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 BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS  

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Ši Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos darbo apmokėjimo sistema (toliau - 
sistema) nustato Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos (toliau - mokykla) darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, 
priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo sąlygas, pareigybių lygius ir grupes bei 
kasmetinį darbuotojų veiklos vertinimą. 

2. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo  5 
straipsnio 1 dalyje. 
             3. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir 
komisijų narių darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas: 
Darbuotojų pareigybių skaičius - šis skaičius nustatomas pagal mokyklos direktoriaus 
patvirtintą pareigybių sąrašą. 
Išsilavinimas - valstybės pripažįstamais dokumentais patvirtinta išsilavinimo pakopa, pvz. 
vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis, aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pan. 
Tam tikros krypties išsilavinimas — mokyklos darbuotojui prievolė turėti tam tikros krypties 
išsilavinimą yra nustatoma pareigybės aprašyme. 
Darbo stažas - tai laikas, per kurį asmuo turėjo darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie 
pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo stažą. 
Pedagoginio darbo stažas - specialus darbo stažas, kuris nustatomas Švietimo ir mokslo ministro 
nustatyta tvarka. 
Profesinio darbo patirtis — patirtis įgyta dirbant pagal darbo sutartį ar savarankiškai. Darbo 
patirtimi gali būti laikomas darbas bet kokios teisinės formos juridiniame asmenyje ar dirbant 
savarankiškai, kai dirbant tokį darbą yra atliekamos tos pačios ar panašios funkcijos, kurios yra 
nurodytos mokyklos direktoriaus patvirtintame konkrečios pareigybės aprašyme. 
Vadovaujamo darbo patirtis - tam tikro kolektyvo (bet kokios formos juridiniame asmenyje) 
veiklos organizavimas, tvarkymas, buvimas atsakingu už jo veiklą. 
 

II SKYRIUS  

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS IR ĮSTAIGOS GRUPĖ  

 

             4.  Darbuotojų pareigybių 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, taip pat mokytojų ir koncertmeisterių, dirbančių mokykloje, pareigybės; 

             4.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, 

įgytas iki 2009 metų  ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 
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             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. Mokyklos kaip įstaigos grupė:  

            5.1. Mokykla priskiriama III grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų 

pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau darbuotojų.  

            6. Darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

            6.1. Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, kurių pareigybės priskiriamos A 

(A1 ar A2)  lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

            6.2. Specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2)   arba B lygiui, atsižvelgiant 

į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų, koncertmeisterių  pareigybės priskiriamos 

specialistų A2 lygio pareigybių grupei; 

            6.3. Kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

            6.4. Darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).  

            7. Darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų pareigybių aprašymai: 

            7.1. Mokyklos direktorius, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, 

tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi ir pritaikydamas 

profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. Jeigu tikslaus profesijos  atitikmens nėra, 

pritaiko sietiną atitikmenį. Mokyklos vyriausiojo buhalterio pareigybė ( kai įstaigoje yra tik vienas 

buhalteris ir jis atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas) – ne pagal pavadinimą, o pagal funkcijas; 

            7.2. Mokyklos mokytojų, koncertmeisterių, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas,  pareigybių skaičius  pareigybių sąraše nustatomas, atsižvelgiant į mokinių skaičių, 

kurį nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bei ugdymo (mokymo) 

planuose (programose) numatytas kontaktines valandas;                                      

             7.3. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų (išskyrus mokytojų) 

pareigybių aprašymo metodika ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtinta mokytojų pareigybių aprašymo metodika, tvirtina mokyklos darbuotojų  pareigybių 

aprašymus;  

             7.4. Mokyklos darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma: 

             7.4.1.  pareigybės grupė;  

             7.4.2. pareigybės pavadinimas; 

             7.4.3. pareigybės lygis;  

             7.4.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);  

              7.4.5.  pareigybei priskirtos funkcijos; 

              7.4.6. gali būti nurodomas pavaldumas, atsakomybė už pažeidimus, padarytus vykdant 

savo veiklą, už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą, atsakingų 

asmenų atsakomybė. 

  

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

              8. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

              8.1. Pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis, 

jeigu įstatymo nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatoma); 

              8.2. Priemokos; 

              8.3. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

              8.4. Premijos. 
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              9. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis: 

              9.1. Mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus 

pareiginės algos baziniam dydžiui, kuris nustatomas Lietuvos Respublikos Seimo. Pareiginės 

algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš 

pareiginės algos bazinio dydžio ir pareigybės (etato) skaičiaus (dydžio);  

              9.2. Mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus,  direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 

mokytojus ir koncertmeisterius, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal  šios sistemos 1 

ir 2 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama 

sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytas tam tikros 

profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos 

funkcijos. Taip pat gali būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus: veiklos sudėtingumą, darbo krūvį 

(intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko), atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių 

einamoms pareigoms žinių turėjimą, savarankiškumo lygį, darbo funkcijų įvairovę; 

              9.3. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės 

algos dydžio; 

               9.4. A1 lygio pareigybėms pagal šioje Sistemoje nustatytus dydžius pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų; 

 9.5. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamaVyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, 

darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus 

kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai gali būti didinamas iki 100 procentų; 

 9.6. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas  9.5. punkte nustatytu 

pagrindu negali viršyti 100 procentų  nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento 

dydžio. 

 10. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pagal šioje 

sistemoje numatytus koeficientus nustato mokyklos direktorius.  

 11. Mokyklos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje 

pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygio už darbą  įstatymo nuostatas ir šią sistemą. 

 12. Mokyklos darbuotojų, išskyrus mokytojus, koncertmeisterius ir direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo 

pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, profesinio darbo patirčiai. Mokytojų, koncertmeisterių, 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui – pasikeitus pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei 

kategorijai, mokinių skaičiui. 

