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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS“ 

 
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šios darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra vietinis norminis teisės aktas, 
reglamentuojantis Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ (toliau Lopšelis-darželis) 
bendruomenės darbą. 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, lopšelio-darželio nuostatais. 

3. Darbuotojo pareigas reglamentuoja lopšelio-darželio nuostatai, darbo sutartis, pareigybių 
aprašai, saugos darbe instrukcijos ir šios Taisyklės. 

4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos ir privalomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimams. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsakingas direktorius. 

 
II SKYRIUS 

BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI 
 

 5. Lopšelio-darželio struktūra: administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams), pedagoginis ir aptarnaujantis personalas. 

5.1. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Direktorius yra atsakingas lopšelio-darželio 
tarybai ir tiesiogiai pavaldus steigėjui. Direktorius tiesiogiai koordinuoja pavaduotojų ugdymui ir 
ūkio reikalams, dietisto, sekretoriaus darbą. Pedagoginio personalo darbą koordinuoja direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, aptarnaujančio personalo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

5.2. Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą nustato ir tvirtina direktorius. Didžiausią 
lopšeliui-darželiui leistiną pareigybių skaičių nustato lopšelio-darželio steigėjas. 

5.3. Lopšelio-darželio savivaldą sudaro: Lopšelio-darželio taryba, Mokytojų taryba. 
5.4. Lopšelyje-darželyje gali būti organizuojamas papildomas ugdymas. 
6. Dokumentų pasirašymas. 
6.1. Lopšelio-darželio direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) 

įsakymu paskirtas jį pavaduoti direktoriaus pavaduotojas ugdymui pasirašo įsakymus bei 
dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams. 

6.2. Įsakymus finansų klausimais pasirašo lopšelio-darželio direktorius, o jam nesant parašo 
teisę turintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Ant finansinių dokumentų dedamas lopšelio-
darželio spaudas. 

7. Direktoriaus nurodymų ir sprendimų vykdymas. 
7.1. Nurodymus ir sprendimus lopšelio-darželio direktorius įformina įsakymais, 

rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo 
ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams nurodymai ar sprendimai pateikiami žodžiu arba 
rezoliucijomis ant gaunamų dokumentų. 

7.2. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra 
asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą. 

7.3. Atlikus užduotį, visi rezoliucijoje nurodyti asmenys turi susipažinti su vykdymo 
rezultatais. 
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7.4. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu 
(drausminiu) nusižengimu. 

7.5. Ugdymo procesui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Jam pavaldūs: 
ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedai, meninio 
ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas.  

7.6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už papildymo ugdymo organizavimo 
tvarką bei teikiamų paslaugų kokybę lopšelyje-darželyje. 

 
III SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ LOPŠELIO–DARŽELIO,                                           
GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

 
8. Į Lopšelį-darželį vaikai priimami vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka. 

 9. Priimant vaiką į Lopšelį-darželį, tėvai (globėjai) privalo pristatyti šiuos dokumentus: 
 

9.1. nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą; 

 9.2. pažymą apie šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą; 

 9.3. dokumentai, suteikiantys teisę į vaiko išlaikymo lopšelyje-darželyje lengvatas; 

9.4. pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje (atvykus iš kitos 

ikimokyklinės įstaigos). 

 10. Į Lopšelio-darželio grupes vaikai priimami, pasirašius dvišalę sutartį su vaiko vienu iš tėvų 

(globėjų): ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų 

teikimo sutartis vieneriems metams, kuriose nustatomos vaikų ugdymo(si) sąlygos, sutarties 

subjektų teisės ir pareigos, ginčų sprendimo tvarka, sutarties nutraukimo galimybės. 
11. Vaiko priėmimas į darželį įforminamas direktoriaus įsakymu ir suformuojama vaiko 

asmens byla. 
12. Vaikai iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu pagal steigėjo 

nustatytą tvarką. 

13. Ugdytiniai perkeliami į kitą grupę direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus 

prašymą. 

 14. Vaikui išvykstant iš lopšelio-darželio tėvams (globėjams) išduodama ugdytinio sveikatos 

raidos istorija ir pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje (vykstant į kitą 

rajono ikimokyklinę įstaigą). 
15. Ikimokyklinis ugdymas vaikams teikiamas nuo 1 iki 5 (6) metų. 
16.. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti, kai vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 

metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau, vienam iš tėvų (globėjų) paprašius 
ir jei vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai ir 
jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir ugdymo įstaigų psichologai 
teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą; 

17. Vaikas į lopšelį-darželį priimamas atsižvelgiant į eilę pagal prašymo registravimo tvarką, 
suteikiant pirmumo teisę įstaigos darbuotojų vaikams bei vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko 
lopšelį-darželį. 

18. Vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, gali būti priimti į lopšelį-darželį, jei yra laisvų 
vietų ir yra sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje 
apmokėjimo. 

19. Vaikų, planuojamų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupes, sąrašai 
sudaromi iki einamų metų balandžio 1 dienos ir viešai skelbiami iki einamųjų metų balandžio 15 
dienos. Jei Lopšelio-darželio grupėse yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti pildomi nuolat 

20. Tėvai (globėjai), nuo gauto pranešimo apie vaiko priėmimą į lopšelį-darželį, per 10 
kalendorinių dienų privalo patvirtinti pageidavimą lankyti Lopšelį-darželį nuo einamųjų metų 



 3 

rugsėjo 1 d. pasirinktu, tėvams patogiu, būdu (telefonu, el. paštu, atėjus pas direktorių, laišku ar 
kitais būdais). 

21. Tėvams (globėjams) atsisakius lankyti Lopšelį-darželį, netenkama vietos ir vaiko 
duomenys išbraukiami iš informacinės sistemos eilės. 

22. Grupės komplektuojamos vadovaujantis Higienos normomis iš to paties arba įvairaus 
amžiaus vaikų. Lopšelio-darželio grupes komplektuoja direktorius. 

 23. Pagal tėvų (globėjų) poreikius gali veikti pailgintos dienos režimo grupė nuo17.30 val. iki 

18.30 val. 
 

IV SKYRUS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI  

 
24. Vaikų sveikatos priežiūra ir saugumo užtikrinimas Lopšelyje-darželyje: 
24.1. Priimant vaiką į Lopšelį-darželį ir vėliau kiekvienais metais tėvai (globėjai) turi pateikti 

Vaiko sveikatos pažymą. 
24.2. Draudžiama į grupes priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių 

(karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti ir kt.) vaikus, sergančius pedikulioze. 
24.3. Draudžiama priimti vaistus iš tėvų ir juos duoti vaikui grupėje. 
24.4. Grupės auklėtoja kiekvieną rytą turi pasidomėti vaiko sveikata, savijauta, švara. 
24.5. Po ligos vaikas gali būti priimtas į lopšelį-darželį tik tėvams (globėjams) pateikus 

gydytojo pažymą. 
24.6. Aktyvi fizinė veikla turi būti organizuojama kasdien, atsižvelgiant į vaikų amžių ir 

sveikatos būklę. 
24.7. Kasdien, esant geram orui, 2 kartus šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. 

Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip minus 120C temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 
m/sek.) arba ne žemesnei kaip minus 80C temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 
m/sek.). 

24.8. Grupės auklėtoja privalo nuolat stebėti kiekvieno vaiko sveikatos būklę, daug dėmesio 
skiriant naujai atvykusiam vaikui adaptacijos laikotarpiu. Draudžiamos bet kokios fizinės, 
psichologinės bausmės. 

24.9. Lopšelio-darželio darbuotojai yra atsakingi už jiems patikėtų vaikų gyvybę, sveikatą ir 
saugumą – jie negali palikti vaikų be priežiūros ir yra atsakingi už jų gyvybę vaikų buvimo įstaigoje 
bei organizuojamų renginių metu. Ugdytinių išvykas į gamtą, ekskursijas, išvykas prie vandens 
telkinių ir kitus, už lopšelio-darželio ribų vykdomus renginius, galima organizuoti tik vadovaujantis 
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, suderinus su įstaigos direktoriumi, gavus iš tėvų 
raštiškus sutikimus, užtikrinus drausmę ir būtinas saugos priemones. 

24.10. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo laiku informuoti direktorių apie situaciją darbo 
vietoje ar kitoje įstaigos vietoje, kuri, jų įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų ar vaikų saugai ir 
sveikatai, taip pat apie darbuotojų ar vaikų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys 
pašalinti negali ar neprivalo. 

24.11. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus jo 
atžvilgiu smurto, prievartos, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimo apraiškas, apie tai 
pranešant įstaigos direktoriui (jam nesant – direktoriaus pavaduotojui ugdymui). 

24.12. Lopšelio-darželio darbuotojai įstaigoje privalo užtikrinti tinkamą vaikų veiklos ir 
poilsio režimą. 

24.13. Vaiką į lopšelį-darželį atveda ir pasiima teisėti vaiko atstovai arba asmenys, turintys 
raštišką teisėtų vaikų atstovų sutikimą. Pedagogams ir darbuotojams draudžiama atiduoti vaikus 
nepažįstamiems, neblaiviems asmenims. 

