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VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRO 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vėžaičių kultūros centro  darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato Vėžaičių kultūros centro (toliau – Centras) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

(toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialinių pašalpų skyrimo tvarką, 

pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. 
2. Centras priskiriamas III įstaigų grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų 

pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau darbuotojų. 

 

II SKYRIUS 
PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI 

 

3. Centro darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

3.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

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

išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

3.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  

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

4. Pareigybių, priskiriamų Aprašo 3 punkte nurodytoms grupėms, lygiai:  

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.  

5. Darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Centro direktorius pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką.  

6. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma: 

6.1. pareigybės grupė; 

6.2. pareigybės pavadinimas; 

6.3. pareigybės lygis; 

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

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija); 

6.5. pareigybei priskirtos funkcijos. 

 
III. DARBO UŽMOKESTIS 

 



 

 
 

7. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:  

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

7.2. priemokos;  

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

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;  

7.4. premijos.  

8. Pareiginės algos pastovioji dalis: 

8.1. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

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

dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą 

dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio;  

                       8.2. darbuotojų, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal darbo apmokėjimo 

sistemos 1 ir 2 lenteles, 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 arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos; 

 

                                                                                                            
1 lentelė. 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 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 

 

2 lentelė. 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 4,0–5,83 4,03–5,94 4,06–6,16 4,08–7,7 

 

                         8.3. darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas ir darbo apmokėjimo 

sistemą. Pastoviosios dalies koeficientai, nurodyti Aprašo 8.2. punkte, iš naujo nustatomi pasikeitus 

pareigybės lygiui ir profesinio darbo patirčiai. 

                         8.4. A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus dydžius 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų 

                         8.5. darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės 

algos dydžio. 

                         8.6. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, 

atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

-veiklos sudėtingumą; 

-darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko); 

-atsakomybės lygį; 

-papildomų įgūdžių ar savybių einamoms pareigoms žinių turėjimą; 

-savarankiškumo lygį; 

-darbo funkcijų įvairovę; 

-kitus, tiesioginio vadovo vertinimu, svarbius kriterijus. 

 9. Pareiginės algos kintamoji dalis:  

9.1. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas 

priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus Aprašo 8.3 punkte nurodytąjį atvejį;  

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



 

 
 

nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies;  

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

metu, atsižvelgiant į profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams;  

9.4. konkrečius darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, įvertinęs jo 

praėjusių metų veiklą, pagal darbo apmokėjimo sistemą nustato Centro direktorius;  

9.5. darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.  

10. 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 

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.  

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

esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nustatyta tvarka.  

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

atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per 

metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą; įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus 

darbo sutartį. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. Premija negali būti skiriama biudžetinės įstaigos darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių 

padariusiam darbo pareigų pažeidimą. Jos skiriamos neviršijant Centrui darbo užmokesčiui skirtų 

lėšų. 

                    13. 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 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė 

pašalpa. Materialinę pašalpą skiria įstaigos vadovas iš įstaigai skirtų lėšų. 

 

 

IV. DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS IR IŠMOKĖJIMAS 

 

                     14. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams du kartus per mėnesį, atskiru, 

vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės patvirtintu grafiku, pervedant į jų asmenines sąskaitas 

pasirinktam banke. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti mokamas tik darbuotojui 

pateikus prašymą raštu. 

                     15. Už pirmąją mėnesio pusę išmokama suma (avansas ) negali viršyti pusės per visą 

mėnesį išmokamos darbo užmokesčio sumos. 

                     16. Darbo užmokestį paskaičiuoja, Vėžaičių kultūros centro ir skyrių darbo grafikus, 

darbo laiko žiniaraščius pildo Centro buhalterė. 

                     17. Buhalterė įteikia Centro darbuotojams atsiskaitymo lapelius, kuriuose įrašomos 

darbuotojui apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos sumos. Atsiskaitymo lapelis siunčiamas 

elektroniniu paštu – tik darbuotojui pateikus prašymą raštu. 

 

 

V. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS 

 

                     

                    18. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių 

atostogų pradžią. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 

                    19. Darbuotojo prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta 

darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.  

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



 

 
 

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 

 

VI. IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

                    21.  Išskaitos gali būti daromos tik įstatymų nustatytais  atvejais:  

                    21.1  grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;  

                    21.2  atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 

                    21.3 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.  

                    22.  Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys 

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą.  

                    23. Siekiant teisingai paskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį, kiekvienas darbuotojas 

pateikia prašymą, kokio dydžio pagrindinį ir papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį taikyti bei 

kitus dokumentus ( vaikų gimimo liudijimus, neįgaliojo pažymėjimus, ištuokos, mirties liudijimus, 

pažymas iš mokyklos ir pan.ar jų patvirtintas kopijas), įrodančius, jog būtent šį dydį priklauso 

taikyti. 

                      24. Išskaitos darbuotojo valia vykdomos tik turint raštišką darbuotojo prašymą, 

kuriame tiksliai nurodytas išskaitos dydis, laikotarpis ir kur pervesti išskaitytą sumą. 

                      25. Išskaitos pagal teismo vykdomuosius raštus vykdomos vadovaujantis gautais 

vykdomaisiais raštais, LR Civilinio proceso kodekso 611, 733-743 straipsniais ir LR Darbo 

kodeksu. 

 

VII. LIGOS PAŠALPOS MOKĖJIMAS 

 

                     26. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias 2 kalendorines ligos dienas, sutampančias su 

darbuotojo darbo grafiku. Mokama 77.58 procentų pašalpos gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto 

Vyriausybės nustatyta tvarka.  

                     27. Nuo trečiosios kalendorinės nedarbingumo dienos ligos pašalpa mokama iš 

Valstybinio socialinio draudimo fondo. 

                     28.  Slaugant sergančius šeimos narius arba prižiūrint vaiką, ligos pašalpa mokama iš 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos. 

                     29. Ligos pašalpa iš darbdavio lėšų mokama tik tuo atveju, kai apdraustasis prieš 

laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 

mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės 

socialinio draudimo stažą. 

                     30. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal 

sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių 

nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo 

taisykles.  

 

 

VIII. DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

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

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

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius rodiklius, ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas.  

                    32. Kultūros ir meno darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro, patvirtintu kultūros ir meno darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu Biudžetinių 

įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.  

                    33. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui 



 

 
 

turi būti nustatyti 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.  

                     34. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina Centro direktorius.  

                     35. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:  

                     35.1. labai gerai;  

                     35.2. gerai;  

                     35.3. patenkinamai; 

                     35.4. nepatenkinamai.  

                     36. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu 

darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas Centre.  

                     37. Centro direktorius įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:  

                     37.1. labai gerai, – nustato vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, 

ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu 

skirti premiją;  

                     37.2. gerai, – nustato vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį ne 

mažesnį kaip 5 procentų iki 15 procentų;  

                     37.3. patenkinamai, – nenustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;  

                     37.4. nepatenkinamai, – gali siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu darbo apmokėjimo sistemos 1–2 

lentelėje tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį 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. Centro direktorius, per 10 darbo dienų rašo įsakymą dėl 47 punkte numatytų 

nuostatų įgyvendinimo. Šis įsakymas galioja vienus metus.  

                     39. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams 

nagrinėti nustatyta tvarka. 

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                    40. Centro darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais metais ir/ar pasikeitus 

teisės aktams. 

 
__________________________ 