               13. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal šios sistemos 3 priedą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių,  

pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą. Mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal šios Sistemos 3 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę 

kategoriją ir veiklos sudėtingumą. Koncertmeisterių pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal šios Sistemos 3 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją. 

Pedagoginio darbo stažas perskaičiuojamas kas metai rugsėjo 1 d. 

               14. Mokytojų, koncertmeisterių kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į jų išsilavinimą 

ir  turimų kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, visumą, nustatomos Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

               15. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į 

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. 

               16. Mokyklos mokytojų, koncertmeisterių darbo krūvio sandara pateikiama šios sistemos 

3 priede. 
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               17. Pareiginės algos kintamoji dalis:  

               17.1. Mokyklos mokytojų ir koncertmeisterių, darbininkų pareiginės algos kintamoji 

dalis nenustatoma; 

               17.2. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 

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

vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, išskyrus šios 

sistemos 17.4. punkte nurodytu atveju; 

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

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

(įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal šios Sistemos 9.4 ir 9.5. punktus);  

               17.4. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą 

metu, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko auginimo atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę 

kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo; 

               17.5. Perkėlus mokyklos darbuotoją į kitas pareigas, pareiginės algos kintamosios dalies 

procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito mokyklos 

darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo. 

               17.6. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal šią darbo 

apmokėjimo sistemą nustato mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

              18. Priemokos: 

              18.1. 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; 

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

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 

              18.3. Jeigu mokytojas, koncertmeisteris pavaduoja kolegą  ligos ar kitu atveju ir šias 

funkcijas atlieka ne savo darbo metu, jam mokamas darbo užmokestis už faktiškai dirbtas 

valandas. 

              18.4. Konkretų priemokos dydį, nurodant už ką skiriama, nustato mokyklos direktorius. 

              19. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų:  

              19.1. 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. Darbuotojo prašymu už dirbtus viršvalandžius gali būti 

suteikiamos poilsio dienos, kurios pridedamos prie kasmetinių atostrogų laiko. 

               19.2. Jei darbuotojas savo noru pasilieka darbe dirbti ilgiau negu nustatytas darbo laikas, 

jo darbas savaime nėra laikomas viršvalandiniu, ir direktorius neturi pareigos už jį apmokėti 

darbuotojui, o darbuotojas – neturi teisės reikalauti už jį apmokėti. Tam, kad už viršvalandinį darbą 

direktorius turėtų pareigą mokėti, o darbuotojas – teisę reikalauti užmokesčio, darbuotojas turi būti 

pateikęs prašymą (ir direktoriui pritarus) arba davęs sutikimą dirbti viršvalandžius, arba turi turėti 

direktoriaus paskyrimą dirbti viršvalandinius darbus, arba bus kolektyvinėje darbo sutartyje (jei 

tokia sudaroma) numatytos darbo sąlygos. Tik tokiais atvejais viršvalandžiai turėtų būti fiksuojami 

ir direktoriui atsirastų pareiga už juos sumokėti valandinį tarifą. 

               20. Premijos: 

               20.1. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos 

premijos nurodytais atvejais: 

               20.1.1. atlikus vienkartines mokyklos veiklai ypač svarbias užduotis; 

               20.1.2. labai gerai įvertinus darbuotojo veiklą; 

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

nutraukus darbo sutartį; 
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               20.2. premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio; 

               20.3. premija negali būti skiriama mokyklos darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių 

padariusiam darbo pareigų pažeidimą; 

               20.4. premijos skiriamos neviršijant mokyklai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

 

               21. Materialinės pašalpos: 

               21.1. Mokyklos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, 

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

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

paskirti mokyklos 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 mokyklai skirtų lėšų; 

                21.2. Mirus mokyklos darbuotojui, jo šeimos nariams iš mokyklai  skirtų lėšų gali būti 

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

šeimos narių rašytinis prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

                 21.3. Materialinę pašalpą mokyklos darbuotojams skiria mokyklos direktorius iš jai 

skirtų lėšų.  

 

 

IV SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

 22. Mokyklos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, 

išskyrus darbininkus, mokytojus ir koncertmeisterius, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal 

nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus, jų įvertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 23. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu Biudžetinių įstaigų darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašu bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus. 

 24. Metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui 

nustatomi 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. 

 25. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

 26. Mokyklos darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 

 26.1. labai gerai; 

 26.2. gerai; 

 26.3. patenkinamai; 

 26.4. nepatenkinamai. 

 27. Mokyklos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, 

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

mokykloje. 

 28. Mokyklos direktorius, kartu su mokyklos darbuotojų atstovavimą 

įgyvendinančiais asmenimis (jei tokie mokykloje yra arba darbuotojas gali paprašyti jo vertinimo 

išvados neteikti darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims), įvertinęs mokyklos 

darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 
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 28.1. labai gerai, – gali nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios 

dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali skirti premiją 

pagal šioje sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;  

 28.2. gerai, – gali nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies 

dydį ne mažesnį kaip 5 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies pagal šioje sistemoje 

nustatytą tvarką ir dydžius;  

 28.3. patenkinamai, – nenustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžio iki kito 

kasmetinio veiklos vertinimo; 

 28.4. nepatenkinamai, – vieniems metams nustato mažesnį pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šios sistemos 1, 2 ir 3  prieduose tai 

pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ar profesinio darbo patirtį ar mokykloje ugdomų 

mokinių skaičių ir pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas ir gali sudaryti su darbuotoju rezultatų gerinimo planą ( pagal DK 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. . 

 29. Mokyklos direktorius per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą dėl 

kintamosios dalies nustatymo. Kintamoji pareiginės algos dalis nustatoma mokyklos direktoriaus 

įsakymu. Šis sprendimas galioja iki kito darbuotojo  veiklos vertinimo. Jeigu mokyklos direktorius 

priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo 

buvusi teisinė padėtis nesikeičia.  

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

nagrinėti  nustatyta tvarka. 

