
ALYTAUS PATAISOS NAMŲ 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, 
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m.                        d.  Nr. ________
Alytus

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių  įstaigų  darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir siekdamas
nustatyti Alytaus pataisos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą:

1. T v i r t i n u  Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos
aprašą (pridedamas).

2. P a v e d u  padaliniui, atsakingam už dokumentų valdymą:
2.1. su šiuo įsakymu supažindinti direktoriaus pavaduotojus ir administracinių padalinių

vadovus; 
2.2. šį įsakymą paskelbti Alytaus pataisos namų internetinėje svetainėje.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Alytaus pataisos namų direktoriaus 2017 m. vasario
21  d.  įsakymą  Nr.  1-38  „Dėl  Darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  darbo  apmokėjimo
sistemos aprašo patvirtinimo“.

Direktorius Genadijus Lepiochinas



PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus 
2020 m. balandžio      d. įsakymu Nr. 1-

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, 
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai),
darbo  apmokėjimo  tvarkos  aprašas  (toliau  –  aprašas)  nustato  Alytaus  pataisos  namų  (toliau  –
pataisos  namai  arba  įstaiga)  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  pareiginės  algos
pastoviosios  dalies  nustatymo   kriterijus  ir  pagal  kiekvieną  kriterijų  nustatytus  konkrečius
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžius, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo tvarką
ir procentinius dydžius, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarką ir
sąlygas, mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis,  nakties ir viršvalandinį darbą tvarką ir
dydžius.

2. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5
straipsnio 1dalyje.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS

4. Įstaigos darbuotojų pareigybių sąraše esančių pareigybių pareiginės algos pastoviosios
dalies konkretus dydis nustatomas iš Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių
darbo  apmokėjimo  įstatymo  3  ir  4  prieduose  nustatytų  specialistų  ir  kvalifikuotų  darbuotojų
pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientų  intervalų,  vadovaujantis  šio  aprašo  5  punkte
nustatytais  kriterijais  bei  atsižvelgiant  į  pareigybės  lygį  ir  profesinio  darbo  patirtį.  Konkreti
darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais ir sulygstama
darbo sutartyje.

5. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
5.1. pareigybei nustatytą lygį;
5.2. išsilavinimą;
5.2 profesinio ir (ar) vadovaujamo darbo patirtį;
5.3. veiklos sudėtingumą (darbo funkcijų, nustatytų pareigybės aprašyme);
6. Darbuotojų A ir B lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

nustatomas pagal pirmiau minėtus bendruosius kriterijus detalizuojančias taisykles (2, 3 priedai):
6.1 darbuotojo  koeficiento  nustatymui  imamas  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3 ir 4
prieduose nustatyti profesinio darbo patirties iki 2 metų minimalūs koeficientai.

6.2. kai atliekamos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų atlikimui nereikalingi
papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami (konkretūs pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientų dydžiai pagal šį kriterijų: A lygio pareigybėms – 4,7, B lygio pareigybėms – 4,3
(pareiginės algos baziniais dydžiais);

6.3. kai veikla sudėtingesnė, darbo funkcijų įvairovė ir atsakomybė didesnė, funkcijoms
atlikti  savarankiškai  pasirenkamas  būdas  ar  metodas,  reikalingi  papildomi  įgūdžiai  ir  specialios
žinios (konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai pagal šį kriterijų: A lygio



pareigybėms – 5,4, B lygio pareigybėms – 4,6 (pareiginės algos baziniais dydžiais);
6.4. kai aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų

rengimu,  aiškinimu ar  išvadų teikimu,  ar  įstaigos  atstovavimu teismuose  ir  kitose ikiteisminėse
institucijose, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymų kontrole, ar biudžeto vykdymu ir finansinių
ataskaitų sudarymu, ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar programų finansuojamų projektų
vykdymu,  veikla  sudėtinga,  įvairialypė,  reikalaujanti  savarankiškumo  bei  specialių  žinių  ir
papildomų  įgūdžių  (konkretūs  pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientų  dydžiai  pagal  šį
kriterijų:  A  lygio  pareigybėms  –  6,0,  B  lygio  pareigybėms  –  4,8  (pareiginės  algos  baziniais
dydžiais).

