
 

 

 

 

 

 

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 
 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistema (toliau – 

sistema) nustato darbuotojų pareigybių grupes ir lygius, kasmetinį veiklos vertinimą, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientų nustatymo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies, priemokų ir 

premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarką, sąlygas ir dydžius. 

2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – Darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymas) ir yra suderinta su kitais Bibliotekos teisės aktais. 
 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI 

 

3. Bibliotekoje nustatytos keturių lygių darbuotojų pareigybės:  

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

3.1.2. 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.  

3.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 

2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 

3.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 

profesinė kvalifikacija; 

3.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

4. Bibliotekos darbuotojų pareigybės skirstomos į grupes:  

4.1. Bibliotekos vadovas (direktorius) ir jo pavaduotojas, kurių pareigybės priskiriamos A(A1 ar 

A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

4.2. administracijos padalinių vadovai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

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

toms pareigoms eiti;  

4.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

4.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 
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5. Bibliotekos darbuotojų pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Bibliotekos 

direktorius, o Bibliotekos direktoriaus pareigybės aprašymą – Joniškio rajono savivaldybės meras. 

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 SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO SUDEDAMOSIOS DALYS 

 

7. Bibliotekos 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 ir viršvalandinį darbą, budėjimą; 

7.4. premijos. 

 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

8. Bibliotekos 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. 

9. Bibliotekos direktoriui pareiginės algos pastoviąją dalį nustato  Joniškio rajono savivaldybės 

meras potvarkiu, atsižvelgdamas į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir 

vadovaujamo darbo patirtį. Bibliotekos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 

pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus nustato direktorius. 

         10. Direktoriaus pavaduotojui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, vadovaujantis  

Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 1 priedu, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų 

pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama, sumuojant laikotarpius, kai buvo 

vadovaujama įstaigoms, įmonėms ir jų padaliniams. 

 (Baziniais dydžiais) 

Įstaigos grupė 

  

Pastoviosios dalies koeficientai, pareigybės lygis A 

vadovaujamo darbo patirtis (metais) 

patirtis (metais) 

III grupė 

(50 ir mažiau 

pareigybių) 

iki 5 
nuo daugiau kaip 5 

iki 10 
daugiau kaip 10 

8–11,9 8,1–12,2 8,2–12,3 

 

 



11. Bibliotekos administracijos padalinių vadovų (skyrių vedėjų ir teritorinių padalinių (filialų) vedėjų) 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, vadovaujantis  Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 

priedu, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant 

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

(Baziniais dydžiais) 

Vadovaujamo 

darbo patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

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

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

daugiau 

kaip 10 
iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

daugiau 

kaip 10 

iki 5 7,4–10,5 7,5–10,7 7,6–12 6,3–9,9 6,5–10,1 6,7–10,3 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 
7,5–10,6 7,6–10,9 7,7–12,1 6,5–10,1 6,7–10,3 6,8–10,5 

daugiau 

kaip 10 
7,6–10,7 7,7–11,2 7,8–12,2 6,7–10,3 6,8–10,5 6,9–10,6 

 

12. Bibliotekos darbuotojų, išskyrus direktorių ir jo pavaduotoją, administracijos padalinių 

vadovus,  pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, vadovaujantis  Darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo 3 ir 4 priedu, 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. 

 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

A lygis 5,5–8,4 5,6–9,4 5,7–10,5 5,8–11,6 

B lygis 5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

C lygis 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5,7–7,8 

 

13. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 



14. Bibliotekos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma darbo sutartyje pagal  

bibliotekos darbo apmokėjimo sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš 

naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo 

patirčiai ar nustačius, kad biudžetinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis 

kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio bibliotekos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. Pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi ir pagal šiuos kriterijus:  

14.1. veiklos sudėtingumą, 

14.2. atsakomybės lygį; 

14.3. darbo krūvį; 

14.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamosioms pareigoms žinių turėjimą; 

14.5. savarankiškumo lygį; 

14.6. darbo funkcijų įvairovę; 

14.7. kitus kriterijus, kuriuos Bibliotekos direktorius pripažįsta reikšmingais. 

 

V SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

15. Bibliotekos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 

praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir 

jų vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Pareiginės algos 

kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma iki kito biudžetinės įstaigos 

darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies. Bibliotekos darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos 

Kultūros ministro  patvirtintu kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, Joniškio 

rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus patvirtintu darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu. 

16. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius pagal Bibliotekos darbo 

apmokėjimo sistemą nustato direktorius, o Bibliotekos direktoriui, įvertinęs jo praėjusių metų veiklą – 

Joniškio rajono savivaldybės meras.  

17. Pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, pasibaigus 

išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo 

profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio 

veiklos vertinimo. 

18. Tiesioginis darbuotojo vadovas, kartu su Bibliotekos darbuotojų atstovavimą 

įgyvendinančiais asmenimis, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą, pateikia 

darbuotojo veiklos vertinimo išvadą Bibliotekos direktoriui. Kai darbuotojo tiesioginis vadovas įvertina 

darbuotojo veiklą labai gerai ar gerai, tada veiklos vertinimo skiltyje „išvados“ įrašo siūlomo mokėti 

darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies dydį. 