                      31. Jeigu dėl mokyklos darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, 

atostogų ar kitų svarbių priežasčių praleidžiame šiame skyriuje nurodyti terminai, darbuotojo 

veikla įvertinama per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos. 

 

 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                      32. Negali būti nustatyta palankesnių darbo apmokėjimo sąlygų, susijusių su 

papildomu valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto lėšų poreikiu. 

                      33. Ši sistema peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per metus, pasikeitus teisės 

aktams ar esant poreikiui keisti, pildyti  jos atskiras nuostatas. 

                     34. Nesant kolektyvinės sutarties, mokyklos darbo apmokėjimo sistemą nustato 

mokyklos direktorius. Prieš nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, jos projektas iki 

nustatyto laiko  pateikiamas svarstymui, pasiūlymams teikti  (paskelbiant jį visiems prieinamoje 

vietoje - iškabinama skelbimų lentoje, aptariama darbuotojų susirinkime ar pan.).  

 

_____________________________ 
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                                                                                  Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 

                                                                                  darbo apmokėjimo sistemos 

                                                                                  1 priedas 

 

 

 

MOKYKLOS 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 

              

 

 

 

                                                                                   Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 

                                                                                   darbo apmokėjimo sistemos 

                                                                                   2 priedas 

 

 

MOKYKLOS 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 
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                                                                                  Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 

                                                                                  darbo apmokėjimo sistemos 

                                                                                  3 priedas 

 

I SKYRIUS 

MOKYKLOS MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė 

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 

5  

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59 

Vyresnysis 

mokytojas 
 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,12 8,27 8,53 8,57 8,62 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,24 9,39 9,63 9,67 9,71 

2020 m. rugpjūčio 20 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. VK-18 redakcija 

                                   

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokyklos 

mokytojams gali būti didinami 1-15 procentų, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 2 ir daugiau 

mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius ir 

(arba) 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

3. Mokytojų  darbo laikas per savaitę yra 36 valandos (1 etatas). 

4. Mokyklos mokytojų darbo laiką sudaro: 

4.1. kontaktinės valandos, skiriamos neformaliojo švietimo, papildančio formalųjį, ugdymo 

programoms įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose (programose) numatytas valandas 

ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti. 

4.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei. 
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5. Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu  ir veiklų mokyklos bendruomenei aprašus tvirtina 

Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 

 

 

6. Mokytojų valandų skaičius per mokslo metus:  

 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir valandos 

ugdomajai veiklai planuoti, 

pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti 

Valandos, 

susijusios su 

profesiniu 

tobulėjimu ir 

veikla mokyklos 

bendruomenei 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo 

stažas nuo daugiau kaip 

2 metų) 

1010 - 1410 102 - 502 1512 

 

7.  Mokyklos mokytojams etatas sudaromas taip: kontaktinės valandos ir valandos ugdomajai 

veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti (iki 1410 val. 

per metus). Pamokoms (kontaktinėms valandoms) skiriama iki 1007 val. per  metus, 

pradedantiesiems – iki 924 val. per  metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau 

kaip 40 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 55 proc. nuo 

kontaktinių valandų. Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui 

(102–502 val. per metus). Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. 

per metus) gali būti skiriamos atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas 

veiklas. Jeigu mokytojas turi tik dalį etato, valandų veikloms bendruomenei ir profesiniam 

tobulėjimui skiriama proporcingai. 
2020 m. rugpjūčio 20 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. VK-18 redakcija                                  

8.  Mokyklos mokytojų darbo laiko grafikas sudaromas atsižvelgiant į mokytojų darbo laiko 

grafiko sudarymo bendrąsias nuostatas, kurias tvirtina Lietuvos respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministras. 

9.  Mokyklos mokytojų (kiekvieno atskirai) darbo krūvio sandarą pagal dalykus, ugdymo ar 

mokymo sritis, formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos ir dailės programų 

įgyvendinimo planą (patvirtintą mokyklos direktoriaus) nustato mokyklos direktorius pagal šio 

priedo 6 punkte nustatytas valandas vadovaudamasis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nustatyta tvarka . 

10. Mokytojo darbo krūvio pasiskirstymas tarp funkcijų, grupių, įvertinus įstaigos poreikius, 

mokinių skaičių bei finansines galimybes ir siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nusta- 

tymo kriterijais, kiekvienais mokslo metais, o kartais ir jų eigoje, gali keistis.  
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11. Mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl skirtin- 

go darbo krūvio pasiskirstymo tarp funkcijų, grupių, dėl esamo mokinių skaičiaus, dėl skirtingų 

kontaktinio ir nekontaktinio darbo proporcijų, mokytojo kompetencijų ir kitų aplinkybių.  

12. Nustatant valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti skaičių, 

atsižvelgiama į tai, kad visi mokytojai privalo planuoti ugdymo turinį, rengti individualizuotas 

užduotis, vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, stebėti (vertinti, analizuoti ir prognozuoti) 

mokinių individualią pažangą, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą ir kt.  

13. Visiems mokytojams būtina skirti valandų, skirtų funkcijoms, nesusijusioms su 

kontaktinėmis valandomis, vykdyti: savianalizei atlikti, tobulinti profesines kompetencijas, 

susipažinti su ugdymo naujovėmis ir kita veikla mokyklos bendruomenei. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  PAREIGINĖS 

ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  
daugiau kaip 15  

iki 500 5,76–10,44 5,97–10,46 6,15–10,48 

 

2. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas nustatomas atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų spalio 1 d. 

