
VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO

 

DĖL VILKAVIŠKIO R. 
DARBO 

 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

apmokėjimo įstatymu Nr. XIII
t v i r t i n u Vilkaviškio r. 

sistemos 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo nr. R
darželio „Kregždutė“ darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo“

1. k e i č i u III skyriaus 13 punktą ir išdėstau jį taip: 
Darbuotojų, išskyrus darbininkus, 

algos koeficientais 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 ar vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos. 
Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą algos koeficientą dauginant iš 
pareiginės algos bazinio dydžio, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Se
 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

A lygis 3,38
B lygis 3,35

C lygis 3,31
 

2. k e i č i u V skyriaus 32,1, 32,2, 33, 35, 38 punktus ir išdėstau juos taip: 
 

Mokinių skaičius  

Pastoviosios dalies 

iki 500 

501 ir daugiau 

 
 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 
VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMO
 

2018 m. gruodžio 21d. Nr. ĮV-106 
Kybartai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 
u Nr. XIII-198: 
Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ darbo apmokėjimo 

2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo nr. R-ĮV-101 „Dėl Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio
darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo“ pakeitimus:

1. k e i č i u III skyriaus 13 punktą ir išdėstau jį taip:  
Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės 

algos koeficientais atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama 
sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros 

esijos ar specialybės darbas ar vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos. 
Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą algos koeficientą dauginant iš 
pareiginės algos bazinio dydžio, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas

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
SPECIALISTAI 

3,38–7,6 3,4–8,5 3,45–
3,35–7,3 3,39–7,4 3,45–

KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI 
3,31–5,3 3,34–5,4 3,36–

2. k e i č i u V skyriaus 32,1, 32,2, 33, 35, 38 punktus ir išdėstau juos taip: 
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  

5,76–10,44 5,97–10,46 

7,16–10,5 7,45–10,65 

DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 

DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
PAKEITIMO 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

darželio „Kregždutė“ darbo apmokėjimo 
101 „Dėl Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-

pakeitimus: 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės 
algos koeficientais atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama 
sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros 

esijos ar specialybės darbas ar vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos. 
Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą algos koeficientą dauginant iš 

imas. 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 
profesinio darbo patirtis (metais) 

nuo daugiau kaip 
5 iki 10 

daugiau kaip 10 

–9,5 36–10,5 
–7,6 3,5–8,0 

–5,6 3,38–7,0 

2. k e i č i u V skyriaus 32,1, 32,2, 33, 35, 38 punktus ir išdėstau juos taip:  
koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

daugiau kaip 15  

6,15–10,48 

7,66–10,8 



Auklėtojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir meninio ugdymo pedagogų: 
 

Kvalifikacinė  

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau 
kaip 3 iki 10 

nuo daugiau 
kaip 10 iki15  

daugiau kaip 15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,47–4,64 4,75–4,93 4,81–5 4,92–5,13 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo  daugiau 
kaip 10 iki15 

daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,77–4,96 4,86–5,06 4,95–5,15 

Vyresnysis mokytojas 5,21–5,43 5,29–5,51 5,5–5,72 

Mokytojas 
metodininkas  

5,69–5,93 5,85–6,09 6,01–6,23 

Mokytojas ekspertas 6,49–6,74 6,56–6,81 6,73–7 

 
 

Auklėtojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą: 
 

Kvalifikacinė 
kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  
nuo daugiau 
kaip 3 iki10 

nuo daugiau kaip 10 
iki 15  

daugiau kaip 
15  

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 4,69-5,57 5,0-5,92 5,05-6,0 5,16-6,15 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau kaip 10 
iki 15 

daugiau kaip 
15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 5,02-5,95 5,1-6,07 5,2-6,18 

Vyresnysis 5,48-6,52 5,56-6,61 5,78-6,86 



mokytojas 

Mokytojas 
metodininkas 

5,97-7,12 6,15-7,32 6,3-7,47  

Mokytojas 
ekspertas 

6,81-8,1 6,89-8,17 7,07-8,39 

 
Specialiųjų pedagogų, logopedų (toliau – specialieji pedagogai), dirbančių darželyje: 
 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai  

(pareiginės algos 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 

Specialusis pedagogas, 
logopedas, surdopedagogas, 
tiflopedagogas 

4,76–5,2 5,21–5,46 5,47–5,7 5,71–6,0 

 

 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau 

kaip 10 
iki15 

daugiau kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, 
logopedas, surdopedagogas, 
tiflopedagogas 

5,0–5,47 5,48–5,8 5,81–6,02 

Vyresnysis specialusis 
pedagogas, vyresnysis 
logopedas, vyresnysis 
surdopedagogas, vyresnysis 
tiflopedagogas 

5,61–6,16 6,17–6,23 6,24–6,45 

Specialusis 
pedagogasmetodininkas, 
logopedasmetodininkas, 
surdopedagogasmetodininkas, 
tiflopedagogasmetodininkas 

6,01–6,6 6,61–6,77 6,78–6,92 



Specialusis pedagogas 
ekspertas, logopedasekspertas, 
surdopedagogasekspertas, 
tiflopedagogasekspertas 

6,73–7,38 7,39–7,46 7,47–7,7 

 
Socialinių pedagogų ir psichologų 

 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai  

(pareiginės algos 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 

Psichologo asistentas 5,09–5,18 5,19–5,21 5,22–5,25 5,26–5,3 

Specialusis pedagogas, logopedas, 
surdopedagogas, tiflopedagogas, 
socialinis pedagogas 

5,3–5,38 5,39–5,67 5,68–5,87 5,88–5,95 

 
Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 
iki 10 

nuo daugiau 
kaip 10 iki 15 

daugiau 
kaip 15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis pedagogas, logopedas, 
surdopedagogas, tiflopedagogas, 
socialinis pedagogas, ketvirtos 
kategorijos psichologas 

5,82–5,89 5,9–6,06 6,07–6,13 

Vyresnysis specialusis pedagogas, 
vyresnysis logopedas, vyresnysis 
surdopedagogas, vyresnysis 
tiflopedagogas, vyresnysis socialinis 
pedagogas, trečios kategorijos 
psichologas 

6,4 –6,55 6,56–6,63   6,64–6,83 

Specialusis pedagogasmetodininkas, 
logopedasmetodininkas, 
surdopedagogasmetodininkas, 
tiflopedagogasmetodininkas, socialinis 
pedagogasmetodininkas, antros 
kategorijos psichologas 

6,95–7,14 7,15–7,29  7,3–7,48  



Specialusis pedagogasekspertas, 
logopedasekspertas, 
surdopedagogasekspertas, 
tiflopedagogasekspertas, socialinis 
pedagogasekspertas, pirmos 
kategorijos psichologas 

7,71–7,93 7,94–8,13 8,14–8,28 

 
 
 
 

Direktorė                                                                                                        Lina Mačiulienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