7. C  lygio  darbuotojų  pareigybių  pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientas
nustatomas pagal bendruosius kriterijus detalizuojančius šiuos kriterijus (4 priedas):

7.1.  mažai  sudėtingos  užduotys,  vykdomos  pareigybės  aprašyme  nustatytos  funkcijos
(konkretus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydis pagal šį kriterijų – 4);

7.2. atliekama  daugiau  funkcijų,  lyginant  su  kitais  panašias  funkcijas  atliekančiais
kvalifikuotais darbuotojais (konkretus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydis pagal
šį kriterijų – 4,2).

8. Pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientas  gali  būti  papildomai  padidintas
vadovaujantis šiais pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijais:

8.1. veiklos sudėtingumą (darbo funkcijų, nustatytų pareigybės aprašyme);
8.2. darbo krūvį ( intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko );
8.3. atsakomybės lygį;
8.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;
8.5. savarankiškumo lygį;
8.6. darbo funkcijų įvairovę.
Nustatomi  Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (1 priedas).

Darbuotojui  nustatomas  didesnis  pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientas,  atsižvelgiant  į
minėtus kriterijus ir užpildant pažymą dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo (5 priedas).

9. Jeigu pareigybė yra įtraukta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą atskirų
profesijų atstovų trūkumą Lietuvos Respublikos darbo rinkoje,  Valstybės ir  savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3 ir 4 prieduose nustatytas
vidutinis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, kai darbuotojo profesinio darbo patirtis
yra iki 2 metų, padidinamas nuo 10 iki 30 proc. Kitokią darbo patirtį turinčių darbuotojų grupėms
pastoviosios dalies koeficientai didinami pagal šio aprašo 1 priede nustatytus kriterijus.

10. A1  lygio  pareigybių  pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientai  didinami  20
procentų.

11.  Darbininkų pareiginės algos pastovioji  dalis  nustatoma minimalios  mėnesinės algos
dydžio (MMA).

12. Naujai į pataisos namus priimamam darbuotojui taikomas pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientas, nurodytas aprašo 2, 3 arba 4 priede, atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo
patirtį, kuri  apskaičiuojama  sumuojant  laikotarpius,  kai  buvo  dirbamas  analogiškas  pareigybės
aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba atliktos pareigybės aprašyme
nustatytoms analogiškos funkcijos.

13. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus
turi  pateikti  pataisos  namų  personalo  administravimo  funkcijas  atliekančiam  padaliniui.
Nepateikusiems  patirtį  įrodančių  dokumentų,  nustatant  algos  pastoviosios  dalies  koeficientą,
vertinama profesinė patirtis, įgyta įstaigoje.

14. Pasikeitus  darbuotojo  profesinio  darbo  patirčiai,  darbuotojo  pareiginės  algos
pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo.

15.  Pataisos  namuose naujos  pareigybės  steigimo atveju  papildomas  aprašo 2,3 arba 4
priedas, į jį įrašant naujai steigiamos pareigybės pavadinimą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių
bei nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.

16. Prireikus įstaigoje įsteigti naują darbuotojo pareigybę arba jei darbuotojui jau einant
pareigas įvyksta struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta pareigybių skaičius ar darbuotojo
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funkcijų  pobūdis  arba  atsiranda  kitų  aplinkybių,  dėl  kurių  būtina  iš  naujo  įvertinti  darbuotojui
nustatytiną  pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientą,  įstaigos  administracijos  padalinio
vadovas, vadovaudamasis aprašo 4–11 punktais, parengia motyvuotą pasiūlymą ir jį suderinęs su jo
padalinį kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju, teikia šį pasiūlymą įstaigos direktoriui.

III SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

17.  Darbuotojų pareiginės  algos  kintamosios  dalies  nustatymas priklauso nuo praėjusių
metų veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų
vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

18. Pareiginės  algos  kintamoji  dalis  nustatoma  iki  kito  darbuotojų  kasmetinio  veiklos
vertinimo ir gali siekti 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgiant į:

18.1. praėjusių  metų  veiklos  vertinimą  pagal  darbuotojui  nustatytas  metines  užduotis,
siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius;