 

 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ PAREIGINĖS 

ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos 

baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 3  

nuo daugiau 

kaip 3 iki 

10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15  

daugiau kaip 

15 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 
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Koncertmeisteris, akompaniatorius 4,10 4,36 4,41 4,52 

 Pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 10 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

daugiau kaip 

15 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Koncertmeisteris, akompaniatorius  4,37 4,47 4,54 

Vyresnysis koncertmeisteris, 

vyresnysis akompaniatorius  
4,79 4,86  5,05 

Koncertmeisteris metodininkas, 

akompaniatorius metodininkas  
5,23 5,38 5,5 

Koncertmeisteris ekspertas, 

akompaniatorius ekspertas 
5,95 6,02 6,17 

 

2. Mokyklos koncertmeisterio, akompaniatoriaus maksimalus darbo laikas per savaitę yra 

26 valandos (1 etatas),  iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 

valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošimas pamokoms, renginiams ir 

metodinei veiklai). 
 

IV SKYRIUS 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOŠTI 

PAMOKOMS IR MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAMS VERTINTI, SKAIČIUS 

(PROCENTAIS NUO KONTAKTINIŲ VALANDŲ) 

Programa, ugdymo, 

mokymo sritis, dalykas 

Mokytojams, kurių darbo stažas iki 

2  metų 

Mokytojams, kurių darbo stažas  

2  ir daugiau metų 

Mokinių skaičius grupėje Mokinių skaičius grupėje 

Ne 

daugiau 

kaip 11* 

12-20 21 ir 

daugiau 

Ne 

daugiau 

kaip 11* 

12-20 21 ir 

daugiau 

Neformaliojo švietimo 

programos 

55 60 64 40 42 44 

*Įskaitant atvejus, kai mokiniai ugdomi individualiai pagal neformaliojo švietimo programas. 

 

 

                                                                                 Biržų  Vlado Jakubėno muzikos  mokyklos  
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                                                                                 darbo apmokėjimo sistemos  

                                                                                 4 priedas  
 

DARBŲ IR PAREIGYBIŲ VERTINIMAS 

 

Darbai (pareigybės) vertinamos pagal Darbų (pareigybių) vertinimo schemą, kurioje 

numatyti 8 pagrindiniai veiksniai, bei šių veiksnių vertė (maksimali galima) balais ir 

procentais: 

 

Išsimokslinimas 75 balai arba 15% 

Profesinė patirtis 70 balų arba 14% 

Pareigų ir vadybos lygiai 50 balų arba 10% 

Sprendimų priėmimo mastas ir veikimo 

laisvė 

75 balai arba 15% 

 

Savarankiškumas ir kūrybiškumas darbe 70 balų arba 14% 

Atsakomybė 60 balų arba 12% 

Darbo sunkumas 50 balų arba 10% 

Darbo sąlygos 50 balų arba 10% 

Iš viso: 500 balų arba 100 % 

 

Darbų ir pareigybių vertinimo veiksniai, veiksnių lygiai bei jų vertė (balais ir %) 

                                                                                                                                          1 

lentelė  

Veiksniai Veiksnio vertė 

 Balai % 

1. Išsimokslinimas 75  15  

1.1. Darbui atlikti išsimokslinimas nebūtinas 15 20 

1.2. Vidurinis išsimokslinimas 22,5 30 

1.3. Profesinė mokykla 30 40 

1.4. Aukštesnysis išsimokslinimas, kolegija 37,5 50 

1.5. Aukštasis išsimokslinimas, bakalauras 45 60 
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1.6. Magistras 60 80 

1.7. Mokslų daktaras 75 100 

2. Profesinė patirtis 70 14 

2.1. Darbas nereikalauja darbo patirties. Paprastas, pasikartojantis 

darbas 

7 10 

2.2. Reikalingas apmokymas darbo vietoje iki 3 mėn. 14 20 

2.3. Reikalinga 1 metų darbo patirtis. Darbas pasikartoja. 

Vidutinio sudėtingumo arba 

paprastas įvairus darbas 

21 30 

2.4. 1-2 metų panašaus pobūdžio veiklos patirtis 28 40 

2.5. 3 metų panašaus pobūdžio veiklos patirtis ir 1 metų 

vadovavimo patirtis 

35 50 

2.6. 4-5 metų praktinė patirtis. Įvairus sudėtingas darbas 42 60 

2.7. Didesnė nei 5 metų darbo patirtis, nuolatinis kvalifikacijos 

kėlimas 

49 70 

2.8. Gebėjimas apibendrinti duomenis ir pateikti jų analizę 56 80 

2.9. Gebėjimas vadovauti funkcinei veiklos krypčiai (gamybai, 

pardavimams, teisei) 

63 90 

2.10. Ypatingi analitiniai sugebėjimai, didelė vadovavimo patirtis 70 100 

3. Pareigų ir vadybos lygiai 50 10 

3.1. Žemos kvalifikacijos reikalaujantys darbai 5 10 

3.2. Vidutinės kvalifikacijos reikalaujantys darbai ir tarnautojų 

darbai 

10 20 

3.3. Aukštos kvalifikacijos darbai ir asocijuotų specialistų darbai 15 30 

3.4. Specialistai 20 40 

3.5. Vyresnieji specialistai ir žemutinės grandies vadovai 25 50 

3.6. Padalinių vidutinės grandies vadovai 30 60 

3.7. Centrinės administracijos vidutinės grandies vadovai 35 70 

3.8. Teritorinių padalinių vadovai 40 80 

3.9. Aukščiausio lygio vadovai, atsakingi už konkrečią svarbią 

bendrovės veiklai sritį 

45 90 
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3.10. Aukščiausio lygio vadovai, atsakingi už visą organizacijos 

veiklą 

50 100 

4. Sprendimų priėmimo mastas ir veikimo laisvė 75 15 

4.1. Standartiniai darbai 7,5 10 

4.2. Reikia priimti sprendimus, bet veiksmai yra kontroliuojami 15 20 

4.3. Sprendimai savarankiški, problemos apibrėžtos, 

kontroliuojamas rezultatas 

22,5 30 

4.4. Darbas savarankiškas, kontroliuojamas kolektyvinis 

rezultatas 

30 40 

4.5. Neapibrėžtos problemos, sprendimai nulemia rezultatą 37,5 50 

4.6. Operatyviniai sprendimai, kurie nulemia veiklos rezultatus, 

turi jiems esminę įtaką 

52,5 70 

4.7. Sprendimui priimti reikia analitinio problemos įvertinimo, 

sprendimo įtaka visai 

organizacijai (taktikai ir politikai) 