25. Darbuotojų veiksmai vaikui susirgus Lopšelyje-darželyje: 
25.1. Vaikui sunegalavus įstaigoje, darbuotojas nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę 

informuoja teisėtą vaiko atstovą (tėvą, mamą, globėją) ir administracijos darbuotoją – direktorių, 
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direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Jei jo nėra – lopšelyje-darželyje esantį sveikatos priežiūros 
specialistą ar dietistą. 

25.2. Sunegalavęs vaikas paguldomas ramioje vietoje ir stebimas iki atvyks teisėtas vaiko 
atstovas. 

25.3. Jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiama liga, jis turi būti  atskiriamas nuo kitų 
vaikų ir stebimas iki atvyks teisėtas vaiko atstovas. 

25.4. Esant būtinumui, už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingas darbuotojas – auklėtojas, 
priešmokyklinio ugdymo pedagogas, nedelsdamas kviečia greitąją pagalbą. 

25.5. Susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atvejų bei karantino metu grupėse atliekamas 
valymas ir dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus. 

25.6. Teisėtas vaiko atstovas ar jo raštu įgaliotas asmuo privalo pasiimti vaiką iš įstaigos, jei: 
vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, 
vemia, ūmiai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies), apžiūros metu randama utėlių ar glindų; vaiko 
liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje; vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų 
kompetencijos ir dėmesio negu jie gali suteikti nepažeisdami kitų vaikų interesų; vaiko liga kelia 
pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai. 

25.7. Sukomplektuoti pirmosios pagalbos rinkiniai laikomi kiekvienoje grupėje ir dietisto 
kabinete. 

 
V SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO PERSONALO DARBO TVARKA 
 

26. Lopšelyje-darželyje nustatoma 5 darbo dienų savaitė: nuo pirmadienio iki penktadienio. 
Lopšelis-darželis dirba: nuo 7.00 val. iki 17.30 val., t.y. 10,5 val. per dieną. Poilsio dienos – 
šeštadienis ir sekmadienis. 
 27. Pagal tėvų (globėjų) poreikius gali veikti pailgintos dienos režimo grupė nuo17.30 val. iki 
18.30 val. 

28. Auklėtojų etatinis darbo krūvis – 36 valandos per savaitę. Iš jų 33 valandos per savaitę 
skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę netiesioginiam darbui su vaikais 
(metodinei veiklai). Pastaba: auklėtojai, kuri tiesiogiai nedirba grupėje su vaikais, o tik išleidžia 
grupių auklėtojas atlikti netiesioginę veiklą, nesant finansinių ir žmogiškųjų išteklių galimybių, 
nekontaktinės valandos neskiriamos. 

29. Logopedo etatinis darbo krūvis – 27 valandos per savaitę. Iš jų 22 valandos per savaitę 
skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui 
su vaikais. 

30. Meninio ugdymo mokytojo ir neformaliojo ugdymo mokytojo etatinis darbo krūvis – 26 
valandos per savaitę. Iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2 valandos – 
metodinei veiklai. 

31. Auklėtojų padėjėjų, sekretoriaus, dietisto ir kitų lopšelio-darželio pagalbinių darbuotojų 
etatinis darbo krūvis – 40 valandų per savaitę. 

32. Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas gali būti nustatomas Lietuvos 
Respublikos Darbo kodekse numatytais atvejais. 
 33. Darbuotojui susitarus su direktoriumi, gali būti nustatoma nepilna darbo diena (nėščioms 
moterims, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 3 metų, darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 
metų arba vaiką invalidą iki 16 metų). 
 34. Darbuotojas dėl svarbių priežasčių norintis palikti savo darbo vietą ir išvykti iš įstaigos 
darbo metu, privalo raštiškai informuoti jo darbą kuruojantį vadovą (direktoriaus pavaduotoją 
ugdymui ar direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams), gauti direktoriaus ar jį vaduojančio asmens, 
sutikimą ir registruotis tam tikslui skirtame žurnale. 
 35. Darbuotojams atostogos suteikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu. 
Kasmetinių atostogų grafikas sudaromas kalendoriniams metams ne vėliau, kaip iki einamųjų metų 
kovo 1 d. ir paskelbiamas visiems darbuotojams. 
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 36. Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir gali 
būti suteikiamos kartu arba atskirai. 
 37. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš 
kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. 

38. Į kasmetinių atostogų laiką neįskaitomas laikotarpis, kai darbuotojas yra laikinai 
nedarbingas ir kasmetinės atostogos pratęsiamos. Kasmetines atostogas pratęsus, apmokėjimas už 
jas neperskaičiuojamas. 
 39. Atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. 

40. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų atostogų dalis gali būti perkeliama ir 
pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų (3 metus). 

41. Nemokamos atostogos darbuotojams gali būti suteikiamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos darbo kodeksu. 
 42. Darbuotojų neatvykimas į darbą darbdavio sutikimu galimas iki 2 mėn. per metus. 

43. Darbuotojui suteikiamos mokymosi atostogos vadovaujanti Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 135 straipsniu. 
 44. Pasiųstam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama 
darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Į darbuotojo tarnybinės komandiruotės laiką įeina 
darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo 
dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą 
darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant 
už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį. Darbuotojui dienpinigiai už tarnybinę komandiruotę 
išmokami per 5 darbo dienas po sugrįžimo iš tarnybinės komandiruotės. 
 

45. Lopšelis-darželis nedirba LR darbo kodekse nustatytomis švenčių dienomis. 
46. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas gali būti sutrumpintas viena valanda. 

 47. Darbo laikas nuo 22 vai. iki 6 vai. ryto laikomas naktiniu darbu. 
 48. Direktorius turi teisę organizuoti privalomąjį viršvalandinį darbą ir darbą poilsio dienomis, 
kai: 

48.1. dirbami būtini darbai, šalinamos avarijų, stichinių nelaimių pasekmės; 
 48.2. būtina užbaigti pradėtą darbą, kurio nebuvo galima baigti normaliu darbo laiku ir dėl to 
gali sugesti medžiagos ar įrenginiai. 

49. Viršvalandiniais darbais nelaikomi tie darbai, kuriuos darbuotojas savo iniciatyva dirba, 
pasibaigus darbo laikui. 

50 Pedagoginiam ir aptarnaujančiam personalui netaikomas giminaičių darbo apribojimas eiti 
pareigas vienoje valstybinėje įstaigoje. 

51. Lopšelio-darželio darbuotojai tikrinasi sveikatą 1 kartą per metus. 
 52. Darbuotojai dirba pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. 
Darbuotojų darbo grafikai, pietų pertraukos laikas yra skelbiami viešai – informacinėje lentoje ne 
vėliau kaip prieš tris dienas iki šių grafikų įsigaliojimo. 

53. Pastoviu darbo laiku dirbantiems darbuotojams darbo grafikas sudaromas visiems mokslo 
metams. 

54. Pedagoginiam personalui darbo grafiką kiekvieną mėnesį sudaro direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, techniniam personalui – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir juos 
teikia direktoriui tvirtinti ne vėliau kaip prieš 1 savaitė iki mėnesio pradžios. 

55. Darbuotojo faktiškai dirbtas darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose 
kiekvieną dieną. 

 56 Už viršvalandinį darbą apmokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

Viršvalandinis darbas fiksuojamas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. 
57. Už duomenų teisingumą atsako žiniaraštį užpildęs ir jį pasirašęs asmuo. 
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VI SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS, PERKĖLIMAS Į KITAS PAREIGAS, 

ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ 
 

58. Lopšelio-darželio darbuotojus priima į pareigas (darbą), perkelia į kitas pareigas arba 
atleidžia iš pareigų (darbo) lopšelio-darželio direktorius, jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar 
ligos) jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso nustatyta tvarka, Lopšelio-darželio nuostatais bei kitų teisės aktų nuostatomis. 

59. Pedagogai, atitinkantys Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus ir kiti darbuotojai į 
pareigas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, sudarius 
su jais darbo sutartis raštu. Pretendentai į darbą gali būti atrenkami konkurso ar asmeninio pokalbio 
metu. 

60. Pedagogų ir kitų darbuotojų darbo krūvis gali keistis dėl objektyvių priežasčių arba 
abipusiu pedagogo ir lopšelio-darželio direktoriaus susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą 
(įsakymu ar sutartimi). 

61. Įsidarbinant lopšelio-darželio direktoriui pateikiami šie dokumentai: socialinio draudimo 
pažymėjimas (kortelė), pasas (kortelė), medicinos komisijos išvada dėl galimumo dirbti 
ikimokyklinėje įstaigoje, diplomas, kiti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Darbuotojai turi 
atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus užimamoms pareigoms – pateikti tai įrodančius 
dokumentus. 