19. Įvertinus praėjusių kalendorinių metų darbuotojų veiklą: 

1) labai gerai – teikia vertinimo išvadą Bibliotekos direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems 

metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją. 20 proc. darbuotojų skiriama 

kintamoji dalis priklausomai nuo įstaigai skirtų asignavimų nuo 15 iki 40 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies; 



2) gerai  – teikia vertinimo išvadą Bibliotekos direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams 

pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies.  

3) patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Bibliotekos direktoriui su siūlymu vienus metus 

nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

4) nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Bibliotekos direktoriui su siūlymu vieniems metams 

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

pareigybei numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

20. Atsižvelgdamas į biudžetinių metų Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą 

Bibliotekos darbo užmokesčiui skirtus asignavimus, į darbuotojo veiklos vertinimo išvados siūlymą, 

Bibliotekos direktorius priima sprendimą dėl kintamosios dalies dydžio. 

21. Darbuotojui paskirtas pareiginės algos kintamosios dalies dydis mokamas iki kito darbuotojo 

kasmetinio veiklos vertinimo.  

         22. Perkėlus darbuotoją į kitas pareigas, pareiginės algos kintamosios dalies procentinis dydis, 

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

23. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

VI SKYRIUS 

PRIEMOKŲ IR PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

24. Darbuotojui, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą, mąstą ir pobūdį, 

gali būti skiriamos šios  priemokos: 

24.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

24.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas; 

24.3. už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, 

vykdymą. 

24.4.darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. 

25. Sprendimą dėl priemokos mokėjimo ir jos dydžio priima Bibliotekos direktorius, 

atsižvelgdamas į darbo užmokesčiui skirtus asignavimus.  

26. Priemokos dydis gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, o 

jeigu darbuotojui nustatyta ir pareiginės algos kintamoji dalis, priemokos ir kintamosios dalies suma 

negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Už darbą, esant nukrypimų nuo 

normalių darbo sąlygų, nustatyta priemoka gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies dydžio ir gali būti skiriama iki darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, pabaigos. Ši 

priemoka neskiriama, jeigu biudžetinės įstaigos darbuotojui karantino metu taikomi specialiuose 

įstatymuose nustatyti darbo apmokėjimo dydžiai. 

27. Darbuotojui gali būti skiriama premija, neviršijant įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų: 

27.1. atlikus vienkartinę Bibliotekos veiklai ypač svarbią užduotį – nuo 100 iki 250 eurų. 

27.2. labai gerai įvertinus darbuotojo veiklą – 5 proc. darbuotojų skiriama 20-40 proc. pareiginės 

pastoviosios dalies premija (ar skiriama papildomai prie kintamosios dalies, ar tik premija arba tik 

kintamoji dalis.  

27.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus 

darbo sutartį – 100 eurų. 

28. Premija gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus ir negali viršyti darbuotojui 

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

29. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta 

drausminė nuobauda. 



30. Sprendimą dėl premijos mokėjimo ir jos dydžio priima Bibliotekos direktorius. 

 

 

 

 

VII SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES IR 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ 

 

         31. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, švenčių dieną mokamas 

dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.  

         32. Už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo  grafiką, ar viršvalandinį 

darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – 

dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžių užmokestis. 

        33. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, 

padaugintas iš 31 ir 32 punktuose nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedamas prie kasmetinių 

atostogų laiko. 

        34. Vadovaujančių darbuotojų darbas poilsio, švenčių dieną, naktį ir viršvalandžius bus 

apmokamas taip pat, kaip ir ne vadovaujančių darbuotojų. 

 

                     VIII SKYRIUS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

35. Bibliotekos 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 iš 

biudžetinei įstaigai skirtų lėšų.  

36. Mirus Bibliotekos darbuotojui, jo šeimos nariams iš Bibliotekai skirtų lėšų gali būti 

išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių 

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

37. Materialinę pašalpą Bibliotekos darbuotojams, išskyrus direktorių, skiria Bibliotekos 

direktorius iš bibliotekai skirtų lėšų.  

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Bibliotekos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai  kiekvienai  pareigybei 

yra  reglamentuoti atskirai ir įforminami direktoriaus  įsakymu. 

  39.  Bibliotekos darbuotojų  pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje. 

  40. Bibliotekos darbuotojų kintamosios dalies dydis (procentas nuo pastoviosios dalies) 

nustatomas direktoriaus įsakymu. 

  41. Bibliotekos darbuotojams darbo užmokestis mokamas vieną kartą  per mėnesį, darbuotojui 

pateikus prašymą raštu.  Konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai nustatomi darbo sutartyse. 

 42. Ši darbo apmokėjimo sistema taikoma Bibliotekos darbuotojams nuo Darbo apmokėjimo 

įstatymo įsigaliojimo dienos. 



 43. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas, pripažįstamas netekusiu galios Bibliotekos 

direktoriaus įsakymu. 

 

_____________________________                                                                                         

 


