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MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ DARBO 

APMOKĖJIMO SISTEMA  

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Maironio lietuvių literatūros  muziejaus (toliau – Muziejus) darbo apmokėjimo 

sistema (toliau – sistema) nustato Muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, išskyrus 

Muziejaus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo – vyr. fondų saugotojo (toliau – darbuotojai) 

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

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

ir tvarką. 

2. Šios sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu 

ir jo lydimaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir jo lydimaisiais teisės aktais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ir kultūros ministrų įsakymais, Muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, suderintomis su kitais 

Muziejaus (lokaliniais) teisės aktais. 

3. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys yra nurodytos Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 1 dalyje.  

4. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas 

sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ LYGIAI 

 

5. Muziejaus darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

5.1.2. 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 kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių pareigybės; 

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

ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

5.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir 

(ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 
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III SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ GRUPĖS 

 

6. Muziejaus darbuotojų pareigybės skirstomos į šias pareigybių grupes: 

6.1. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei ir komunikacijai,  

direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas – pareigybės priskiriamos A, A1 ir A2 lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti. 

6.2. Vadovas ir jo pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A, A1 ir A2 lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti – direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

muziejininkystei ir komunikacijai,  direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas, dokumentų 

valdymo specialistas ir viešųjų pirkimų specialistas; 

6.3. Skyrių vedėjų pareigybės – Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas, 

Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas, Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus 

vedėjas, Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėjas, Pastatų ir aplinkos priežiūros skyriaus 

vedėjas – struktūrinių padalinių vadovų grupei, kurios pareigybės priskiriamos A  lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

6.4. Vyr. buhalterio, buhalterio, dokumentų valdymo specialisto, viešųjų pirkimų 

specialisto, vyresniojo rinkinių saugotojo, rinkinių saugotojo, restauratoriaus, ekskursijų vadovo, 

edukatoriaus, ekspozicijų konsultanto, vyresniojo muziejininko, muziejininko, viešųjų ryšių 

specialisto, informacinių sistemų priežiūros specialisto, rinkodaros specialisto, kultūrinių projektų 

vadovo, kultūrinės veiklos organizatoriaus, parodų kuratoriaus, parodų ir leidinių dizainerio, garso 

ir vaizdo techniko-operatoriaus, pastatų priežiūros specialisto, lankytojų aptarnavimo specialisto, 

ūkinės veiklos koordinatoriaus – specialistų grupei, kurios pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

6.5. Ekspozicijų prižiūrėtojo, staliaus-remontininko, vairuotojo, lauko ekspozicijos 

priežiūros specialisto, apsaugos darbuotojo pareigybės – kvalifikuotų darbuotojų grupei, kurios 

pareigybės priskiriamos C lygiui; 

6.6.  Valytojo, pagalbinio darbininko, aplinkos prižiūrėtojo, aplinkos prižiūrėtojo-

valytojo – darbuotojų grupei, kurios pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai). 

 

IV SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS 

 

7. Muziejaus darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

7.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji 

dalis, jei kintamoji dalis nenustatyta); 

7.2. priemokos; 

7.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų; 

7.4. premijos. 

 

Pareiginės algos pastovioji dalis 

 

8. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos 

koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.  
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8.1. Muziejaus direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei ir komunikacijai pareiginės 

algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios Sistemos 1 priedą, atsižvelgiant į: 

8.1.2. Muziejaus pareigybių struktūroje nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių; 

8.1.2. vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai 

buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, projektams; 

8.1.3. muziejaus direktoriaus pavaduotojo veiklos sudėtingumą; 

8.1.4. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko);  

8.1.5. atsakomybės lygį; 

8.1.6. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą. 

8.2.  Muziejaus direktoriaus pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su 

kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio Muziejaus darbuotojų 4 vidutinių pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių.  

9. Muziejaus skyrių vedėjų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios Sistemos 

2 priedą, atsižvelgiant į: 

    9.1. pareigybės lygį; 

    9.2. vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, projektams; 

    9.3. 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; 

    9.4. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko); 

    9.5. atsakomybės lygį;    

    9.6. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą. 