18.2. darbuotojo darbo krūvį;
18.3. darbuotojo turimą aukštesnę profesinę kvalifikaciją, nei pareigybei nustatytą;
18.4. darbuotojų papildomų įgūdžių ir svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;
18.5. dalyvavimą darbo grupėse, komisijose ar kitoje veikloje;
18.6. darbo stažą bausmių vykdymo sistemoje;
18.7. darbuotojo iniciatyvumą darbe;
18.8. darbuotojo kvalifikacijos kėlimą;
18.9. darbuotojo savarankiškumą atliekant užduotis pagal savo kompetenciją (sugebėjimą

savarankiškai pasirinkti veiklos metodus);
18.10. darbuotojo gebėjimą atlikti skubius, svarbius ir sudėtingus darbus. 
19.  Tiesioginiam  vadovui  kartu  su  darbuotojų  atstovavimą  įgyvendinančiu  asmeniu

įvertinus  darbuotojo  praėjusių  metų  veiklą  labai  gerai,  vieniems  metams  gali  būti  nustatomas
pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 15 iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios
dalies, priklausomai nuo įstaigai skirtų asignavimų ir atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi darbuotojas
įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių įvykdymo kokybė, kokius sutartus vertinimo
rodiklius  darbuotojas  pasiekė,  o  kokius  ir  kokia  apimtimi  – viršijo.  Šiuo atveju  kartu  gali  būti
teikiamas siūlymas įstaigos direktoriui skirti darbuotojui premiją,  kurios dydis ir skyrimo tvarka
nustatyta šiame apraše.

20.  Tiesioginiam  vadovui  kartu  su  darbuotojų  atstovavimą  įgyvendinančiu  asmeniu
įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą gerai, įstaigos direktoriui teikiamas siūlymas nustatyti
darbuotojo kintamosios dalies dydį iki kito darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo ne mažesnis
kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai nuo įstaigai skirtų asignavimų ir
atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių
atlikimo kokybė, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė.

21. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės
algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki kito darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo, gali būti
nustatyta darbuotojo priėmimo į darbą metu, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų,
atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius.

22. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 
23. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma įstaigos direktoriaus įsakymu.
24.  Perkėlus  darbuotoją  į  kitas  pareigas  įstaigoje,  pareiginės  algos  kintamosios  dalies

procentinis  dydis,  nustatytas  už  praėjusių  metų  veiklos  vertinimą,  išlieka  iki  kito  darbuotojo
kasmetinio veiklos vertinimo.

IV SKYRIUS
PRIEMOKŲ SKYRIMAS
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25.  Darbuotojams  mokamos  priemokos  iki  30  procentų  pareiginės  algos  pastoviosios
dalies:

25.1. už  papildomą  darbo  krūvį,  kai  yra  padidėjęs  darbų  mastas  atliekant  pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatytos darbo laiko trukmės;

25.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas;
25.3. už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų

raštu, vykdymą. 
26. Struktūrinio padalinio vadovas, įvertinęs darbuotojui susidariusį papildomą darbo krūvį

ar  skiriamas  papildomas  pareigas  ar  užduotis,  pasiūlo  skirti  darbuotojui  priemoką  pateikdamas
įstaigos  vadovui  motyvuotą  tarnybinį  pranešimą  dėl  priemokos  skyrimo  (toliau  –  pasiūlymas),
suderintą su darbuotoju, atsakingu už įstaigos biudžeto planavimą ir finansinių išteklių valdymą, ir
direktoriaus pavaduotoju, kuruojančiu atitinkamą įstaigos administracijos padalinį. Pasiūlyme turi
būti konkrečiai  nurodoma, už kokį papildomą krūvį ar už kokių papildomų užduočių ar pareigų
atlikimą siūloma skirti priemoką, nurodant konkretų terminą ir siūlomos priemokos dydį.

27. Sprendimą dėl pasiūlymų įgyvendinimo priima pataisos namų direktorius.  Siekdamas
objektyviai  išnagrinėti  pasiūlymus,  pataisos  namų  direktorius  gali  pavesti  Ūkinės  ir  finansinės
veiklos komisijai nagrinėti pasiūlymus ir direktoriui pateikti nuomonę.

28.  Priemokos  už  papildomų  pareigų  ar  užduočių  atlikimą,  nenustatytų  pareigybės
aprašyme,  skiriamos  tik  už  pavestus  atlikti  darbus  ar  funkcijas,  kurios  yra  susiję  su  įstaigos
tiesioginių funkcijų įgyvendinimu.

