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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų centras) darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą ir 

reglamentuoja pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficiento padidinimo iki 100 procentų kriterijus, pareiginės algos kintamosios 

dalies, priemokų, premijų bei materialinių pašalpų mokėjimo sąlygas ir tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (toliau – įstatymas). Darbo užmokestis 

diferencijuojamas atsižvelgiant į veiklos pobūdį, atitinkamos pareigybės lygį ir grupę, pareigybei 

keliamus išsilavinimo reikalavimus, turimą vadovaujamo darbo patirtį (direktoriaus pavaduotojui ir 

skyrių vedėjams), turimą profesinę darbo patirtį, vykdomos veiklos sudėtingumą, reikalingų žinių ir 

įgūdžių turėjimą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. nesudėtinga veikla – būtina sugebėti rasti sprendimus nesudėtingose situacijose, 

dažniausiai susidarančiose gerai pažįstamose srityse, kai veikla atliekama vadovaujantis 

nustatytomis taisyklėmis ir (ar) procedūromis arba veikla, susijusi su atlikimo metodų ir technikos 

tobulinimu, taip pat protokolų rašymu arba veikla, susijusi su informacijos Kompetencijų centrui 

priskirtų uždavinių vykdymo srityje apdorojimu, analize ir valdymu, kai dirbama su ne daugiau kaip 

viena informacine sistema; 

3.2. sudėtinga veikla – veikla, susijusi su neapibrėžtų problemų sprendimu, reikalaujanti 

plačių atitinkamos srities specifinių žinių, analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo, taip pat 

dokumentų (raštų) rengimu, institucijų ir pareiškėjų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimu ir 

atsakymų rengimu arba veikla, susijusi su informacijos Kompetencijų centrui priskirtų uždavinių 

vykdymo srityje apdorojimu, analize ir valdymu, kai dirbama su dviem ir daugiau informacinių 

sistemų. 

4. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžto įstatyme. 

5. Atsižvelgiant į pareigybėms keliamus išsilavinimo reikalavimus, susijusius su veiklos 

pobūdžiu, vykdomų funkcijų sudėtingumu, reikalingų žinių ir įgūdžių turėjimu ir atitinkamoms 

pareigybėms priskirtomis kompetencijomis, Kompetencijų centre dirbančių darbuotojų pareigybės 

yra skirstomos į šiuos lygius: 

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 išsilavinimu ar jam prilygintu 

išsilavinimu; 

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

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 
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5.4. D lygis – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

6. Kompetencijų centre darbuotojų pareigybės į grupes skirstomos vadovaujantis 

Lietuvos profesijų klasifikatoriumi (toliau – klasifikatorius) pagal šiuos kriterijus: 

6.1. Vadovai: pareigybės priskiriamos A1 lygiui; direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo 

vykdomos funkcijos susijusios su Kompetencijų centro veiklos krypčių nustatymu, biudžeto 

formavimu ir jo vykdymo kontrolės užtikrinimu, reglamentuojamųjų dokumentų priėmimu ir jų 

įgyvendinimo priežiūra, materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo ir personalo 

atrankos planavimu ir kontrole, atstovavimu Kompetencijų centrui ir veikimu jo vardu 

(klasifikatoriaus 112 grupė); 

6.2. Struktūrinių padalinių vadovai: pareigybės priskiriamos A1 lygiui; skyrių vedėjų 

vykdomos funkcijos susijusios su skyriaus veiklos krypčių nustatymu, materialiųjų išteklių ir 

finansinių išteklių naudojimo planavimu ir kontrole, skyriaus darbuotojų veiklos stebėsena ir 

vertinimu, skyriaus darbų ir (ar) užduočių planavimu ir paskirstymu (klasifikatoriaus 12 ir 13 

pagrindiniuose pogrupiuose esančios grupės, išskyrus 1345 pogrupį); 