10. Muziejaus darbuotojų, išskyrus direktorių, jo pavaduotojus, skyrių vedėjus bei 

darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios sistemos 3 ir 4 priedus, 

atsižvelgiant į: 

10.1. pareigybės lygį; 

10.2. 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; 

10.3. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko); 

10.4. atsakomybės lygį; 

10.5. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą. 

11. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

12. Muziejaus direktoriui priimant darbuotoją į darbą, jam nustatomas pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant į pareigybę, atrinkto pretendento vadovaujamo ar/ir 

profesinio darbo patirtį. 

13. Pareiginės algos pastoviosios dalies sulygtas koeficientas yra dauginamas iš 

pareiginės algos bazinio dydžio. 

14. A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus dydžius 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų. 

15. Muziejaus darbuotojo individualų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 

pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus nustato Muziejaus direktorius, o 

Muziejaus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo–vyr. fondų saugotojo – Lietuvos Respublikos 

kultūros ministras. 



4 

 

16. Muziejaus darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje 

pagal Įstatymo nuostatas ir šią Sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas 

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

darbo patirčiai. 

 

Pareiginės algos kintamoji dalis 

 

17. Muziejaus darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 

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

ir jų vertinimo rodiklius. 

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

nustatoma remiantis Muziejaus direktoriui pateiktais tiesioginių vadovų siūlymais vieniems metams 

ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.  

19. Kintamos dalies dydis skiriamas priklausomai nuo Muziejui skirtų asignavimų ir 

atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių 

įvykdymo kokybė, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė, o kokius ir kokia 

apimtimi – viršijo. 

19.1. Darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais 

asmenimis įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, teikia vertinimo 

išvadą direktoriui su siūlymu nustatyti darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies dydį iki kito 

kasmetinio veiklos vertinimo nuo 15 iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, 

atsižvelgdamas į darbuotojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir į tai, 

kokios svarbos ir apimties nustatytas metines veiklos užduotis darbuotojas įvykdė, kokia buvo šių 

užduočių atlikimo kokybė, kokius sutartus darbuotojui nustatytų užduočių ir siektinų rezultatų 

vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė, kokius ir kokiu dydžiu – viršijo. 

19.2. Darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais 

asmenimis įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą gerai, teikia vertinimo išvadą 

direktoriui su siūlymu nustatyti darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies dydį iki kito 

kasmetinio veiklos vertinimo nuo 5 iki 14 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, 

atsižvelgdamas į darbuotojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir į tai, 

kokios svarbos ir apimties nustatytas metines veiklos užduotis darbuotojas įvykdė, kokia buvo šių 

užduočių atlikimo kokybė, kokius sutartus darbuotojui nustatytų užduočių ir siektinų rezultatų 

vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė. 

19.3. Darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais 

asmenimis įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą patenkinamai, teikia vertinimo 

išvadą direktoriui su siūlymu nenustatyti darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydžio iki 

kito kasmetinio veiklos vertinimo. 

19.4. Darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais 

asmenimis įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą nepatenkinamai, teikia 

vertinimo išvadą direktoriui su siūlymu nustatyti iki kito darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo 

iki 0,5 mažesnį  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Įstatymo 

2–4 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį 

nustatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ir gali sudaryti su darbuotoju 

rezultatų gerinimo planą, kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų 

gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal 

Lietuvos Respublikos  darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 
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20. Direktorius priima sprendimą pritarti, nepritarti ar pritarti iš dalies darbuotojo 

tiesioginio vadovo siūlymams dėl darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo. 

21. Muziejaus darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta nuo jo darbo 

biudžetinėje įstaigoje pradžios arba pasibaigus išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš 

atostogų vaikui prižiūrėti, 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. 

Kintamoji nustatoma tiesioginio vadovo rašytiniu siūlymu atsižvelgiant į darbuotojo profesinę 

kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, darbuotojo turimą mokslinį laipsnį, mokslinę veiklą, 

dalyvavimą Lietuvos ir tarptautinėse darbo grupėse, projektuose, kvalifikacijos kėlimo 

intensyvumą, stažuotes, užsienio kalbos mokėjimą, kuriam patvirtinti gali būti pateikiami atitinkami 

pažymėjimai ar sertifikatai. Pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma nuo pastoviosios, taip pat ir 

nuo padidintos pastoviosios dalies (jeigu ji padidinta). 