62. Direktorius priimdamas į darbą darbuotoją privalo: supažindinti su pareigybės aprašymu, 
darbo sąlygomis, užmokesčiu, teisėmis ir pareigomis, darbo tvarkos taisyklėmis, Vaikų gyvybės ir 
sveikatos apsaugos, darbų saugos, darbo higienos, sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos, civilinės 
saugos instrukcijomis, įforminti tai nustatytos formos žurnaluose.  
 63. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį pagal galiojančius įstatymus (Lietuvos 
Respublikos Darbo kodeksą).  
 64. Atleidimo dieną administracija privalo su darbuotoju atsiskaityti (jei nėra raštiškai 
susitarta kitaip). 
 65. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena. 
 66. Atleidžiant po atostogų ar po ligos – pirmoji darbo diena po atostogų, po ligos yra ir 
atleidimo diena.  
 67. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas perduoda bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus, 
materialines vertybes, pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo pareigas, o jeigu 
tokio nėra –įstaigos direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo-priėmimo aktus tvirtina lopšelio-
darželio direktorius. 
 68. Dėl darbo sutarties nutraukimo savo noru darbuotojas pateikia prašymą direktoriui ne 
vėliau kaip prieš 14 darbo dienų. Prašyme nurodoma pageidaujama atleidimo data. Darbuotojas turi 
teisę atšaukti prašymą dėl atleidimo savo noru ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo prašymo 
padavimo dienos.  
 69. Darbuotojų prašymai dėl priėmimo arba atleidimo registruojami gaunamų dokumentų 
žurnale. 

 
 

VII SKYRIUS 
DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

70. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesi - 24-27 dienomis 
mokamas einamojo mėnesio avansas, 9-12 mėnesio dienomis mokamas darbo užmokestis. Jei yra 
darbuotojo raštiškas prašymas, darbo užmokestis mokamas kartą per mėnesį. Darbo užmokestis už 
gruodžio mėnesį, turint finansavimą, gali būti sumokamas iki einamųjų metų gruodžio 31d. 

71. Darbo užmokestį sudaro: 
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71.1 pareiginė alga (mėnesinė alga - pastovioji ir kintamoji dalys, darbininkams kintamoji 
dalis nenustatoma); 

71.2. priemokos; 

 71.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 
budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 
 71.4. premijos. 

72. Pareigines algos dydis apskaičiuojamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama 
Lietuvos Respublikos Seimo nustatytas bazinės algos dydis. 

Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai 

73. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės 
algos koeficientais. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės 
algos dydžio. 

74. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 priedus, 
atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį. 

75. Lopšelio-darželio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų pareiginės 
algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 
biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 8 straipsniu, pagal 5 priedą, atsižvelgiant 
į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 
 76. Naujai priimamiems asmenims į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių 
darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigas, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo 
darbo patirtį ir (ar) profesinio darbo patirtį, nustatomas pareiginės algos koeficientas, kuris lygus 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 
įstatymo atitinkamų priedų schemose nurodyto pareiginės algos pastoviosios dalies minimaliam 
koeficientui. 

77. Naujai priimamiems darbuotojams nurodyti pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientai gali būti didinami: 
 77.1. atsižvelgiant į jų turimus profesinio darbo atestatus atitinkamoje srityje - iki 4 
koeficientų; 
 77.2. atsižvelgiant į jų turimą kvalifikaciją - iki 3 koeficientų. 
 78. Darbuotojams nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti 
didinami: 

78.1. atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą - iki 2 koeficientų; 
78.2. atsižvelgiant į darbo krūvį - iki 3 koeficientų; 
78.3. atsižvelgiant į atsakomybės lygį - iki 2 koeficientų; 

 78.4. atsižvelgiant į specialių žinių ir įgūdžių reikalingumą nustatytoms funkcijoms atlikti - iki 
4 koeficientų. 
 79. Atsižvelgiant į biudžetinių metų Lopšelio-darželio finansines galimybes ir patvirtintą 
darbo užmokesčio fondą, gali būti didinami darbuotojams nustatyti pareiginės algos pastoviosios 
dalies koeficientai vadovaujantis šių taisyklių 63 punkte nustatytais kriterijais. 
 80. Darbuotojai turi teisę pateikti Lopšelio-darželio direktoriui motyvuotą prašymą dėl 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimo. Prašyme nurodyti motyvai ir 
argumentacija turi atitikti vieną iš kriterijų nustatytų taisyklių 63 punkte. Prašymas privalo būti 
suderintas (mokytojai su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kiti darbuotojai su direktoriaus 
pavaduotoju ūkio reikalams). Direktoriaus pavaduotojai ant darbuotojo prašymo turi užrašyti kaip 
įvertina prašyme nurodytus motyvus bei argumentaciją ir įrašyti savo rekomendaciją. 

Pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos darbuotojams 

81. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų 
veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo 
rodiklius. 
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82. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pateikia darbuotojo veiklos vertinimo išvadą 
Lopšelio-darželio direktoriui. Kai direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams įvertina darbuotojo 
veiklą labai gerai ar gerai, tada veiklos vertimo išvadoje skiltyje „Siūlymai“ įrašo siūlomo mokėti 
darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį. 
 83. Įvertinus praėjusių kalendorinių metų darbuotojo veiklą: 

83.1. labai gerai, nustatoma kintamoji dalis nuo 11 iki 30 procentų pareiginės algos 
pastoviosios dalies dydžio (įskaitant ir padidintą pareiginės algos pastoviąją dalį); 
 83.2. gerai, nustatoma kintamoji dalis nuo 5 iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios 
dalies dydžio (įskaitant ir padidintą pareiginės algos pastoviąją dalį); 
 83.3. patenkinamai, vienus metus nenustatoma kintamoji dalis; 
 83.4. nepatenkinamai, vieneriems metams nustatomas iki 5 procentų mažesnis pareiginės 
algos pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis nei įstatyme nustatytas tai pareigybei 
pagal vadovaujamo darbo patirtį nustatytas minimalus koeficientas. 
 84. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Lopšelio-darželio finansines galimybes ir patvirtintą 
darbo užmokesčio fondą, į darbuotojo veiklos vertimo išvados siūlymą, Lopšelio-darželio 
direktorius priima sprendimą dėl pareiginės algos kintamosios dalies dydžio. 
 85. Paskirtas darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydis mokamas vienerius metus 
(skaičiuojant nuo einamųjų metų kovo 1 d.). 
 86. Darbuotojo priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir 
jam keliamus uždavinius, gali būti nustatyta ir mokama pareiginės algos kintamoji dalis ne didesnė 
kaip 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vienerius metus (skaičiuojant nuo 
priėmimo į darbą dienos). 

 

Priemokų mokėjimo tvarka ir sąlygos darbuotojams 

87. Prašymus dėl priemokų skyrimo Lopšelio-darželio direktoriui teikia: 
 87.1. Mokytojas, suderinęs prašymą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui; 
 87.2. Kitas darbuotojas, suderinęs prašymą su direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams. 
 88. Prašyme turi būti nurodytos priežastys, kodėl yra padidėjęs darbų mastas atliekant 
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant darbo laiko trukmės, ar nurodomos 
papildomos pareigos ar užduotys, nenustatytos pareigybės aprašyme. Direktoriaus pavaduotojai ant 
prašymo užrašo savo siūlymą iki kada mokėti priemokas darbuotojui, siūlomos priemokos dydį. 
 89. Priemokos dydis gali siekti 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų 
ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 proc. pareiginės algos pastoviosios 
dalies dydžio. Priemokos dydis nustatomas atsižvelgiant į atliekamų papildomų pareigų ar užduočių 
apimtį, padidėjusį darbų mastą bei į darbo laiko trukmę. 

90. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Lopšelio-darželio finansines galimybes, patvirtintą 
darbo užmokesčio fondą ir į darbuotojo veiklos vertinimo išvados siūlymą, Lopšelio-darželio 
direktorius priima sprendimą dėl priemokos dydžio. 
 91. Priemoka mokama darbuotojui terminuotą laiką, tačiau ne ilgiau kaip iki einamųjų metų 
gruodžio 31d. 
 92. Papildomos užduotys turi būti suformuluotos raštišku Lopšelio-darželio direktoriaus 
pavedimu. Darbuotojams priemokos gali būti mažinamos arba panaikinamos, jeigu pablogėja jų 
darbo rezultatai arba nevykdo minėtų darbų. Tokiu atveju direktoriaus pavaduotojai pateikia 
Lopšelio-darželio direktoriui motyvuotą tarnybinį pranešimą. Sprendimą dėl priemokos darbuotojui 
sumažinimo ar panaikinimo priima Lopšelio-darželio direktorius. 

Premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos darbuotojams 

93. Darbuotojams premijos gali būti mokamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus: 
 93.1. atlikus vienkartines ypač svarbias Lopšelio-darželio veiklai užduotis; 

93.2. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 
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 94. Tarnybinius pranešimus dėl premijos skyrimo, kai atlikta vienkartinė ypač svarbi įstaigos 
veiklai užduotis, Lopšelio-darželio direktoriui teikia darbuotoją darbą kuruojantis direktoriaus 
pavaduotojas. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodyta užduotis ir pateiktas pagrindimas, kaip ji 
siejasi su įstaigos tikslais, bei siūlomas premijos dydis. Darbuotojo darbą kuruojantis direktoriaus 
pavaduotojas gali darbuotojo veiklos vertinimo išvadoje pasiūlyti skirti premiją už labai gerą 
darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 
 95. Premijos dydis negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 
dydžio. Premija neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta drausminė 
nuobauda. 

96. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Lopšelio-darželio finansines galimybes ir patvirtintą 
darbo užmokesčio fondą, į darbuotojo darbą kuruojančio direktoriaus pavaduotojo tarnybinį 
pranešimą ar į darbuotojo veiklos vertimo išvados siūlymą, Lopšelio-darželio direktorius priima 
sprendimą dėl premijos dydžio. 

Materialinių pašalpų mokėjimo tvarka ir sąlygos 

97. Materialinė pašalpa dėl sunkios materialinės būklės įstaigos darbuotojui gali būti skiriama 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 13 
straipsnyje numatytais atvejais. 

98. Mirus darbuotojui ar jam sergant sunkia liga, kai pats darbuotojas yra komos būsenoje ar 
paralyžiuotas, materialinė pašalpa išmokama jo šeimai. 
 99. Materialinei pašalpai gauti darbuotojas prašymą kartu su patvirtinančiais dokumentais turi 
pateikti Lopšelio-darželio direktoriui. 
 100. Teisę gauti materialinę pašalpą patvirtinantys dokumentai yra šie: 

100.1. mirties atveju - mirties liudijimas, taip pat dokumentai, patvirtinantys gyvenimo kartu 
ar vaiko auginimo faktą; 

100.2. sunkios ligos atveju - dokumentai iš gydymo įstaigos apie ligos eigą bei dokumentai 
dėl išlaidų gydymo; 

100.3. stichinių nelaimių ir turto netekimo atvejais - atitinkamų tarnybų išduoti dokumentai, 
seniūnų pateikti dokumentai; 

100.4. darbuotojo mirties atveju - mirties liudijimas, duomenys apie materialinę pašalpą 
gausiantį šeimos narį. 
 101. Materialinė pašalpa skiriama per tris mėnesius nuo Lopšelio-darželio direktoriui pateikto 
darbuotojo prašymo su pateisinamais dokumentais. 
 

 
VIII SKYRIUS 

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 
 

102. Kiekvienas lopšelio-darželio bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas 
(jam pavestą darbą), vykdyti pareigybės aprašo funkcijas, griežtai laikytis saugos darbe, 
priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriomis yra supažindinami prieš pradedant darbą, 
laikytis darbo drausmės ir tvarkos, nustatytos darbo trukmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus 
lopšelio-darželio administracijos nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus. 

103. Darbuotojams draudžiama darbo metu užsirakinti darbo patalpose. 
104. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų. Draudžiama 

pašalinius asmenis palikti vienus patalpose ar leisti į vaikų grupes. 
105. Darbuotojai privalo saugoti konfidencialaus pobūdžio informaciją apie lopšelio-darželio 

ugdytinius, jų tėvus, globėjus bei kolegas, kuri gali pakenkti jų interesams. 
106. Įstaigos internetu, kompiuterine įranga, elektros prietaisais, kanceliarinėmis ir kitomis 

priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais, pagal paskirtį. 
107. Darbuotojui draudžiama savavališkai patikėti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų 

vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. 
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108. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, darbo metu būti tvarkingai ir švariai apsirengę, 
vilkėti visus higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius. Darbuotojai privalo vykdyti 
sanitarijos ir higienos reikalavimus savo darbo vietoje. 

109. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją, 
šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius, saugoti įstaigos nuosavybę (įrengimus, vaizdines 
mokymo priemones, žaislus ir kitą inventorių). Už sugadintą lopšelio-darželio inventorių, technines 
mokymo priemones atsako kaltininkai. Nuostoliai lopšeliui-darželiui turi būti atlyginti geranoriškai 
arba išieškoti per teismą. 

110. Darbuotojai, pastebėję įstaigos pastatų ar statinių gadinimą ar gedimą, turi nedelsiant 
informuoti direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams. 

111. Visi darbuotojai, bendraudami su klientais, ugdytiniais, interesantais turi parodyti jiems 
dėmesį, būti mandagiais, atidžiais ir, išsiaiškinus jų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo 
atveju, jei darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą lopšelio-darželio 
darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą. 

112. Lopšelio-darželio darbuotojai turi teisę nustatyta tvarka naudotis įstaigos kabinetais, aktų 
sale, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi kt. 

113. Visi įstaigos darbuotojai periodiškai 1 kartą per metus privalo pasitikrinti sveikatą pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotą tvarką. 