60 80 

4.8. Vadovavimas kolektyviniam valdymo organui, sprendžiant 

problemas, susijusias 

su svarbiausiais strateginiais klausimais 

75 100 

5. Savarankiškumas ir kūrybiškumas darbe 70 14 

5.1. Aukštas struktūrizavimo lygis (rutininiai darbai) 7 10 

5.2. Vidutinis struktūrizavimo lygis (fizinių profesijų darbai) 14 20 

5.3. Žemas struktūrizavimo lygis (intelektualių profesijų darbai) 21 30 

5.4. Žemas struktūrizavimo lygis, reikalinga informacija iš įvairių 

organizacijos 

padalinių 

28 40 

5.5. Veiklą apsprendžia bendravimas su kitų padalinių nariais 

(grupės vadovas) 

35 50 

5.6. Užduotys apibrėžtos, bet reikalinga nuolat atnaujinama 

informacija iš išorės 

42 60 

5.7. Vyrauja neapibrėžtos užduotys, reikia savarankiškai naudotis 

nuolat atnaujinama 

informacija iš išorinės aplinkos 

49 70 
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5.8. Labai didelis neapibrėžtumas, reikalaujantis kelių specialybių 

žinių 

56 80 

5.9. Plačiaplanis darbas, reikalaujantis kūrybiškumo, 

naujoviškumo, intuicijos, aukšto išsilavinimo, tikslaus vidinės ir 

išorinės aplinkos ryšių įvertinimo 

70 100 

6. Atsakomybė 60 12 

6.1. Nėra materialinės atsakomybės 6 10 

6.2. Atsakomybė už darbo priemones 12 20 

6.3. Materialinių vertybių valdymas, nesusijęs su nuostoliais 

(maža nuostolių tikimybė) 

18 30 

6.4. Atsakomybė už grupės veiklos administravimą (mažų grupių 

vadovai) 

24 40 

6.5. Didelė veiklos įtaka klientų išsaugojimui 30 50 

6.6. Atsakomybė už personalo ugdymą, finansinių išteklių 

naudojimą, darbo įstatymų 

taikymą 

36 60 

6.7. Didelė finansinių sandorių įtaka organizacijos pelnui 42 70 

6.8. Atsakomybė už materialines ir finansines vertybes, 

nulemianti savarankiško 

regioninio padalinio veiklą arba veiklos sferą 

48 80 

6.9. Atsakomybė už konkrečios veiklos politikos formavimą ir jos 

įgyvendinimą 

54 90 

6.10. Atsakomybė už dideles materialines (finansines) vertybes ir 

žmogiškąjį kapitalą, susijusi su didelių nuostolių rizika 

60 100 

7. Darbo sunkumas 50 10 

7.1. Nesudėtingas fizinis, nereikalaujantis nervinės įtampos 

darbas 

10 20 

7.2. Sudėtingas fizinis darbas (vairuotojai, kopijuotojai ir pan.) 15 30 

7.3. Epizodiškai sukeliantis nervinę įtampą darbas 20 40 

7.4. Darbas, susijęs su nuolatiniu protiniu ar fiziniu krūviu ir 

nervine įtampa 

30 60 

7.5. Didelės protinės ir nervinės įtampos darbas; veikla, 

nereglamentuota darbo laiku 

40 80 
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7.6. Didelės protinės ir nervinės įtampos darbas, susijęs su 

nuolatiniu rūpesčiu dėl 

visos organizacijos veiklos 

50 100 

8. Darbo sąlygos 50 10 

8.1. Kabinetas ar kitas pastatas (darbo vieta), kuriuose 

kontroliuojamos darbo sąlygos 

10 20 

8.2. Iš dalies galima kontroliuoti darbo vietos temperatūrą, ribotas 

santykis su purvu, 

triukšmu ir kvapais. Minimalus pavojus sveikatai ir saugumui 

25 50 

8.3. Darbas su sudėtingais įrengimais, šiek tiek veikiamas 

gamtinių ar saugos veiksnių 

30 60 

8.4. Sunkios fizinės sąlygos, dirbant šaltu oru, karštyje, dulkėse, 

triukšmingoje 

aplinkoje 

35 70 

8.5. Nepalankios sanitarinės sąlygos arba sunkios psichologinės 

darbo sąlygos, esant 

normalioms fizinėms sąlygoms 

40 80 

8.6. Darbas padidinto pavojingumo ar sveikatai ir saugumui 

nepalankiomis sąlygomis 

45 90 

8.7. Darbas ekstremaliomis sąlygomis, neprognozuojamoje 

aplinkoje 

50 100 

   

 

Trumpa darbų (pareigybių) vertinimo veiksnių charakteristika: 

1. Išsimokslinimas apibūdina žinių, reikalingų, konkrečiam darbui atlikti, lygį. Nustatant 

išsimokslinimo lygį, reikia atsižvelgti į tai, ar išsimokslinimas atitinka atliekamo darbo 

(profesijos, pareigybės) specifiką (tai ne konkretaus darbuotojo, užimančio tam tikrą 

pareigybę ar dirbančio tam tikrą darbą, išsimokslinimas apskritai, o išsimokslinimas, 

reikalingas atitinkamos darbo vietos (pareigybės) funkcijoms vykdyti). Vertinant 

reikalavimus darbuotojų išsimokslinimui, nustatytos tokios vertinimo ribos: pirmas 

