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DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Didvyžių socialinės globos namų darbo apmokėjimo sistema (toliau - sistema) nustato 

Didvyžių socialinės globos namų (toliau – DSGN) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, pareigybių lygius, pareiginės algos pastoviosios dalies 

nustatymo kriterijus, kintamosios dalies, priemokų, premijų, materialinių pašalpų mokėjimo 

sąlygas ir sistemą. 

2. Sistema taikoma darbuotojams nuo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau – Darbo apmokėjimo įstatymas) 

įsigaliojimo dienos ir šios sistemos patvirtinimo.  

 

II. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 

3. DSGN darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

3.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar 

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

3.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 

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

3.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) 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). 

 

III. SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

 

4. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus Lietuvos 

Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos baziniam dydžiui, kuris 

taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų 

pareigines algas. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos 

koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

5. DSGN pavaduotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios sistemos  1 

priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama 

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

padaliniams. 

6. DSGN struktūrinių padalinių vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

šios sistemos  2 priedą, 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. 

7. DSGN A (A1 ar A2) ir B lygio specialistų, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal šios sistemos 3 priedą, 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. 

8. DSGN kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios 

sistemos 4 priedą, 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. 

9. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

10. A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemą, nustatytus dydžius pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų. 

11. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas: 

11.1. nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo 

profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytas 

pripažinimas; 

11.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų 

profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje; 

11.3. darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų 

grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais šios sistemos 6-8 punktuose nustatyti 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 100 procentų; 

12. Socialinių paslaugų srities darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis didinama 

atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą 

(žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią 

(aukščiausią) – 25 procentais. Socialinių paslaugų srities darbuotojams, neturintiems 

kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 

10 procentų. 

13. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas šios sistemos 10-11 

punktuose nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų šios sistemos 6-8 punktuose 

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio.  

14. DSGN darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, nustato direktorius.  

15. DSGN darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal 

Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas ir šią sistemą.  

16. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus 

darbuotojo profesinio darbo patirčiai. 

 

 

IV. SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

17. DSGN darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 

praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus sistemos 19 punkte nurodytą atvejį. 

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

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

(įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal šios sistemos 8-9 punktus. 

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

metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne 



didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams 

20. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus biudžetinės įstaigos vadovą, tiesioginis 

vadovas, kartu su biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis 

įvertinęs biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų, veiklą: 

20.1. labai gerai, teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam 

asmeniui su siūlymu nustatyti iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos 

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

algos pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal darbo apmokėjimo sistemoje 

nustatytą tvarką ir dydžius; 

20.2. gerai, teikia vertinimo išvadą vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu nustatyti 

iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo, pareiginės algos 

kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio 

pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;  

20.3. patenkinamai, teikia vertinimo išvadą vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu 

nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

20.4. nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu 

iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Darbo apmokėjimo įstatymo 1, 2, 3 ir 4 prieduose 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. 

20.5. DSGN darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą įvertinus 

nepatenkinamai, direktorius šio darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymu vieniems metams gali 

nustatyti iki 30 procentų mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne 

mažesnį, nei  Darbo apmokėjimo įstatymo, tos pareigybės lygiui pagal profesinio darbo patirtį 

numatytas minimalus koeficientas. 

21. Direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų 

priima sprendimą pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šis tvarkos 

20 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu 

direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, 

darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia. 

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

dydis, nustatytas už praėjusių veiklos vertinimą, išlieka iki kito darbuotojo kasmetinio veiklos 

vertinimo. 

 

V. SKYRIUS  

PRIEMOKOS 

 

23. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė, už 

pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas 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 nustatytos pareiginės algos pastoviosios 

dalies dydžio. 

24. Priemoką skiria direktorius padalinio vedėjo teikimu. 

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

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

 

VI. SKYRIUS 



MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO 

NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ 

 

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

esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų biudžetinių įstaigų darbuotojams mokama 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

VII. SKYRIUS  

PREMIJOS 

 

27. Darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant biudžetinės įstaigos darbo 

užmokesčiui skirtų lėšų: 

27.1.  atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis.  

27.2. įvertinus labai gerai veiklą.  

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

nutraukus darbo sutartį. 

28. Kiekvienu atveju, premija gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus. Premijos 

negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos 

neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

 

VIII. SKYRIUS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

29. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų 

giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir 

seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka 

yra paskirti darbuotojai, ligos ar mirties, 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 iš biudžetinei įstaigai 

skirtų lėšų. 

30. Mirus DSGN darbuotojui, jo šeimos nariams iš biudžetinei įstaigai 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.  

31. Materialinę pašalpą DSGN darbuotojams skiria direktorius iš DSGN skirtų lėšų. 

 

IX. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Šios sistemos 22 punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai darbuotojui metinės 

užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai buvo nustatyti likus mažiau kaip 6 

mėnesiams iki kalendorinių metų pabaigos.  

__________________ 