114. Lopšelio-darželio darbuotojai gali valgyti pietus pagal norą, iš anksto įspėję dietistą.  
115. Elgesio reikalavimai: 

115.1 Lopšelio-darželio darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja lopšelį-darželį, todėl turi 
vengti intrigų, apkalbų, triukšmo, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią 
informaciją, turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio santykiai. 

115.2. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius bei 
laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje. 

115.3. Siekiant, kad lopšelis-darželis turėtų gerą vardą, turi būti užtikrinta darbinė 
drausmė, maksimalus dėmesys vaikams, tėvams (globėjams), svečiams ir pavyzdinė paslaugų 
teikimo kultūra. 

115.4. Darbuotojai privalo gerbti vaiko teises ir pareigas, bendradarbiauti su tėvais 
(globėjais) ir tarpusavyje. 

115.5. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio 
principų, draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

116. Patalpoms nustatomi šie vidaus tvarkos reikalavimai: 
116.1. Visos patalpos turi būti švarios ir tvarkingos. 
116.2. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių daiktų, rankinių matomoje, vaikams, 

pašaliniams asmenims prieinamoje vietoje.  
117. Darbo dienos pabaigoje pedagogai bei kiti darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas 

patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir 
užrakinti patalpą. 

118. Visi bendruomenės nariai vykdo Lopšelio-darželio Smurto ir patyčių prevenciją, pagal 

direktoriaus patvirtintą tvarką. 
IX SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO SISTEMA  
 

119. Lopšelio-darželio darbuotojai gali būti skatinami: 
119.1. už nepriekaištingą savo tiesioginių pareigų vykdymą; 

 119.2. už aktyvią visuomeninę veiklą; 
 119.3. už kokybiškai atliekamus papildomus darbus; 
 119.4. už aukštus mokytojų ar ugdytinių pasiekimus rajono, apskrities ar respublika mastu 
kultūros ir sporto srityje; 
 119.5. už pastangas turtinti ir tobulinti lopšelio-darželio intelektualinius ir materialinius 
resursus; 



 11 

 119.6. įstatymo nustatytų švenčių progomis. 
120. Darbuotojų skatinimo formos: 
120.1. direktoriaus žodinė padėka, pagyrimas; 
120.2. padėka ar pagyrimas, įforminti direktoriaus įsakymu; 
120.3. padėkos ar pagyrimo raštas, pasirašytas direktoriaus; 
120. 4. vienkartinė piniginė išmoka, premija iš darbo užmokesčio fondo, įformintos lopšelio-

darželio direktoriaus įsakymu. 
 121. Lopšelio-darželio darbuotojai gali būti drausminami: 

121.1. už nerūpestingą pareigų atlikimą; 
121.2. už turto grobimą arba tyčine neteisėta veikla padarytus nuostolius įstaigai; 
121.3. už alkoholio vartojimą, svaiginimąsi narkotinėmis arba toksinėm medžiagomis darbo 

metu bei atėjimą į darbą neblaiviam ar apsvaigusiam; 
121.4. už neatvykimą į darbą be svarbių priežasčių; 
121.5. už amoralų ir nesuderinamą su pareigomis elgesį; 
121.6. už lopšelio-darželio nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, saugos darbe instrukcijų, 

nustatytų Lopšelio-darželio tvarkų nesilaikymą. 
122. Darbuotojų drausminimo formos: 
122.1. direktoriaus žodinė pastaba arba įspėjimas; 
122.2. pastaba, įspėjimas arba papeikimas, įformintas direktoriaus įsakymu; 
122.3. griežtas papeikimas, įformintas direktoriaus įsakymu; 
122.4. atleidimas iš darbo, vadovaujantis darbo sutarties įstatymu. 

 

X SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
123. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 
124. Visi darbuotojai supažindinami su šiomis Taisyklėmis, jų pakeitimais ir papildymais, 

pasirašytinai. 
125. Lopšelio-darželio darbuotojai atsako už šių Taisyklių ir jose nurodytų Lietuvos 

Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ar taisyklių laikymąsi. 
126. Atsiradus būtinumui Taisyklės, jų pakeitimai ir papildymai rengiami vadovaujantis 

Dokumentų rengimo taisyklėmis. 
127. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu patvirtintos Taisyklės skelbiamos įstaigos 

interneto tinklapyje. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

SUDERINTA APTARTA 
 Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio  Bendrame darbuotojų susirinkime 
„Nykštukas“ tarybos 2017-02-23 
2017-02-24 Protokolas Nr.1/5.2 
posėdžio protokoliniu nutarimu   
(protokolas Nr. 2/2)  
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