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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) yra Bibliotekos vidaus teisės aktas, 

reglamentuojantis darbuotojų darbo užmokesčio nustatymą ir mokėjimą. 

2. Aprašas parengtas ir vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose teisės 

aktuose apibrėžtas sąvokas. 

3. Biblioteka pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto 3 dalį priskiriama III biudžetinių įstaigų grupei – kai 

pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau.  

4. Bibliotekos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

4.1.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu; 

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

DARBO UŽMOKESTIS 

 

5. Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

5.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis); 

5.2. priemokos; 

5.3. premijos. 

6. Bibliotekos direktoriaus darbo užmokestį nustato Palangos miesto savivaldybės meras. 

7. Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį nustato direktorius. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS  

 

8. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam 

pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą 

pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

9. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal šio Aprašo 1-2 priedus, 

atitinkančius Įstatymo reikalavimus. Atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondą, pareiginės algos 

pastovios dalies koeficientai pagal pareigybes kalendoriniams metams nustatomi direktoriaus 

įsakymu. Personaliniai pareiginės algos koeficientai kalendoriniams metams tvirtinami direktoriaus 

įsakymu kasmet ne vėliau kaip  sausio 31 d. 

10. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

11. Vadovaujamo darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.  

12. Profesinio darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas 

analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme 

nustatytoms funkcijos. 

13. Darbuotojų profesinio, vadovaujamojo darbo patirtis nustatoma įvertinus darbuotojų 

asmens bylose esančius duomenis. Darbuotojai, turintys profesinio, vadovaujamojo darbo 

patirties,  įgytos kitose darbovietėse, turi pateikti tai įrodančius dokumentus. Nepateikusiems 

kitose darbovietėse įgytą profesinio, vadovaujamojo darbo patirtį įrodančių dokumentų, nustatant 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama darbo patirtis, įgyta Bibliotekoje. 

14. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šiuos  kriterijus:  

14.1. veiklos sudėtingumą (vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų 

atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai); 
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14.2. darbo krūvį (intensyvumą neviršijant nustatyto darbo laiko); 

14.3. atsakomybės lygį (aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su 

dokumentų rengimu, apibendrinimų ar išvadų, ataskaitų teikimu, veiklos planavimu, darbo 

organizavimu, apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymų kontrole, biudžeto vykdymu ir finansinių 

ataskaitų sudarymu, informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra); 

14.4. savarankiškumo lygį (funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar 

metodas); 

14.5. darbo funkcijų įvairovę; 

14.6. kitus, direktoriaus vertinimu, svarbius kriterijus.  

15. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus 

vadovaujamo darbo patirčiai ir/ar profesinio darbo patirčiai. 

16. A1 lygio pareigybėms pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 

20 procentų (Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis). 

 

IV SKYRIUS 

KASMETINIS VEIKLOS VERTINIMAS IR PAREIGINĖS ALGOS 

KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS  

 

17. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti Bibliotekos darbuotojų, 

išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, 

siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

18. Kultūros darbuotojų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro patvirtintu Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu, kitų Bibliotekos darbuotojų (išskyrus darbininkus) veikla vertinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašu. 

19. Metinės veiklos 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, tokiam darbuotojui metinės 

užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų 

sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 

20. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius  darbuotojams 

nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas, o direktoriui – Palangos miesto 

savivaldybės meras. 

21. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 
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21.1. labai gerai – darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius; 

21.2. gerai – darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius; 

21.3.  patenkinamai – darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius; 

21.4. nepatenkinamai – darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius. 

22. Darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą: 

22.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems 

metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;  

22.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams 

pareiginės algos kintamosios dalies dydį;  

22.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą direktoriui su siūlymu vienus metus 

nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

22.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą direktoriui su siūlymu vieniems metams 

nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šio 

Aprašo 1–2 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.  

23. Direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojo įvertinimą, per 10 darbo dienų 

priima sprendimą pritarti, nepritarti ar pritarti iš dalies darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymui dėl 

22 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu 

direktorius priima motyvuotą sprendimą nepritarti tiesioginio vadovo siūlymui, darbuotojo iki 

vertinimo buvęs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nesikeičia.  

24. Pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos 

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

rodiklius.   

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

nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies 

(įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal šio Aprašo 16 punktą). 

26. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją (turi būti pateikti tai patvirtinantys pažymėjimai, 

sertifikatai ir pan.) ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams. 

27. Darbininkų veikla nevertinama ir pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 
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V SKYRIUS 

PIEMOKOS, PREMIJOS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

28. Darbuotojams gali būti mokamos priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra 

padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos 

darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą. Priemokos gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios 

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

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

29. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, 

atlikus vienkartines ypač svarbias Bibliotekos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną 

kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant Bibliotekai skirtų darbo užmokesčio fondo 

lėšų. Premijos neskiriamos darbuotojams, turintiems galiojančias drausmines nuobaudas. 

30. Materialinės pašalpos gali būti skiriamos neviršijant Bibliotekai skirtų tikslinių lėšų: 

30.1. 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, – iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė 

pašalpa;  

30.2. mirus darbuotojui, jo šeimos nariams – iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio 

materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą 

patvirtinantys dokumentai.  