(žemiausias) lygmuo – nereikalaujama fiksuoto išsimokslinimo (15 balų) – darbuotojo 

atliekami nesudėtingi darbai tiek turiniu, tiek apimtimi; septintas (aukščiausias) 

lygmuo – reikalaujama turėti mokslų daktaro laipsnį (75 balai) - atliekami darbai, kurių 

tikslas kurti ir/ar diegti naujoves, analizuoti sudėtingas situacijas ir parinkti tinkamus 

sprendimo būdus. 
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2. Profesinė patirtis; šis veiksnys apibūdina, kokia profesinė patirtis būtina ir pakankama 

konkrečiam darbui efektyviai atlikti. Vertinant reikia atsižvelgti į darbo stažą atliekant 

panašaus pobūdžio darbus, o ne bendrą darbuotojo darbo stažą. Be to, vertinant specialistų ir 

vadovų darbą, svarbu įvertinti gebėjimus analizuoti ir apibendrinti duomenis, gebėjimus spręsti 

įvairaus sudėtingumo problemas bei turimus reikalingus vadovavimo įgūdžius. 

Reikalavimuose, vertinant darbuotojų patirtį, nustatytos tokios vertinimo ribos: pirmas 

(žemiausias) lygmuo – nereikalaujama darbo patirties (7 balai) 

- tai paprastas pasikartojantis darbas; septintas (aukščiausias) lygmuo – reikalaujama ypatingų 

analitinių sugebėjimų, didelės vadovavimo patirties ir įgūdžių (70 balų) – tai aukščiausio lygio 

vadovų darbai stambiose įmonėse ir organizacijose. 

 

3. Pareigų ir vadybos lygiai apibūdina darbo svarbą ir reikšmę pagal Lietuvos profesijų 

klasifikatoriuje nurodytas profesijų grupes, nurodo įmonės pareigų hierarchiją bei 

vadovaujančių darbuotojų pasiskirstymą pagal valdymo lygius. Pareigų ir vadybos, kaip 

veiksnio, įvertinimo reikšmės balais didėja priklausomai nuo pareigybės lygio valdymo 

hierarchijoje. Vertinimo ribos: pirmas (žemiausias) lygmuo – žemos kvalifikacijos 

reikalaujantys darbai (5 balai); dešimtas (aukščiausias) lygmuo – aukščiausio lygio vadovai, 

atsakingi už visą organizacijos veiklą, jų veikla reikalauja didelės atsakomybės už įmonės 

politiką, ryšius ir įvaizdį bei kitų žmonių darbą (50 balų). 

 

4. Sprendimų priėmimo mastas ir veikimo laisvė apibūdina sugebėjimą priimti sprendimus ar 

savarankiškumą, atliekant konkrečius darbus. Be to, atsižvelgiama į problemų apibrėžtumą, 

kontrolės lygį bei priimamų sprendimų įtaką priimančiojo veiklos rezultatams ar visai 

organizacijai. Vertinimo ribos: pirmas (žemiausias) lygmuo – standartiniai darbai (7,5 balo); 

aštuntas (aukščiausias) lygmuo – vadovavimas kolektyviniam valdymo organui, sprendžiant 

problemas, susijusias su svarbiausiais strateginiais klausimais (75 balai). 

 

5. Savarankiškumas ir kūrybiškumas darbe apibūdina atliekamų darbų struktūrizavimo lygį - 

nuo pasikartojančių darbų, atliekamų pagal apibrėžtus standartus, iki kūrybinių darbų, 

reikalaujančių aukšto išsilavinimo, tikslaus vidinės ir išorinės aplinkos ryšių supratimo. 

Vertinimo ribos: pirmas (žemiausias) lygmuo – pasikartojantys nesudėtingi  darbai, kuriuos 

atlikti galima gavus detalias darbo instrukcijas (7 balai); devintas (aukščiausias) lygmuo – 

sudėtingi ir įvairūs, retai pasikartojantys darbai, kurie reikalauja kūrybiškumo, iniciatyvos, 

erudicijos (70 balų). 

6. Atsakomybė numato atsakomybės laipsnį už darbo priemones (jų sugadinimą, sunaikinimą 

ar vagystes), materialines (finansines) vertybes, susijusias su nuostolių tikimybe, taip pat už 

personalo tinkamą administravimą, darbo įstatymų laikymąsi, verslo klientų išsaugojimą. 

Vertinimo ribos: pirmas (žemiausias) lygmuo – darbe nenumatyta jokios atsakomybės už 

materialinį turtą (6 balai); dešimtas (aukščiausias) lygmuo – darbai (pareigos) reikalauja 

visiškos atsakomybės už stambios organizacijos veiklą, t. y. atsakomybės už didelį materialinį 

(finansinį) turtą, kurio valdymas susijęs su didele nuostolių tikimybe bei žmogiškojo kapitalo 

panaudojimu (60 balų). 
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7. Darbo sunkumas įvertina reikalavimus darbuotojo ištvermei bei savitvardai, dirbant sunkų 

fizinį darbą arba intensyvų ir įtemptą protinį darbą. Įvertinant šį veiksnį, būtina atsižvelgti į tai, 

kad protinė, fizinė ir nervinė  įtampa priklauso nuo atliekamo darbo sudėtingumo, atsakomybės 

laipsnio bei darbo sąlygų. Vertinimo ribos: pirmas (žemiausias) lygmuo – nesudėtingas fizinis 

ir nereikalaujantis nervinės įtampos darbas (10 balų); šeštas (aukščiausias) lygmuo – sunkus 

protinis ir didelės nervinės įtampos reikalaujantis darbas, kai rūpinamasi visos organizacijos 

veikla (50 balų). 

 

8. Darbo sąlygos numato darbo vietoje esančių sanitarinių – higieninių bei psichologinių darbo 

sąlygų būklę ir aplinką, kurioje pagal nustatytą darbo grafiką atliekamos darbo funkcijos. 

