
 

 

 PATVIRTINTA  

 Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“  

 direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. 

 įsakymu Nr. V-138 

  

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ DARBUOTOJŲ,  

DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau – Lopšelio-darželio) darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) parengta vadovaujantis 2019 m. gruodžio 

5 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu (toliau – Įstatymas) ir nustato lopšelio-darželio 

darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų ir dydžių, pareigybių lygių ir grupių nustatymo, materialinių 

pašalpų, priemokų, premijų skyrimo, taip pat kasmetinio veiklos vertinimo ir skatinimo tvarką.  

 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

2. Lopšelis-darželis priskiriamas įstaigų III grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų 

pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau darbuotojų. 

3. Pareigybių lygiai:  

3.1. Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės yra penkių lygių:  

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

3.1.2. 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 (direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkiui, informacinių technologijų 

specialisto, logopedų, mokytojų pareigybės);  

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

iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų (maitinimo organizavimo ir 

higienos priežiūros specialistas, sveikatos priežiūros specialistas (ortoptistas), raštinės administratorius);  

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

profesinė kvalifikacija (mokytojo padėjėjas, auklėtojo padėjėjas, įrenginių priežiūros ir einamojo 

remonto darbininkas (elektrikas), virėjas);  

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

reikalavimai (valytojas, skalbėjas, įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, kiemsargis).   

4. Darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

4.1. I grupė - įstaigos vadovo ir jo pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

4.2. IV grupė - specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2)  arba B lygiui, atsižvelgiant 

į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, mokytojų pareigybės priskiriamos A2 lygio pareigybių grupei; 

4.3. V grupė - kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

4.4. VI grupė - darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui.  

5. Lopšelio-darželio direktorius sudaro Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašus, 

naudodamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi ir 

pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardinti.  



 

 

6. Lopšelio-darželio direktorius tvirtina Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių aprašymus pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką. Lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymą 

tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.  

7. Lopšelio-darželio darbuotojo pareigybės aprašyme nurodyta:  

7.1. pareigybės pavadinimas; 

7.2. pareigybės grupė; 

7.3. pareigybės lygis; 

7.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo 

patirtis, profesinė kvalifikacija); 

7.5. pareigybei priskirtos funkcijos. 

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

sąrašą.  

 

 

III SKYRIUS 

A, B LYGIO SPECIALISTŲ IR C LYGIO KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS 

ALGOS NUSTATYMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

9. Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos 

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

Pareigybei paskirtas koeficientas dauginamas iš galiojančio Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 

įstatymu nustatyto pareiginės algos bazinio dydžio. 

10. Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į 

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. Pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 1–4 

priedus. 

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

Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę 

kategoriją ir veiklos sudėtingumą: 

11.1. mokytojui, dirbančiam pagal ikimokyklinio ugdymo programą, meninio ugdymo mokytojui 

pagal Įstatymo 5 priedo II skyrių (1 lentelė); 

11.2. mokytojui, dirbančiam pagal priešmokyklinio ugdymo programą pagal Įstatymo 5 priedo III 

skyrių (2 lentelė); 

11.3  logopedui (pagalbos mokiniui specialistui) pagal Įstatymo 5 priedo IV skyrių (3 lentelė).  

12. Lopšelio–darželio direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato Alytaus 

miesto savivaldybės taryba pagal Įstatymo 5 priedo VIII skyrių, atsižvelgiant į pareigybių sąraše 

nurodytą darbuotojų pareigybių skaičių, mokinių skaičių, vadovaujamo darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir 

(ar) jų padaliniams, ir veiklos sudėtingumą (4 lentelė). 

13. Lopšelio–darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas nustatomas pagal Įstatymo 5 priedo VIII skyrių, atsižvelgiant į mokinių skaičių, 

pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą (5 lentelė). 

14. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal Įstatymo 1 priedą, atsižvelgiant į įstaigos grupę, pareigybės lygį ir vadovaujamo darbo patirtį (6 

lentelė). 

15. Specialistams (A ir B lygis) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal 

Įstatymo 3 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį (7 lentelė). 

16. Kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

nustatomas pagal Įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (8 lentelė). 

 



 

 

 

17. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi iš naujo: 

17.1. pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui; 

17.2. pasikeitus vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai; 

17.3. nustačius, kad Lopšelio-darželio direktoriaus ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji 

dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio įstaigos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių 

algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius; 

17.4. pasikeitus Įstatymui ir (ar) kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems darbuotojų darbo 

užmokesčio dydžius. 

18. Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato 

Lopšelio-darželio direktorius. 

19. Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje 

pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos 

narių atlygio už darbą įstatymą ir šią Sistemą. 

20. Pastoviosios dalies koeficientas didinamas iki 100 procentų priklausomai nuo Lopšelio-

darželio darbo užmokesčiui skirtų lėšų, kai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje.  

21. Lopšelio-darželio 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. 

22. Pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, taip pat 

darbuotojui 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. 

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

iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies. 

24. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius darbuotojams, įvertinus jų 

praėjusių metų veiklą, nustato Lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 14 straipsnio 10 punkte 

numatytomis nuostatomis bei atsižvelgdamas į Lopšeliui-darželiui skirtas lėšas. 

25. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

IV SKYRIUS 

D LYGIO DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

26. Darbuotojams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui, pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio (MMA).  

27. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

V SKYRIUS 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA BEI SĄLYGOS 

 

28. Priemokos darbuotojui iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio gali būti 

nustatomos už: 

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

nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

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

vykdymą.  

29.  Priemokos skiriamos lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

30. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo skirta priemoka, lopšelio-darželio direktoriaus 

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



 

 

31. Lopšelio-darželio darbuotojams priemokos gali būti mokamos ne ilgiau kaip iki 

kalendorinių metų pabaigos. 

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

algos pastoviosios dalies dydžio. 

 

VI SKYRIUS 

PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA BEI SĄLYGOS 

 

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

premijos:  

33.1. atlikus vienkartines ypač svarbias lopšelio-darželio veiklai užduotis; 

33.2. įvertinus labai gerai darbuotojo veiklą. 

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

darbo sutartį. 

34. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;  

35. Premijos skiriamos direktoriaus įsakymu, neviršijant lopšeliui-darželiui skirtų darbo 

užmokesčio lėšų;  

36. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta 

drausminė nuobauda.  

 

VII SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ 

DARBO SĄLYGŲ 

 

37. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų Lopšelio-darželio darbuotojams mokama Darbo kodekso 

nustatyta tvarka. 

 

 

VIII SKYRIUS 

MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMO TVARKA BEI SĄLYGOS 

 

38. Materialinės pašalpos skiriamos:  

38.1. Lopšelio-darželio darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, 

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

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

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 minimalių mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš įstaigai skirtų lėšų. 

38.2. mirus Lopšelio-darželio darbuotojui, jo šeimos nariams iš įstaigai skirtų lėšų gali būti 

išmokama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu pateiktas jo šeimos nario 

rašytinis prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

39. Materialinės pašalpos skiriamos Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu iš Lopšeliui-darželiui 

skirtų lėšų. 

40. Direktoriui materialinę pašalpą skiria savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija iš 

Lopšeliui-darželiui skirtų lėšų.  

 

 

 

 

 

 



 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

57. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašą rengia, tvirtina ir už jo 

įgyvendinimą atsakingas lopšelio-darželio direktorius.  

58. Lopšelio-darželio darbuotojams taikomos ir kitos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir 

kituose teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.  

59. Aprašas gali būti keičiamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu pasikeitus teisės aktams.  

 

_______________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

 

 

Darbo tarybos pirmininkė 

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros  

specialistė Asta Krasnickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 lentelė 

 

 

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 

 

(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 nuo daugiau kaip 

3 iki 10 

nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau kaip 15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,64 4,93 5,0 5,13 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau kaip15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,96 5,06 5,15 

Vyresnysis mokytojas 5,43 5,51 5,72 

Mokytojas 

metodininkas 

5,93 6,09 6,23 

Mokytojas ekspertas 6,74 6,81 7,0 

 

 

 

2 lentelė 

 

 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

 

(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 nuo daugiau kaip 

3 iki 10 

nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau kaip 15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 5,57 5,92 6,0 6,15 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau kaip15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 5,95 6,07 6,18 

Vyresnysis mokytojas 6,52 6,61 6,86 

Mokytojas 

metodininkas 

7,12 7,32 7,47 

Mokytojas ekspertas 8,1 8,17 8,39 

 

 



 

 

3 lentelė 

 

 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ, 

IŠSKYRUS DIRBANČIUS ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE, PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

 

(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3 nuo daugiau kaip 

3 iki 10 

nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

daugiau 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 kaip15 

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 

 

 

 

 

 



 

 

4 lentelė 

 

 

MOKYKLŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

 

 (Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 metų nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 

daugiau kaip 15 

metų 

Iki 200 7,6-10,71 7,8-11-,1 8,0-11,37 

201-400 8,4-11,7 8,6-11,8 8,8-11,81 

401-600 9,0-11,74 9,2-11,82 9,4-11,85 

601-1000 9,6-12,6 9,8-12,62 10,0-12,65 

1001 ir daugiau 10,2-12,6 10,4-12,64 10,6-12,68 

 

 

 

5 lentelė 

 

MOKYKLŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS  

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

 

 (Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 metų nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 

daugiau kaip 15 

metų 

Iki 500 5,76-10,44 5,97-10,46 6,15-10,48 

501 ir daugiau 7,16-10,5 7,45-10,65 7,66-10,8 

 

 

 

6 lentelė 
 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

(Baziniais dydžiais) 

Vadovaujamo darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A2 

III grupė (50 ir mažiau pareigybių) 

iki 5 5,77–11,88 

5–10 5,84–12,10 

daugiau kaip 10 5,93–12,28 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 lentelė 
 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 5 

iki 10 
daugiau kaip 10 

A lygis 4,7–8,36 4,73-9,35 4,8-10,45 5,01-11,55 

B lygis 4,3-8,03 4,35-8,14 4,43-8,36 4,49-8,8 

 

 

 

 

8 lentelė 
 

C LYGIO KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS 

DALIES KOEFICIENTAI  

 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

 

profesinio darbo patirtis (metais) 

 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 5 

iki 10 
daugiau kaip 10 

C lygis 4,0–5,83 4,03–5,94 4,06–6,16 4,08–7,7 

 

 

 