22. Perkėlus muziejaus darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, pareiginės algos 

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

muziejaus darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo. 

23. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal šią sistemą nustato 

Muziejaus direktorius, o Muziejaus direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui – vyr. fondų saugotojui, 

įvertinęs jo praėjusių metų veiklą, – Lietuvos Respublikos kultūros ministras.  

24. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

        

Priemokos 

 

25. Muziejaus darbuotojams gali būti mokamos priemokos už papildomą darbo krūvį, kai 

yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant 

nustatytos darbo laiko trukmės, už pavadavimą (mokama vadovaujantis pavaduojamojo darbuotojo 

darbo užmokesčiu), kai raštu pavedama atlikti kito darbuotojo  funkcijas, o taip pat už papildomą 

pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą. 

26. Tiesioginis vadovas įvertinęs susidariusį papildomą darbo krūvį darbuotojui, 

teikdamas tarnybinį pranešimą Muziejaus direktoriui, siūlo nustatyti priemoką, kuri gali siekti iki 

30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

27. Darbuotojui priemoka, skiriama Muziejaus direktoriaus įsakymu, mokama tol, kol 

darbuotojas vykdo papildomas funkcijas. Tame pačiame įsakyme nurodomos ir papildomos 

funkcijos. 

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

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

 

Premijos 

 

29. Muziejaus darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant darbo užmokesčiui 

skirtų lėšų: 

29.1. Atlikus vienkartines Muziejaus veiklai ypač svarbias užduotis; 

29.2. Labai gerai įvertinus Muziejaus darbuotojo veiklą; 

29.3. Įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva 

nutraukus darbo sutartį. 



6 

 

30. Kiekvienu atveju nurodyta premija gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus 

ir negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

31. Premija negali būti skiriama Muziejaus darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių 

padariusiam darbo pareigų pažeidimą.  

 

V SKYRIUS  

MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS  

 

32. Muziejaus 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 Muziejaus darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą 

aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio 

materialinė pašalpa iš Muziejui skirtų lėšų.  

33. Mirus Muziejaus darbuotojui, jo šeimos nariams iš Muziejui 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.  

34. Materialinę pašalpą Muziejaus darbuotojams skiria Muziejaus direktorius iš Muziejui 

skirtų lėšų. Muziejaus direktoriui materialinę pašalpą skiria Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija iš jos vadovaujamam Muziejui skirtų lėšų. 

 

 

VI SKYRIUS  

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ  

 

 

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

darbuotojams mokama Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų 

narių atlygio už darbą įstatyme nustatyta tvarka: 

35.1. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas dvigubas 

darbuotojo darbo užmokestis. 

35.2. Už darbą švenčių dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. 

35.3. Už darbą naktį mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis. 

35.4. Už viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis. 

35.5. 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 dydžio užmokestis. 

36. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo 

laikas, padauginti iš šios Sistemos 35.1.-35.5. punktuose nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti 

pridedami prie kasmetinių atostogų laiko, jeigu darbuotojas raštiškai to paprašė. 
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VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

        

37. Apskaičiuojant 2022 metų ir vėlesnių metų biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės 

algos pastoviąją dalį, taikomas Valstybių ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio 

įstatymo nustatyta tvarka patvirtintas pareiginės algos bazinis dydis.  

38. Nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, vadovaujamasi tuo metu 

galiojančiais Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo numatytais 1–4 priedais. 