6.3. Vyriausieji specialistai: 

6.3.1. Specialistai: pareigybės priskiriamos A lygiui; vyriausiųjų specialistų vykdomos 

funkcijos reikalauja specifinių žinių ir gebėjimų atitinkamose srityse, vykdoma sudėtinga veikla, 

darbe reikalingas atitinkamų mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais, vykdoma 

dokumentų analizė ir jos pagrindimas, reikalingi komunikacijos ir viešųjų ryšių įgūdžiai 

(klasifikatoriaus 21, 23, 24, 25 ir 26 pagrindiniuose pogrupiuose esančios grupės, išskyrus 2320 

pogrupį ir 235108 kodo profesiją); 

6.3.2. Technikai ir jaunesnieji specialistai: pareigybės priskiriamos A ir B lygiams. A 

lygiui priskirtų vyriausiųjų specialistų vykdomos funkcijos susijusios su koncepcijų ir metodų 

taikymu, įvairių techninių paslaugų, susijusių su finansais, administravimu, įskaitant 

reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimą, teikimas ir organizavimas. B lygiui priskirtų 

vyriausiųjų specialistų vykdomos funkcijos yra susijusios su informacijos rinkimu, registravimu, 

apdorojimu, tvarkymu, kaupimu, perdavimu, skaičiavimu (klasifikatoriaus 31, 33 ir 35 

pagrindiniuose pogrupiuose esančios grupės); 

6.3.3. Tarnautojai: pareigybės priskiriamos A, B ir C lygiams. A lygiui priskirtų 

vyriausiųjų specialistų vykdomos funkcijos susijusios su skaitinių duomenų registravimu ir 

skaičiavimu, statistinių duomenų tvarkymu. B lygiui priskirtų vyriausiųjų specialistų vykdomos 

funkcijos susijusios su sekretoriaus pareigų atlikimu, klientų aptarnavimu, dokumentų 

archyvavimu, atsargų apskaita, informacijos tvarkymu, kaupimu, suradimu, bibliotekos tarnautojo 

paslaugų atlikimu. C lygiui priskirtų vyriausiųjų specialistų vykdomos funkcijos susijusios su 

duomenų įvedimu į kompiuterius, darbu su tekstų tvarkybos įranga ir panašia biuro technika 

(klasifikatoriaus 41, 42, 43 ir 44 pagrindiniuose pogrupiuose esančios grupės); 

6.4. Kvalifikuoti darbuotojai: 

6.4.1. Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai: pareigybės priskiriamos C lygiui; 

bendrabučio vedėjo ir ūkvedžio vykdomos funkcijos susijusios su klientų aptarnavimu, patalpų ir 

aplinkos prižiūrėjimu, vykdoma nesudėtinga veikla (klasifikatoriaus 515 grupė); 

6.4.2. Kvalifikuoti darbuotojai ir amatininkai: pareigybės priskiriamos C lygiui; vykdoma 

nesudėtinga veikla, brigadininko pagrindinės vykdomos funkcijos susijusios su pastatų technine 

priežiūra ir remontu, darbininko – su elektros instaliacijų montavimu, technine priežiūra ir remontu 

pastatuose, automechaniko – su automobilių tvarkymu ir priežiūra (klasifikatoriaus 711, 7231 ir 

7411 grupės); 

6.4.3. Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai: pareigybės priskiriamos C lygiui; 

vairuotojų vykdoma nesudėtinga veikla susijusi su Kompetencijų centrui priklausančių tarnybinių 

lengvųjų automobilių vairavimu (klasifikatoriaus 832203 kodo profesija); 

6.5. Nekvalifikuoti darbininkai: pareigybės priskiriamos D lygiui; valytojų, kiemsargių, 

darbininkų, budėtojų vykdoma nesudėtinga veikla susijusi su patalpų valymu, teritorijos valymu ir 
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priežiūra, paprastų užduočių, susijusių su patalpų remontu ir priežiūra, atlikimu, paslaugų teikimu 

asmenims (klasifikatoriaus 911, 931, 961 ir 962 grupės). 

