PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro
direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. LSCV1- 94
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ
PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro
(toliau – Centro) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareiginės algos
pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

II SKYRIUS
PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI
3. Centro darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:
3.1. įstaigos vadovai ir pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į
būtiną išsilavinimą toms pareigos eiti;
3.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A ir B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą
toms pareigoms eiti;
3.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;
3.4. 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, įgytas
iki 2009 metų, 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 metodika.
6. Pareigybės aprašyme turi būti nurodyta:
6.1. pareigybės grupė;
6.2. pareigybės pavadinimas;
6.3. pareigybės lygis;
6.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo
patirtis, profesinė kvalifikacija);
6.5. pareigybei priskirtos funkcijos.

III SKYRIUS
DARBO UŽMOKESTIS
7.

Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

7.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – 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. direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal darbo
apmokėjimo sistemos 1 lentelę (1 priedas), atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį, kuri
apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms
ir (ar) jų padaliniams. Pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis) negali viršyti praėjusio ketvirčio
Centro darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių) dydžių.

IV SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS
9. Centro darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
9.1. veiklos sudėtingumą;
9.2. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko);
9.3. atsakomybės lygį;
9.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;
9.5. savarankiškumo lygį;
9.6. darbo funkcijų įvairovę.
10. Centro darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Aprašo 1, 2 arba 3
priedus, vadovaujantis Aprašo 7 punkte nustatytais kriterijais bei 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 pareigybės
aprašyme nustatytoms analogiškos funkcijos.
11. Naujai į centrą priimamam darbuotojui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientas, nurodytas Aprašo 1, 2 arba 3 priede.
12. Centro A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas
pagal šiuos kriterijus:
12.1. vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų atlikimui nereikalingi
papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami;
12.2. darbas, susijęs su informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms, funkcijoms
atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir specialios žinios
ar informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra;
12.3. aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų rengimu,
aiškinimu ar išvadų teikimu, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymų kontrole, ar biudžeto vykdymu
ir finansinių ataskaitų sudarymu, ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonių planavimu, ar
administravimu, ar pažeidimų kontrole, ar informacinių sistemų priežiūra ir apsauga.
13. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas trenerių ar darbuotojų
aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus kvalifikacinius
reikalavimus. Šiais atvejais šio aprašo 1, 2 ir 3 prieduose nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientai gali būti didinami iki 100 procentų. Trenerio pareiginės algos pastovioji dalis didinama
atsižvelgiant į trenerio turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą kvalifikacinę kategoriją 45
procentais, už antrą – 55 procentais, už trečią – 65 procentais, už ketvirtą – 75 procentais, už penktą –
90 procentų, už šeštą – 100 procentų. Treneriams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 40 procentų.

14. C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
nustatomas pagal šiuos kriterijus:
14.1. mažai sudėtingos užduotys, vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos;
14.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, lyginant su kitais analogiškais funkcijas
atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais.
14.3. darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos
dydžio;
14.4. A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus dydžius pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų;
14.5. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas Aprašo 12.3 punkte
nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų Aprašo 1–3 lentelėse nustatytos pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficiento dydžio;
14.6. Centro darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo
apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus nustato Centro direktorius;
14.7. darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas ir Centro darbo
apmokėjimo sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo
pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar
nustačius, kad direktoriaus pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis) viršija praėjusio ketvirčio
Centro darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių) dydžius.
15. Esant poreikiui centre įsteigti naują darbuotojo pareigybę arba, jei darbuotojui jau einant
pareigas įvyksta struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta darbuotojo funkcijų pobūdis ar
kvalifikacija arba atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo įvertinti darbuotojui nustatytiną
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, centro direktorius savo įsakymu iš naujo nustato
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.
V SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES IR
VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ
DARBO SĄLYGŲ
16. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant
nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų Centro darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nustatyta tvarka.
VI SKYRIUS
APMOKĖJIMAS DARBUOTOJO LIGOS ATVEJU

17. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampančias su
darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 62,06 procentų pašalpos
gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
18. 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.
VII SKYRIUS
PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS
19. 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.
20.Jeigu pablogėja tų darbuotojų darbo rezultatai arba jie nevykdo pavestų papildomų pareigų ar
užduočių, direktorius savo įsakymu gali priemoką sumažinti arba nutraukti.
21. 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.
Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
22. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo
paskirta drausminė nuobauda.
23. Materialinė pašalpa (toliau – pašalpa) skiriama esant darbuotojo motyvuotam rašytiniam
prašymui (toliau – prašymas). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga pašalpa, pateikiami
tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų
įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos
nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).
24. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių,
sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar
rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirti darbuotojai, ligos, stichinės nelaimės ar turto
netekimo, jeigu yra pateikti šių darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys
dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa įstaigos
vadovo įsakymu sudarytos komisijos siūlymu, iš įstaigai skirtų lėšų, įstaigos vadovo įsakymu.
25. Darbuotojui, pateikusiam įstaigos direktoriui raštišką prašymą, gali būti skiriama 300,00 Eur
dydžio pašalpa dėl darbuotojo šeimos nario, motinos ar tėvo mirties.

26. Mirus įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams iš įstaigai skirtų lėšų gali būti išmokama
vidutinio darbo užmokesčio dydžio materialinė pašalpa, jeigu pateiktas jo šeimos narių rašytinis
prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai, atsižvelgiant į darbuotojo įstaigoje išdirbtą
nepertraukiamą darbo stažą:
26.1. iki vienų metų – vieno mėnesio;
26.2. nuo vienų iki penkerių metų – 2 mėnesių;
26.3. nuo penkerių iki dešimt metų – 3 mėnesių;
26.4. nuo dešimt iki dvidešimt metų – 4 mėnesių;
26.5. daugiau kaip dvidešimt metų – 5 mėnesių.
27. Gimus įstaigos darbuotojo vaikui, darbuotojui pateikus vaiko gimimą liudijantį dokumentą,
darbuotojui skiriama vieno mėnesio minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka.
28. Priemokos, premijos ir materialinės pašalpos Centro darbuotojams skiriamos direktoriaus,
arba vaduojančio asmens įsakymu.
29. Įstaigos vadovui materialinę pašalpą skiria savivaldybės meras iš įstaigai skirtų lėšų.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Aprašas, gali būti keičiamas, papildomas, panaikinamas įstaigos vadovo sprendimu.

Viešosios įstaigos Lazdijų sporto
centro darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo
1 priedas
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ
Įstaigos grupė

III grupė
(iki 50
pareigybių)

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Iki 5 metų

Pastoviosios dalies
koeficientai (pareiginės
algos baziniai dydžiais),
kai pareigybės lygis A
8,0-11,9

Nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

8,1-12,2

Daugiau kaip 10 metų

8,2-12,3

__________________

Viešosios įstaigos Lazdijų
sporto centro darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo
2 priedas
A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos
baziniais dydžiais)
Profesinio darbo patirtis
(metais)
Pareigybės lygis
iki 2

nuo daugiau nuo daugiau
kaip
kaip
2 iki 5
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

_____________________

Viešosios įstaigos Lazdijų
sporto centro darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo
3 priedas
KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTŲ LENTELĖ

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)

Pareigybės lygis
iki 2
C lygis

4,7-6,2

nuo daugiau kaip 2 nuo daugiau kaip 5
iki 5
iki 10
4,8-6,3

_________________________

4,9-6,5

daugiau kaip 10
5,0-7,8