Vertinimo ribos: pirmas (žemiausias) lygmuo – kabinetas ar kita uždarose patalpose esanti 

darbo vieta su normaliomis ir kontroliuojamomis darbo sąlygomis (10 balų); septintas 

(aukščiausias) lygmuo – darbai, atliekami ekstremaliomis sąlygomis, neprognozuojamoje 

aplinkoje, kuri turi įtakos darbuotojo sveikatai ir saugumui (50 balų). 

  

Vertinant darbą (pareigybę), reikia atsižvelgti į tai, kad: 

• vertinamas darbas (pareigybė), o ne žmogus; 

• įvertinimo rezultatai yra santykiniai, o ne absoliutūs, nes nuo surinktų balų skaičiaus 

priklausys tik tarifinė kategorija, į kurią pateks vertinamas darbas (pareigybė); 

• pagrindinė informacija, naudojama įvertinant darbą (pareigas), yra gaunama iš darbo analizės 

ir darbų (pareigybių) aprašymo, kuriuose atsispindi darbo turinys ir atliekamos funkcijos; 

• darbo (pareigybių) įvertinimas suteikia pagrindą bazinio darbo užmokesčio skalėms 

Mokykloje nustatyti. Darbo užmokesčio skalių pavyzdžiai pateikiami 5 lentelėje. 

 

Konkretūs darbai (pareigybės) Mokykloje įvertinami pagal Darbų (pareigybių) vertinimo 

schemą (žr. 1 lentelę). Konkrečios darbo vietos vertinimo rezultatus (darbo vietos vertę balais) 

rekomenduojama surašyti Darbo vietos vertinimo kortelėje (žr. 2 lentelę). 

 

Priklausomai nuo surinktų balų skaičiaus, konkreti darbo vieta priskiriama vienai iš 25 tarifinių 

kategorijų pagal 3 lentelėje pateiktus darbo vietos (pareigybės) vertės balų intervalus. 

 

Vertinimo komisija, naudodamasi Specialių žinių įvertinimo schema (žr. 4 lentelę) ir 

atsižvelgdama į organizacijos veiklos ar darbo vietos (pareigybės) specifiką, prie konkrečios 

darbo vietos įvertinimo (balais) sumos gali pridėti papildomus balus. Papildomi balai galėtų 

būti skiriami už darbo vietai keliamus kalbų žinojimo, kompiuterių ir automašinų valdymo 

įgūdžių reikalavimus, taip pat – už darbo reikšmingumą bei technologijos sudėtingumą. 
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Papildomai pridėti balai galėtų pakoreguoti tarifinę kategoriją ir tuo pačiu – bazinį (pagrindinį) 

darbo užmokestį. 

 

Darbo vietos vertinimo kortelė 

Pareigos:_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                    2 lentelė  

Veiksniai Veiksnio 

lygis 

Balų 

skaičius 

Pastabos 

1. Išsimokslinimas    

2. Profesinio darbo patirtis     

3. Pareigų ir vadybos lygiai    

4. Sprendimų priėmimo mastas ir 

veikimo laisvė 

   

5. Savarankiškumas ir kūrybiškumas 

darbe 

   

6. Atsakomybė    

7. Darbo sunkumai    

8. Darbo sąlygos     

Iš viso:    

 

Pareigybių įvertinimas balais nustato jų priklausomybę konkrečiai tarifinei darbo užmokesčio 

kategorijai. 

Darbo vietos  įvertinimui pritarė darbo tarybos atstovas 

 

20...... m. .................................d 

 

..................................…………............................................. 

vardas, pavardė parašas 
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Darbo vietos priskyrimas tarifinei kategorijai 

(Baziniais dydžiais)                                                                                                       3 lentelė 

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 – 

kompiuterių 

sistemų 

specialistas 

4,7–8,36 4,73–9,35 4,8–10,45 5,01–11,55 

1 Iki 70 4.7-4.84 4.73-4.91 4.8-5.02 5.01-5.26 

2 71 – 88 4.85-4.98 4.92-5.10 5.03-5.25 5.27-5.52 

3 89 – 106 4.99-5.13 5.11-5.29 5.26-5.48 5.53-5.78 

4 107 – 124 5.14-5.28 5.30-5.48 5.49-5.71 5.79-6.04 

5 125 – 142 5.29-5.43 5.49-5.67 5.72-5.94 6.05-6.30 

6 143 – 160 5.44-5.58 5.68-5.86 5.95-6.17 6.31-6.56 

7 161 – 178 5.59-5.73 5.87-6,05 6.18-6.40 6.57-6.82 

8 179 – 196 5.74-5.88 6.06-6.24 6.41-6.63 6.83-7.08 

9 197 – 214 5.89-6.03 6.25-6.43 6.64-6.86 7.09-7.34 

10 215 – 232 6.04-6.18 6.44-6.62 6.87-7.09 7.35-7.60 

11 233 – 250 6.19-6.33 6.63-6.81 7.10-7.32 7.61-7.86 

12 251 – 268 6.34-6.48 6.82-7.00 7.33-7.55 7.87-8.12 
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13 269 – 286 6.49-6.63 7.01-7.19 7.56-7.78 8.13-8.38 

14 287 – 304 6.64-6.78 7.20-7.38 7.79-8.01 8.39-8.64 

15 305 – 322 6.79-6.93 7.39-7.57 8.02-8.24 8.65-8.90 

16 323 – 340 6.94-7.08 7.58-7.76 8.25-8.47 8.91 -9.16  

17 341 – 358 7.09-7.23 7.77-7.95 8.48-8,70 9.17-9.42 

18 359 – 376 7.24-7.38 7.96-8.14 8.71-8.93 9.43-9.68 

19 377 – 394 7.39-7.53 8.15-8.33 8.94-9.16 9.68-9.93 

20 395 – 412 7.53-7.67 8.34-8.52 9.17-9.39 9.94-10.19 

21 413 – 430 7.68-7.82 8.53-8.71 9.40-9.62 10.20-10.45 

22 431 – 448 7.83-7.97 8.72-8.90 9.63-9.85 10.46-10.71 

23 449 – 466 7.98-8.12 8.91-9.09 9.86-10.08 10.72-10.97 

24 467 – 484 8.13-8.27 9.10-9.28 10.09-10.31 10.98-11.23 

25 485 – 500 8.28- 8.36 9.29- 9.35 10-32-10.45 11.24 - 11.55 

 