 

______________________ 
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Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos  

1 priedas 

 

 

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJO  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

 

Valstybės ar savivaldybių 

įstaigų grupė 

Vadovaujamo darbo 

patirtis 

(metais) 

Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais 

dydžiais), kai pareigybės lygis A 

vadovų pavaduotojų 

II 

nuo 51 iki 200 pareigybių 

iki 5 9,0 

nuo daugiau kaip 5 iki 10 9,2 

daugiau kaip 10 9,5 
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Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos  

2 priedas 

 

 

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS  MUZIEJAUS SKYRIŲ VEDĖJŲ 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius 

 

Vadovaujamo 

darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

                                                        A 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 daugiau kaip 10 

iki 5 7,4 7,6 7,8 

5–10 7,5 7,7 7,9 

daugiau 

kaip10 
7,6 7,8 8,0 

 

Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyrius 

 

Vadovaujamo 

darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 daugiau kaip 10 

iki 5 7,6 7,8 8,0 

5–10 7,7, 7,9 8,1 

daugiau 

kaip10 
7,8 8,0 8,2 

 

 Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyrius 

 

Vadovaujamo 

darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 daugiau kaip 10 

iki 5 7,4 7,6 7,8 

5–10 7,5 7,7 7,9 

daugiau 

kaip10 
7,6 7,8 8,0 

 

 Komunikacijos ir rinkodaros skyrius 

 

Vadovaujamo 

darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 5–10 daugiau kaip 10 

iki 5 7,6 7,8 8,0 

5–10 7,7, 7,9 8,1 

daugiau 

kaip10 
7,8 8,0 8,2 
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Pastatų ir aplinkos priežiūros skyrius 

 

Vadovaujamo darbo 

patirtis 

(metais) 

            Pareigybės lygis 
 

A 

Iki 2 7,4 

Nuo daugiau nei 2 iki 5 7,6 

5–10 7,8 

daugiau kaip10 8,0 
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Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos  

3 priedas 

 

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS  

 A IR B LYGIO SPECIALISTŲ  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

Pareigybės lygis A 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

Vyriausiasis 

buhalteris 

- 9,6 9,8 10,0 

Buhalteris - 7,3 7,5 7,7 

Dokumentų 

valdymo 

specialistas 

- 6,4 6,6 6,8 

Viešųjų pirkimų 

specialistas 

- 6,1 6,3 6,5 

Vyresnysis 

rinkinių saugotojas 

6,2 6,4 6,6 6,8 

Rinkinių 

saugotojas 

6,0 6,2 6,4 6,6 

Restauratorius 6,2 6,4 6,6 6,8 

Ekskursijų 

vadovas  

5,6 5,8 6,0 6,2 

Edukatorius  6,2 6,4 6,6 6,8 

Vyresnysis 

muziejininkas   

6,2 6,4 6,6 6,8 

Muziejininkas 6,0 6,2 6,4 6,6 

Viešųjų ryšių 

specialistas 

6,4 6,6 6,8 7,0 

Informacinių 

sistemų priežiūros 

specialistas 

6,0 6,2 6,4 6,6 

Rinkodaros 

specialistas 

6,0 6,4 6,6 6,8 

Kultūrinių projektų 

vadovas 

6,0 6,4 6,6 6,8 

Kultūrinės veiklos 

organizatorius 

5,9 6,1 6,3 6,5 

Parodų kuratorius 6,0 6,3 6,5 6,7 

Parodų ir leidinių 

dizaineris 

6,4 6,6 6,8 7,0 

Pastatų priežiūros 

specialistas 

5,5 5,6 5,8 6,0 
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Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

Pareigybės lygis B 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

Ekspozicijų 

konsultantas 

5,1 5,2 5,3 5,5 

Lankytojų 

aptarnavimo 

specialistas 

5,5 5,8 6,0 6,2 

Garso ir vaizdo 

technikas-

operatorius 

5,3 5,5 5,7 5,9 

Ūkinės veiklos 

koordinatorius 

5,6 5,8 6,0 6,2 
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Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos  

4 priedas 

 

 

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS  

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ  

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI  

 

 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

Pareigybės lygis C 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

Ekspozicijų 

prižiūrėtojas  

4,7 4,8 4,9 5,0 

Stalius-

remontininkas  

4,7 4,8 4,9 5,0 

Vairuotojas 4,7 4,8 4,9 5,0 

Lauko 

ekspozicijų 

priežiūros 

specialistas 

4,7 4,8 4,9 5,0 

Apsaugos 

darbuotojas 

4,7 4,8 4,9 5,0 

 

 

______________________ 

 