31. Materialinę pašalpą įsakymu skiria direktorius iš Bibliotekai skirtų lėšų. Direktoriui 

materialinę pašalpą skiria Palangos miesto savivaldybės meras iš Bibliotekai skirtų tikslinių lėšų.  

 

V SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 

 

32. Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis įsakymais ir darbo laiko apskaitos 

žiniaraščiais, kurie vyriausiajam buhalteriui pateikiami viena darbo diena anksčiau nei darbo 

užmokesčio mokėjimo terminas. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai turi būti pasirašyti už darbo 

laiko apskaitą atsakingo darbuotojo (sudariusio darbo laiko apskaitos žiniaraštį), direktoriaus ir 

vyriausiojo buhalterio. 
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33. Siekiant užtikrinti racionalų Bibliotekos darbo užmokesčio asignavimų naudojimą, 

įsakymus dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų darbuotojams turi vizuoti vyriausiasis buhalteris.  

34. Tarnybinės komandiruotės metu darbuotojui mokamas nustatytas darbo užmokestis. 

35. Už pirmąsias dvi kalendorines nedarbingumo dienas mokama 80 procentų vidutinio 

darbo užmokesčio ligos pašalpa. 

36. Darbo užmokesčio mokėjimas: 

36.1. darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu 

darbuotojas pateikia rašytinį prašymą, – kartą per mėnesį paskutinę mėnesio darbo dieną; 

36.2. darbo užmokestis už pirmąją mėnesio pusę (avansas) mokamas to mėnesio 15 dieną, 

o už antrąją mėnesio pusę – to mėnesio paskutinę darbo dieną. Jeigu 15 mėnesio diena yra 

šeštadienis, avansas išmokamas 14 dieną, o jeigu sekmadienis – 16 dieną; 

36.3. darbo užmokestis už pirmąją mėnesio pusę (avansas) yra 40 procentų priskaityto 

darbo užmokesčio; 

36.4. darbo užmokestis ir darbo užmokestis už pirmąją mėnesio pusę (avansas) pervedami į 

tą pačią darbuotojo prašyme nurodytą banko sąskaitą; 

36.5. atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš atostogų pradžią. 

Darbuotojo prašymu atostoginiai gali būti mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

36.6. ne rečiau kaip kartą per mėnesį elektroniniu paštu darbuotojui pateikiama informacija 

(atsiskaitymo lapelis) apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo 

laiko trukmę. 

37. Darbuotojo reikalavimu išduodama pažyma apie jo darbą Bibliotekoje, nurodant 

darbuotojo pareigas, kiek laiko dirbo, darbo užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių bei 

valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį. 

38. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik Darbo kodekso ar kitų įstatymų 

nustatytais atvejais. 

39. Bibliotekos interneto svetainės www.palangamvb.lt  skiltyje „Darbo užmokestis“ 

pateikiamas darbuotojų einančių vienodas arba vienarūšes pareigas einamųjų metų praėjusio 

ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir praėjusių metų vidutinis 

mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Darbuotojo, kuris vienintelis eina 

atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo rašytinį sutikimą. Einamųjų metų 

praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti 

paskelbtas per 10 darbo dienų prasidėjus naujam ketvirčiui, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis 

nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų pasibaigus kalendoriniams 

metams. 

 

 

http://www.palangamvb.lt/
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Palangos miesto savivaldybės  

viešosios bibliotekos  

darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

1 priedas 

 

DIREKTORIAUS IR JO PAVADUOTOJŲ  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

Valstybės ar 

savivaldybių įstaigų 

grupė 

Vadovaujamo darbo 

patirtis 

(metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos 

baziniais dydžiais), kai pareigybės lygis A 

direktoriaus* 
direktoriaus 

pavaduotojų 

III 

iki 50 pareigybių 

iki 5 4,4–12,0 4,0–10,8 

nuo daugiau kaip 5 iki 

10 
4,5–12,2 4,08–11,0 

daugiau kaip 10 4,6–12,4 4,14–11,16 

 

* nustato Palangos miesto savivaldybės meras 
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_____________ 

Palangos miesto savivaldybės  

viešosios bibliotekos  

darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

2 priedas 

 

SKYRIŲ VEDĖJŲ  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

Vadovaujamo 

darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 
daugiau 

kaip 10 
iki 5 5–10 

daugiau 

kaip 10 

iki 5 3,3–9,5 3,4–9,7 3,5–10,2 3,2–8,88 3,3–9,05 3,4–9,23 

5–10 3,4–9,55 3,5–9,9 3,6–10,6 3,3–9,05 3,4–9,23 3,5–9,41 

daugiau 

kaip10 
3,5–9,6 3,6–10,1 3,7–11,0 3,4–9,23 3,5–9,41 3,6–9,59 
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_____________ 

Palangos miesto savivaldybės  

viešosios bibliotekos  

darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

3 priedas 

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

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 3,06–7,6 3,1–8,5 3,2–9,5 3,3–10,5 

B lygis 3,03–7,3 3,09–7,4 3,15–7,6 3,2–8,0 
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_______________ 

Palangos miesto savivaldybės  

viešosios bibliotekos  

darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

4 priedas 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

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 3,0–5,3 3,02–5,4 3,04–5,6 3,07–7,0 

 

 

 


