 

13. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo: 

13.1. didinami 5–10 procentų: 

13.1.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklų, pavaduotojams ugdymui, atsakingiems už 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu šiose įstaigose 

ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

13.1.2. mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams ugdymui, jeigu mokykloje ugdoma 

(mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos 

Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo ir profesinio mokymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje. 

14. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų vadovų ir vadovų 

pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į 



mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną, išskyrus mokyklas, skirtas mokiniams, dėl įgimtų 

ar įgytų sutrikimų (elgesio ir emocijų ar sveikatos problemų) turintiems didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių; ligoninių mokyklų, sanatorijų mokyklų, nepilnamečių tardymo 

izoliatorių ir pataisos įstaigų mokyklų, tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų 

mokyklų, vaikų socializacijos centrų vadovų ir vadovų pavaduotojų ugdymui – pagal vidutinį 

metinį mokinių skaičių; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų ir vadovų pavaduotojų 

ugdymui – atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų spalio 1 dieną. Bendrabučiuose 

gyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 1,5. Vidutinis 

metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio 

vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, 

skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusių 

mokinių skaičių ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į 

mokinių skaičių įskaičiuojami tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi. 

_________________________ 

 

 

 

 

 