6.6. Ugdymą organizuojančių padalinių vedėjai: pareigybės priskiriamos A1 lygiui; skyrių 

vedėjų vykdomos funkcijos susijusios su švietimo, mokinių priėmimo, programų rengimo paslaugų 

veiklos krypčių nustatymu, materialiųjų išteklių ir finansinių išteklių naudojimo planavimu ir 

kontrole, skyriaus darbuotojų veiklos stebėsena ir vertinimu, skyriaus darbų ir (ar) užduočių 

planavimu ir paskirstymu (klasifikatoriaus 1345 pogrupis); 

6.7. Mokytojai: pareigybės priskiriamos A2 lygiui; dėstytojų ir metodininkų vykdomos 

funkcijos susijusios su mokomųjų dalykų teorijos ir praktikos dėstymu, programų rengimu. 

Profesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų, 

metodininkai kuria mokymo metodus ir priemones, rengia kursų programas ir konsultuoja šiais 

klausimais (klasifikatoriaus 2320 pogrupis ir 235108 kodo profesija). 

7. Vadovaujamo darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

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

8. Profesinė darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas 

analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba 

vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos. 

9. Direktoriaus darbo apmokėjimo sistemą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministras. 

 

II SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS IR DIDINIMAS 

 

10. Kompetencijų centro darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

10.1. Pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji 

dalis); 

10.2. Priemokos; 

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

budėjimą namuose ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

10.4. Premijos. 

11. Kompetencijų centro darbuotojų, išskyrus dėstytojus ir metodininkus, kuriems 

suteiktos kvalifikacinės kategorijos, ir 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. 

12. Dėstytojų ir metodininkų, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės 

algos pastovioji dalis nustatoma mėnesinių tarifinių atlygių koeficientais. 

13. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

14. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į pareigybės lygį, 

profesinio darbo patirtį bei veiklos sudėtingumą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų 

nustatymo kriterijai pateikti aprašo priede. 

15. Pastoviosios dalies koeficientas didinamas iki 100 procentų priklausomai nuo 

Kompetencijų centru darbo užmokesčiui skirtų lėšų, kai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar 

jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje. 

16. Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal aprašo 

priedą, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo 

darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, 

įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams. 

17. Nustatytas direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

didinamas 20 procentų, jei direktoriaus pavaduotojas turi arba iki įstatyme nustatyto termino įgys 

pareigybės aprašyme numatytą magistro kvalifikacinį laipsnį. 
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18. Kompetencijų centro skyrių vedėjų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 

aprašo 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. 

19. Nustatytas skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 

20 procentų, jei skyriaus vedėjas turi arba iki įstatyme nustatyto termino įgys pareigybės aprašyme 

numatytą magistro kvalifikacinį laipsnį. 

20. Skyriaus vedėjams, neturintiems aukštojo išsilavinimo, nustatytas B pareigybės lygio 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas iki nustatyto A1 pareigybės lygio 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, jei iki įstatyme nustatyto termino skyriaus vedėjas 

įgys pareigybės aprašyme numatytą aukštąjį išsilavinimą. 

21. Vyriausiųjų specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal aprašo 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. 

22. A lygio pareigybėms pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų, jeigu 

darbuotojas turi pareigybės aprašyme nustatyto išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį. 

23. Pedagoginių darbuotojų (dėstytojų ir metodininkų) pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas didinamas 20 procentų, jei darbuotojas turi ne mažesnę kaip 5 metų patirtį kitose 

ūkio šakose pagal dėstomąjį dalyką ir didesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą, kuris 

apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

24. Darbuotojams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai), 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio. 

25. Kompetencijų centro darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo 

sutartyje pagal įstatymo nuostatas ir Kompetencijų centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą. 

26. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus 

darbuotojo vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai. Darbuotojo darbo patirtis 

tvirtinama Kompetencijų centro direktoriaus įsakymu kiekvienų metų sausio mėnesį, atsižvelgiant į 

aprašo priede atitinkamoms pareigybėms nustatytus vadovaujamo ir (ar) profesinio darbo patirties 

intervalus, t.y. darbuotojui pradėjus dirbti; kai įgyjama 2 metų atitinkamo darbo patirtis; kai įgyjama 

5 metų atitinkamo darbo patirtis; kai įgyjama 10 metų atitinkamo darbo patirtis; kai įgyjama 15 

metų atitinkamo darbo patirtis. 

27. Jei darbuotojui einant pareigas įvyksta struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta 

darbuotojų funkcijų pobūdis ar kvalifikacija ar atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo 

įvertinti darbuotojui nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tiesioginis vadovas 

parengia motyvuotą siūlymą Kompetencijų centro direktoriui dėl darbuotojui nustatyto pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

28. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis tiesioginio vadovo motyvuotu rašytiniu 

siūlymu 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, 

taip pat ir nuo padidintos, ir ne ilgiau kaip vieneriems metams. 

29. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusiais 

metais pasiektų rezultatų, kurie nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka, atlikus darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius procedūras, išskyrus aprašo 28 punkte nurodytą atvejį. 
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30. Tiesioginis darbuotojo vadovas, įvertinęs darbuotojo veiklą labai gerai, teikia 

Kompetencijų centro direktoriui vertinimo išvadą ir siūlymą darbuotojui nustatyti kintamosios 

dalies dydį vienerių metų laikotarpiui nuo 30 iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies 

priklausomai nuo Kompetencijų centrui darbo užmokesčiui skirtų lėšų 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. 

Siūlymas nustatyti darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies dydį nuo 30 iki 50 procentų gali 

būti teikiamas tik tais atvejais, kai darbuotojas atliko itin svarbias ir reikšmingas Kompetencijų 

centrui užduotis ir nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai buvo viršyti. 

31. Tiesioginis darbuotojo vadovas, įvertinęs darbuotojo veiklą labai gerai, teikia 

Kompetencijų centro direktoriui vertinimo išvadą ir siūlymą darbuotojui nustatyti kintamosios 

dalies dydį vienerių metų laikotarpiui nuo 10 iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies 

priklausomai nuo Kompetencijų centrui darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir atsižvelgiant į tai, kokia 

apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių įvykdymo kokybė, 

kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė. 

32. Tiesioginis darbuotojo vadovas, įvertinęs darbuotojo veiklą gerai, teikia Kompetencijų 

centro direktoriui vertinimo išvadą ir siūlymą darbuotojui nustatyti kintamosios dalies dydį vienerių 

metų laikotarpiui nuo 1 iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies priklausomai nuo 

Kompetencijų centrui darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi 

darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių įvykdymo kokybė, kokius sutartus 

vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė. 

33. Tiesioginis darbuotojo vadovas, įvertinęs darbuotojo veiklą patenkinamai, teikia 

Kompetencijų centro direktoriui vertinimo išvadą ir siūlymą darbuotojui nenustatyti kintamosios 

dalies dydžio vienerių metų laikotarpiui. 

34. Tiesioginis darbuotojo vadovas, įvertinęs darbuotojo veiklą nepatenkinamai, teikia 

Kompetencijų centro direktoriui vertinimo išvadą ir siūlymą darbuotojui nustatyti mažesnį 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu įstatyme tai pareigybei 

pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas. 

35. Kompetencijų centro direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, 

per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti, nepritarti ar pritarti iš dalies tiesioginio vadovo 

siūlymams dėl aprašo 30–34 punktuose numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja 

vienerius metus. Jeigu Kompetencijų centro direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti 

siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia. 

36. Pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma Kompetencijų centro direktoriaus įsakymu. 

37. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

IV SKYRIUS 

PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMO TVARKA BEI 

SĄLYGOS 

 

38. Kompetencijų centro darbuotojams gali būti mokamos iki 30 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies dydžio priemokos už papildomą darbo krūvį atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų 

ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą. 

39. Kompetencijų centro darbuotojams mokamų priemokų dydžiai ir apskaičiavimas: 

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

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės vykdymą – iki 

30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio už faktiškai tomis sąlygomis dirbtą laiką; 

39.2. Už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą jų laikino 

nedarbingumo, ilgesnio nei 5 darbo dienos, ar kitų tikslinių atostogų metu, taip pat esant laisvai 
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darbuotojo pareigybei, kol bus paskirtas darbuotojas – iki 10 procentų darbuotojo pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio; 

39.3. Už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuotų 

raštu vykdymą  – iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

40. Apie padidėjusį darbuotojo darbo krūvį arba atsiradusį poreikį atlikti papildomas 

užduotis, kurios nėra nustatytos darbuotojo pareigybės aprašyme, darbuotojo tiesioginis vadovas 

informuoja Kompetencijų centro direktorių tarnybiniu pranešimu, kuriame pateikia siūlymą skirti 

priemoką ir nurodo priemokos dydį. Už tarnybiniame pranešime pateiktos informacijos teisingumą 

ir išsamumą atsako tarnybinį pranešimą pasirašęs asmuo. 

41. Kompetencijų centro direktorius gali skirti priemoką už padidėjusį darbo krūvį arba 

papildomas užduotis savo iniciatyva. 

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

namuose ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, Kompetencijų centro darbuotojams 

mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

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

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

44. Darbuotojui priemoka, skiriama Kompetencijų centro direktoriaus įsakymu, mokama 

tol, kol darbuotojas vykdo papildomas funkcijas. Tame pačiame įsakyme nurodomos ir darbuotojo 

atliekamos papildomos funkcijos. 

45. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo skirta priemoka, Kompetencijų centro 

direktoriaus įsakymu priemokos dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeistas arba mokėjimas 

nutrauktas. 

46. Kompetencijų centro darbuotojams priemokos gali būti mokamos ne ilgiau kaip iki 

kalendorinių metų pabaigos. 

47. Per darbuotojo išbandymo terminą priemokos neskiriamos. 

48. Kompetencijų centro darbuotojams tiesioginio vadovo siūlymu  gali būti skiriamos 

premijos už vienkartinių ypač svarbių Kompetencijų centro veiklai užduočių atlikimą, jas įvardijant 

konkrečiai. Premijos darbuotojams taip pat gali būti skiriamos įvertinus labai gerai Kompetencijų 

centro darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 

49. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. 

50. Premijos atlikus vienkartines ypač svarbias Kompetencijų centro veiklai užduotis ir 

įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne daugiau 

kaip vieną kartą per metus (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias 

užduotis ir viena gali būti skiriama įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą). 

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

paskirta drausminė nuobauda. 

52. Darbuotojo tiesioginis vadovas gali siūlyti skirti premiją papildomai prie pareiginės 

algos kintamosios dalies, skirti tik premiją arba tik nustatyti darbuotojui pareiginės algos kintamąją 

dalį. 

53. Priemokos ir premijos skiriamos tik esant finansinėms Kompetencijų centro 

galimybėms, neviršijant Kompetencijų centrui darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

54. Kompetencijų centro 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 Kompetencijų centro darbuotojo rašytinis 

prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 

minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš Kompetencijų centrui skirtų lėšų. 

55. Mirus Kompetencijų centro darbuotojui, jo šeimos nariams, iš Kompetencijų centrui 

skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu 

yra darbuotojo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 
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56. Skiriant materialinę pašalpą, turi būti įvertintos Kompetencijų centro finansinės 

galimybės. 