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

30. Priemokos skiriamos neviršijant įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

V SKYRIUS
PREMIJŲ SKYRIMAS

31.  Atsižvelgiant  į  tiesioginio  darbuotojo  vadovo  pasiūlymą,  darbuotojams  gali  būti
skiriamos premijos:

31.1. už vienkartinių ypač svarbių įstaigos veiklai užduočių atlikimą;
31.2. įvertinus praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai;
31.3. įgijus  teisę  gauti  socialinio  draudimo  senatvės  pensiją  ir  darbuotojo  iniciatyva

nutraukus darbo sutartį.
32.  Kiekvienu atveju,  nurodytu  31.1–31.3 papunkčiuose,  premija  gali  būti  skiriama  ne

daugiau kaip vieną kartą per metus. Premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos
pastoviosios dalies dydžio.

33.  Premija  negali  būti  skiriama  darbuotojui,  per  paskutinius  12  mėnesių  padariusiam
darbo pareigų pažeidimą.

34. Premijos skiriamos neviršijant įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

VI SKYRIUS
MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

35.  Materialinė  pašalpa  (toliau  –  pašalpa)  skiriama  esant  darbuotojo  motyvuotam
prašymui.  Prašyme  turi  būti  nurodyta,  kodėl  reikalinga  pašalpa,  pateikiami  tai  patvirtinantys
dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų įsigijimą ar būtinų
mokamų  medicininių  paslaugų  apmokėjimą  patvirtinantys  dokumentai,  šeimos  nario  mirties
liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).

36. Siekdami gauti pašalpą,  darbuotojai  prašymą suderina su savo tiesioginiu vadovu ir
pateikia įstaigos vadovui.

37. Sprendimus dėl prašymų įgyvendinimo priima pataisos namų direktorius. Siekdamas
objektyviai  išnagrinėti  prašymus, įstaigos vadovas paveda Ūkinės ir finansinės veiklos komisijai
nagrinėti prašymus ir pateikti nuomonę, įformintą komisijos posėdžio protokolu.
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38.  Mirus  įstaigos  darbuotojui,  atsižvelgus  į  šeimos  narių  pateiktą  prašymą (ir  prie  jo
pridėtą  mirties  faktą  patvirtinantį  dokumentą)  skirti  materialinę  pašalpą,  pašalpa  išmokama
mirusiojo šeimos nariams (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai, tėvui (įmotei, įtėviui).

39.  Pašalpa  skiriama  ir  mokama  iš  įstaigai  skirtų  lėšų  ir  negali  viršyti  5  minimaliųjų
mėnesinių algų dydžio.

VII SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES IR

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ

40.  Už  darbą  poilsio  dieną,  kuri  nenumatyta  pagal  darbo  grafiką,  ir  darbą  švenčių
dienomis, pataisos namų darbuotojams mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

41. Už viršvalandinį darbą ar darbą naktį mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio
dydžio užmokestis.

42.  Už  viršvalandinį  darbą  poilsio  dieną,  kuri  nenumatyta  pagal  darbo  grafiką,  ar
viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

43.  Už  viršvalandinį  darbą  švenčių  dieną  mokamas  dviejų  su  puse  darbo  užmokesčio
dydžio darbo užmokestis.

44. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo
laikas padauginti iš 40–43 punktuose nurodytų dydžių gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų
laiko.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Iki Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti įstaigos darbuotojai, kurie
neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas bet ne
ilgiau  kaip  iki  2022  m.  sausio  1  d.  Per  šį  laikotarpį  reikalaujamo  išsilavinimo  ar  profesinės
kvalifikacijos neįgiję darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų.

46.  Darbuotojams,  kurių  nustatytas  pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientas  yra
didesnis  už  apskaičiuojamą  pagal  šią  darbo  apmokėjimo  sistemą  paliekamas  (  patvirtinamas)
anksčiau nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

47.  Pasikeitus  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių  įstaigų  darbuotojų  darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme numatytiems minimaliems pareiginės algos
pastoviosios  dalies  koeficientams,  kuriais  remiantis  nustatomi  darbuotojų  pareiginės  algos
koeficientai, nauji koeficientai patvirtinami nuo kito mėnesio pradžios.

48. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą įstatymo ir šio aprašo nuostatų įgyvendinimo stebėseną pagal kompetenciją atlieka įstaigos
administracijos  padaliniai,  kuriems  priskirtos  personalo  valdymo  ir  biudžeto  planavimo  bei
finansinių išteklių valdymo funkcijos.

____________________
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Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo               
1 priedas

(Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijų formos pavyzdys)

DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
NUSTATYMO KRITERIJAI

Eil.
Nr.