B lygis –  

vyr. buhalteris, 

bibliotekininkas, 

sekretorius 

4,3–8,03 4,35–8,14 4,43–8,36 4,49–8,8 

1 Iki 70 4.3-4.44 4.35-4.49 4.43-4.58 4.49-4.66 

2 71 – 88 4.45-4.59 4.50-4.64 4.59-4.74 4.67-4.84 

3 89 – 106 4.60-4.74 4.65-4.79 4.75-4.90 4.85-5.02 

4 107 – 124 4.75-4.89 4.80-4.94 4.91-5.06 5.03-5.20 
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5 125 – 142 4.90-5.04 4.95-5.09 5.07-5.22 5.21-5.38 

6 143 – 160 5.05-5.14 5.10-5.24 5.23-5.38 5.39-5.56 

7 161 – 178 5.15-5.29 5.25-5.39 5.39-5.54 5.57-5.74 

8 179 – 196 5.30-5.44 5.40-5.50 5.55-5.70 5.75-5.92 

9 197 – 214 5.45-5.59 5.51 -5.65 5.71-5.86 5.93-6.10 

10 215 – 232 5.60-5.74 5.66-5.80 5.87-6.02 6.11-6.28 

11 233 – 250 5.75-5.89 5.81-5.95 6.03-6.18 6.29-6.46 

12 251 – 268 5.90-6.04 5.96-6.01 6.19-6.34 6.47-6.64 

13 269 – 286 6.05-6.19 6.02-6.16 6.35-6.50 6.65-6.82 

14 287 – 304 6.20-6.34 6.17-6.31 6.51-6.66 6.83-7.00 

15 305 – 322 6.35-6.49 6.32-6.46 6.67-6.82 7.01-7.18 

16 323 – 340 6.50-6.64 6.47-6.61 6.83-6.98 7.19-7.36 

17 341 – 358 6.65-6.79 6.62-6.76 6.99-7.14 7.37-7.54 

18 359 – 376 6.80-6.94 6.77-6.91 7.15-7.30 7.55-7.72 

19 377 – 394 6.95-7.09 6.92-7.06 7.31-7.46 7.73-7.90 

20 395 – 412 7.10-7.24 7.07-7.22 7.47-7.62 7.91-8.08 

21 413 – 430 7.25-7.39 7.23-7.38 7.63-7.78 8.09-8.26 

22 431 – 448 7.40-7.54 7.39-7.54 7.79-7.94 8.27-8.44 

23 449 – 466 7.55-7.69 7.55-7.70 7.95-8.10 8.45-8.62 

24 467 – 484 7.70-7.84 7.71-7.86 8.11-8.25 8.63-8.70 
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25 485 – 500 7.85- 8.03 7.87- 8.14 2.26- 8.36 8.71 - 8.8 

 

 

 

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 

C lygis –  ūkvedys, 

muzikos 

instrumentų 

meistras 

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

1 Iki 70 4.0-4.06 4.03-4.09 4.06-4.13 4.08-4.21 

2 71 – 88 4.07-4.13 4.10-4.16 4.14-4.21 4.22-4.35 

3 89 – 106 4.46-4.20 4.17.-4.23 4.22-4.29 4.36-4.49 

4 107 – 124 4.21-4.27 4.24-4.30 4.30-4.37 4.50-4.63 

5 125 – 142 4.28-4.35 4.31-4.37 4.38-4.45 4.64-4.77 

6 143 – 160 4.36-4.42 4.38-4.44 4.46-4.53 4.78-4.91 

7 161 – 178 4.43-4.49 4.45-4.51 4.54-4.61 4.92-5.05 

8 179 – 196 4.50-4.56 4.52-4.58 4.62-4.4.69 5.06-5.19 

9 197 – 214 4.57-4.63 4.59-4.65 4.70-4.77 5.20-5.33 

10 215 – 232 4.64-4.70 4.66-4.72 4.78-4.85 5.34-5.47 

11 233 – 250 4.71-4.77 4.73-4.80 4.86-4.93 5.48-5.78 

12 251 – 268 4.78-4.84 4.81-4.88 4.94-5.01 5.79-5.92 

13 269 – 286 4.85-4.91 4.89-4.96 5.02-5.09 5.93-6.06 
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14 287 – 304 4.92 -4.99 4.97-5.04 5.10-5.17 6.07-6.20 

15 305 – 322 5.00-5.07 5.05-5.12 5.18-5.25 6.21-6.34 

16 323 – 340 5.08-5.15 5.13-5.20 5.26-5.33 6.35-6.48 

17 341 – 358 5.16-5.23 5.21-5.28 5.34-5.41 6.49-6.62 

18 359 – 376 5.24-5.31 5.29-5.36 5.42-49 6.63-6.76 

19 377 – 394 5.32-5.39 5.37-5.44 5.50-5.57 6.77-6.90 

20 395 – 412 5.40-5.47 5.45-5.52 5.58-5.65 6.91-7.04 

21 413 – 430 5.48-5.55 5.52-5.59 5.66-5.74 7.05-7.18 

22 431 – 448 5.56-5.62 5.60-5.67 5.74-5.82 7.19-7.32 

23 449 – 466 5.63-5.70 5.68-5.75 5.83-5.91 7.33-7.46 

24 467 – 484 5-71- 5.78 5.76-83 5.92-6.00 7.47-7.60 

25 485 – 500 5-79 - 5.83 5.84 - 5.94 6.00- 6.16. 7.60- 7.70 

 

2020 m. spalio 1  d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. VK-36  redakcija 

 