57. Priemokos, premijos bei materialinės pašalpos skiriamos Kompetencijų centro 

direktoriaus įsakymu esant tiesioginio vadovo arba paties asmens, kuriam prašoma skirti priemoką, 

premiją ar materialinę pašalpą, raštiškam prašymui. Prašymas suderinamas ir registruojamas 

Kompetencijų centro darbo reglamento nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

58. Kompetencijų centro darbuotojams darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du 

kartus per mėnesį. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti mokamas tik darbuotojui 

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

59. Iki 2017 m. vasario 1 d. į pareigas priimti Kompetencijų centro darbuotojai, kurie 

neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne 

ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

neįgiję darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. 

60. Kompetencijų centro darbuotojams, kurių darbo užmokestis įsigaliojus įstatymui, yra 

mažesnis, palyginti su iki įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, ne ilgiau kaip 

iki 2018 m. sausio 31 d. mokamas iki 2016 m. gruodžio 31 d. nustatytas darbo užmokestis 

(tarnybinis atlyginimas su priedais). Darbuotojams, kurių pareiginės algos pastovioji dalis, 

įsigaliojus įstatymui, yra mažesnė, palyginti su iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiu nustatytu 

tarnybiniu atlyginimu, mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio 

pareiginės algos pastovioji dalis tol, kol jie eina tas pačias pareigas. 

61. Kompetencijų centro darbuotojams, kurie priimti nuo 2017 metų sausio mėnesio ir 

kurių darbo užmokestis įsigaliojus įstatymui, yra mažesnis, palyginti su iki įstatymo įsigaliojimo 

buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, ne ilgiau kaip iki 2018 m. sausio 31 d. mokamas 2017 metų 

sausio mėnesį nustatytas darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas su priedais). Darbuotojams, 

kurių pareiginės algos pastovioji dalis, įsigaliojus įstatymui, yra mažesnė, palyginti su iki 2017 

metų sausio mėnesį buvusiu nustatytu tarnybiniu atlyginimu, mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo 

nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio pareiginės algos pastovioji dalis tol, kol jie eina tas pačias 

pareigas. 

62. Ši sistema taikoma Kompetencijų centro darbuotojams nuo įstatymo įsigaliojimo 

dienos. 

_________________________ 
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Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijų centro darbuotojų 

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

priedas 

(Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijų centro direktoriaus 

2017 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. I-163 

redakcija) 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ 

CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES IR 

MĖNESINIŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ KOEFICIENTAI 

 

1. Pareiginės grupės nustatytos pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtinto 

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus apibrėžtas pagrindines grupes ir kvalifikacijos lygmenis. 

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas 

pedagoginiu, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 

d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, 

sąrašo patvirtinimo“, dėstytojo pareigybės nustatant joms pareiginės algos pastoviosios dalies ir 

mėnesinių tarifinių atlygių koeficientus, laikomos pedagoginėmis. 

3. Kvalifikuotiems darbuotojams priskiriami bendrabučio vedėjo, ūkvedžio, 

brigadininko, automechaniko, vairuotojo ir darbininko, atliekančio pastatų elektros instaliacijos 

priežiūros ir remonto funkcijas, pareigybės. 

4. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministras. 

 

5. Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybės 

lygis 

Vadovaujamo darbo patirtis (metais) 

Iki 5 Nuo daugiau kaip 5 iki 10 Daugiau kaip 10 

A1 lygis 9,00 9,50 10,00 

 

6. Skyrių vedėjų, išskyrus Informacinių technologijų skyriaus ir Finansų skyriaus vedėjų, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pareigybės lygis – A1 

Profesinio darbo patirtis (metais) 

Iki 5 
Nuo daugiau kaip 5 

iki10 
Daugiau kaip 10 

Iki 5 8,00 8,25 8,50 

5–10 8,25 8,50 8,75 

Daugiau kaip 10 8,50 8,75 9,00 

 

7. Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai: 

Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pareigybės lygis – A
1
 

Profesinio darbo patirtis (metais) 

Iki 5 
Nuo daugiau kaip 5 

iki10 
Daugiau kaip 10 

Iki 5 6,70 6,90 7,10 

5–10 6,90 7,10 7,30 

Daugiau kaip 10 7,10 7,30 7,50 
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8. Finansų skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Vadovaujamo darbo 

patirtis (metais) 

Pareigybės lygis – A1 

Profesinio darbo patirtis (metais) 

Iki 5 
Nuo daugiau kaip 5 

iki10 
Daugiau kaip 10 

Iki 5 9,00 9,20 9,40 

5–10 9,20 9,40 9,60 

Daugiau kaip 10 9,40 9,60 9,80 

9. Vyriausiųjų specialistų ir metodininkų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai: 

Pareigybės lygis 

Profesinio darbo patirtis (metais) 

Iki 2 
Nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

Nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
Daugiau kaip 10 

2 pareiginė grupė. Specialistai 

23 pagrindinis pogrupis. Mokymo specialistai 

24 pagrindinis pogrupis. Verslo ir administravimo specialistai 

25 pagrindinis pogrupis. Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai 

A lygis
1
 4,00 4,25 4,50 4,75 

B lygis 3,24 3,27 3,40 3,55 

26 pagrindinis pogrupis. Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 

A2 lygis 3,70 3,85 3,80 3,95 

B lygis 3,24 3,27 3,40 3,55 

3 pareiginė grupė. Technikai ir jaunesnieji specialistai 

A lygis 3,65 3,70 3,75 3,90 

B lygis 3,17 3,22 3,31 3,41 

4 pareiginė grupė. Tarnautojai 

A lygis 3,17 3,22 3,31 3,41 

B lygis 3,15 3,19 3,26 3,32 

10. Dėstytojų, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybės lygis 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

Iki 3 
Nuo daugiau kaip 

3 iki 10 

Nuo daugiau kaip 

10 iki 15 
Daugiau kaip 15 

A lygis
2, 3

 3,18 3,22 3,31 3,41 

11. Kvalifikacinės kategorijos dėstytojams suteikiamos vadovaujantis Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216 „Dėl 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ 

ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai 

aprašo patvirtinimo“. 

12. Dėstytojų, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių 

koeficientai: 

Kvalifikacinė kategorija 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

Iki 10 
Nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 
Daugiau kaip 15 

Profesijos mokytojas
2, 3

 3,31 3,41 3,45 

Vyresnysis profesijos mokytojas
2, 3

 3,51 3,55 3,70 

Profesijos mokytojas metodininkas
2, 3

 3,77 3,84 3,96 

Profesijos mokytojas ekspertas
2, 3

 4,29 4,36 4,47 
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13. Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Pareigybės lygis 

Profesinio darbo patirtis (metais) 

Iki 2 
Nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

Nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
Daugiau kaip 10 

4 pareiginė grupė. Tarnautojai 

C lygis 3,12 3,14 3,16 3,18 

5 pareiginė grupė. Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 

C lygis 3,14 3,16 3,20 3,24 

7 pareiginė grupė. Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 

C lygis 3,12 3,14 3,16 3,20 

8 pareiginė grupė. Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai 

C lygis 3,12 3,14 3,16 3,18 
1
 – Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

didinamas 20 proc. darbuotojams, įgijusiems pareigybės aprašyme nustatyto būtino išsilavinimo 

srities magistro kvalifikacinį laipsnį. 
2
 – Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 priedo 37.2.2 punktu, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai didinami iki 

20 proc. darbuotojams, turintiems ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirti kitose ūkio šakose pagal 

dėstomąjį dalyką ir didesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą. 
3
 – Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 priedo 37.2.4 punktu, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai didinami iki 

20 proc. darbuotojams, įgijusiems pareigybės aprašyme nustatyto būtino išsilavinimo srities 

magistro kvalifikacinį laipsnį. 

_____________________ 