Kriterijus
Papildomas

koeficientas baziniais
dydžiais

1 Veiklos sudėtingumas 0-1,5
2 Darbo krūvis 0-1
3 Atsakomybės lygis 0-1
4 Papildomų įgūdžių ar žinių , svarbių einamoms

pareigoms, turėjimas ( pateikiant pažymėjimus)

0-1

5 Savarankiškumo lygis 0-1
6 Darbo funkcijų įvairovė 0-1
7 Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

nustatytas atskirų profesijų atstovų trūkumas 
Lietuvos Respublikos darbo rinkoje

10-20 proc.

_____________________



Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo apmokėjimo sistemos aprašo  
2 priedas

(A lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelės formos pavyzdys)

A LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTŲ LENTELĖ

Padalinio ir pareigybės
pavadinimas

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

Veiklos organizavimo skyrius
Vyresnysis specialistas A 4,7 5,0 5,3 5,6
Specialistas 
(informatikos)

A
7,9 8,2 8,5 8,8

Saugumo valdymo skyrius
Vyresnysis specialistas A 5,4 5,7 6 6,3

Resocializacijos skyrius
Patarėjas A 7,3 7,6 7,9 8,2
vyresnysis psichologas A 6 6,3 6,6 6,9
specialistas A 4,8 5,1 5,4 5,7

Turto valdymo skyrius
Patarėjas A 7,1 7,4 7,7 8
Specialistas A 6,1 6,4 6,7 7
Inžinierius A 6,1 6,4 6,7 7

_______________________



Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo apmokėjimo sistemos aprašo
3 priedas

(B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelės formos pavyzdys)

B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTŲ LENTELĖ

Padalinio ir pareigybės
pavadinimas

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

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

Vyresnysis raštvedys B 5 5,3 5,6 5,9
Raštvedys B 4,3 4,6 4,9 5,2
Specialistas B 4,4 4,7 5,0 5,3
Inspektorius B 4,3 4,6 4,9 5,2

Saugumo valdymo skyrius
Specialistas B 4,4 4,7 5 5,3
Inspektorius B 4,3 4,4 4,5 4,6

Turto valdymo skyrius
Inspektorius B 4,8 5,1 5,4 5,7
Specialistas B 4,3 4,4 4,6 4,8
Buhalteris B 4,6 4,9 5,2 5,5

_______________________





Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo apmokėjimo sistemos aprašo
4 priedas

(C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientų lentelės formos pavyzdys)

C LYGIO KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

Padalinio ir pareigybės
pavadinimas

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
Turto valdymo skyrius

Sandėlininkas C 4,0 4,03 4,06 4,08
Elektrikas C 4,0 4,03 4,06 4,08
Santechnikas C 4,0 4,03 4,06 4,08
Vairuotojas C 4,0 4,03 4,06 4,08
Ūkvedys C 4,0 4,03 4,06 4,08
Administratorius C 4,0 4,03 4,06 4,08

Resocializacijos skyrius
Specialistas C 4,0 4,03 4,06 4,08

___________________



Darbuotojų,  dirbančių pagal darbo sutartis,  
darbo apmokėjimo sistemos aprašo
5 priedas

(Pažymos dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo formos pavyzdys)

ALYTAUS PATAISOS NAMAI

TVIRTINU
Direktorius

_________________________
              (vardas ir pavardė)

PAŽYMA
DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO

_______________________________________
(darbuotojo vardas ir pavardė)

______________  Nr. __________
(data)

Alytus

Kriterijus Rodiklis
Pareiginės algos koeficientas

baziniais dydžiais
Veiklos sudėtingumas
Darbo krūvis
Atsakomybės lygis
Papildomų įgūdžių ar žinių, svarbių 
einamoms pareigoms, turėjimas 
(pateikiant pažymėjimus)
Savarankiškumo lygis
Darbo funkcijų įvairovė
Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatytas atskirų profesijų
atstovų trūkumas  Lietuvos 
Respublikos darbo rinkoje

Siūlomas nustatyti pareiginės algos koeficientas:

Padalinio, atsakingo už buhalterinę 
apskaitą, vadovas __________________________

              (vardas ir pavardė)
Padalinio, atsakingo už personalo
administravimą, vadovas __________________________

              (vardas ir pavardė)

Darbuotojo tiesioginis vadovas __________________________
              (vardas ir pavardė)
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