
VISAGINO SOCIALINIV PASLAUGU CENTRO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO

DARBUOTOJV, DIRBANdIV PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKEJIMO
TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO NUO 2019 M. VASARIO 1 D.

2019 m.vasario q d. Nr. fV-
Visaginas

/6

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq

darbo apmokejimo 2017 rn. sausio 17 d. istatymu Nr. XIII-198 (su pakeitimais), Visagino socialiniq

paslaugq centro nuostatq, patvirtintq Visagino savivaldybes tarybos 2013 m. rugpj[dio 29 d.

sprendimuNr. fS-l06(2011m.rugpjldio24d.sprendimoNr.TS-148redakcijan2018m.birZelio
26 d. sprendimo Nr. TS-128 redakcija), 20.2.ir 20.5. punktais ir atsiZvelgdama iVisagino socialiniq

paslaugq centro Pareigybiq steigimo, naikinimo bei pareigybiq kategorijq ir koeficientq nustatymo

(keitimo), pareigines algos kintamosios dalies nustatymo, priedq, pa5alpq skyrimo ir kai kuriq

socialiniq garantijq suteikimo svarstymo kornisijos 201.9 m. vasario 4 d. protokol4 Nr. PR-PRT-2:

1. Tvirtinu nuo 2019 m. vasario I d. pridedam4 Visagino socialiniq paslaugq

centro darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo apmokejimo tvarkos apraS4.

2.LaikauVisaginosocialiniqpaslaugqcentrodirektoriaus
2019 m. sausio l0 d. isakym4 Nr. IV-10 ,,Del Visagino socialiniq paslaugtl centro darbuotojq,

dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo apmokejimo tvarkos apra5o patvirtinimo nuo 2019 m. sausio 2

d." netekusiu galios.
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PATVIRTINTA

Visagino socialinitl paslaugq centro direktoriaus

2019 m. vasario 4 d, isakymu Nr. fV-16

VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO
DARBUOTOJU, DIRBANiIU PAGAL DARBO SUTARTIS,

DARBO APMOKEJIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Visagino socialiniq paslaugq centro (toliau - VSPC) darbuotojq, dirbandiq pagal

darbo sutartis, darbo apmokejirno tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato VSPC darbuotojq,
dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo
kriterijus, pareigines algos kintamosios dalies mokejimo tvark4 ir s4lygas, priemokq, prernijq ir
nTaterialiniq paSalpq rnokejimo tvark4 ir s4lygas.

2. Darbuotojq darbo uZmokesdio sudetines dalys nurodytos Lietuvos Respublikos
valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo 2017 m. sausio 17 d. istatymo
(toliau - Valstybes ir savivaldybiq lstaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymas) 5 straipsnio
1 dalyje.

3. ApraSe vartojamos s4vokos atitinka Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq
darbo apmokejimo istatyrne apibreZtas s4vokas.

kriterijus:

II SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

4. VSPC darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma, atsiZvelgiant i Siuos

4.1. veiklos sudetingurn4;

4.2. darbo krfivi (intensyvumas nevir5ijant nustatyto darbo laiko);
4.3. atsakornybes lygi;
4.4. papildomq igfidZiq ar svarbitl einamoms pareigoms Ziniq turejim4;
4.5. savaranki5kurno lygi;
4.6. darbo funkcijq ivairovg;
4.7 . darbuotojq kvalifikacing kategorij4.
5. VSPC darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal Apra5o l-4

pried4, vadovaujantis ApraSo 4 punkte nustatytais kriterijais bei atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir
profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiSkas
pareigybes apra5yme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos pareigybes
apraSyme nustatytoms analogiSkos funkcijos,

6. Darbuotojai profesinio darbo patirti, igytq kitose darbovietese, irodandius
dokumentus turi pateikti VSPC personalo administravimo funkcijas atliekandiam specialistui.
Nepateikusiems patirti frodandiq dokumentq, nustatant algos pastoviosios dalies koeficient4,
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vertinama profesine patirtis, igyta VSPC. Algos pastoviosios dalies koeflcientas

perZilrimas/keidiamas VSPC darbuotojui pristadius profesinio darbo patirti, igytq kitose

darbovietese, irodandius dokumentus, ir pateikus ra5ytini pra5ym4.

7. Naujai i VSPC priimamam darbuotojui taikornas pareigines algos pastoviosios

dalies koeficientas, nurodytas Apra5o l{ priede.

8. VSPC naujos pareigybes steigimo atveju darbo uZmokesdio pastoviosios dalies

koeficientas nustatomas vadovaujantis Apra5o l-4 priedais ira5ant naujai steigiarnos pareigybes

pavadinim4 pagal Lietuvos profesijq klasifikatoriq.
9. VSPC A ir B lygio specialistq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas

nustatomas pagal Siuos kriterijus:
9.1. vykdomos tik pareigybes apraSyme nustatytos funkcijos, o jLI atlikirnui

nereikalingi papildomi igldZiai, sprendimai savarankiSkai nepriimami;
9.2. darbas, susijgs su informacijos teikimu valstybes ir savivaldybes institucijoms,

funkcijoms atlikti savaranki5kai pasirenkamas bldas ar metodas, reikalingi papildomi igldZiai ir
specialios Zinios ar infbrrnaciniq sistemq ir (ar) darbo vietq prieZiDra;

9.3. aukStas atsakomybes lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentq
rengimu, aiSkinimu ar iSvadq teikimu, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymq kontrole, ar biudZeto
vykdymu ir finansiniq ataskaitq sudarymu, projektinio darbo patirtis.

9.4. igyta kvalifikacine kategorija.
10. C lygio kvalifikuotq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koefrcientas

nustatomas pagal Siuos kriterijus :

10.1. malai sudetingos uZduotys, vykdomos tik pareigybes apraiyme nustatytos
funkcijos;

10.2. atliekarna daugiau papildomq funkcijq, lyginant su kitais analogi5kais funkcijas
atliekandiais kvalifikuotais darbuotojais.

I 1. Darbininkai/darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui, pareigines algos
pastovioji dalis nustatoma minimaliosios menesines algos ir kintamoji dalis nenustatoma,

12. Esant poreikiui VSPC isteigti nauj4 darbuotojo pareigybg arba, jei darbuotojui jau
einant pareigas ivyksta struktfiriniai ar organizaciniai pokydiai, pakinta darbuotojo funkcijtl pobudis
ar kvalifikacija arba atsiranda kitq aplinkybiq, del kuriq butina i5 naujo ivertinti darbuotojui
nustatytin4 pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4, VSPC direktoriaus pavaduotojas
socialiniams reikalams arba Ukio padalinio vadovas, vadovaudamasis ApraSo 4, 8-10 punktais,
parengia n-rotyvuot4 siUlym4 ir teikia ji VSPC direktoriui.

13. Vyriausiasis buhalteris, paskaidiavgs darbo uZmokesti, elektroniniu pajtu iSsiundia
atsiskaitymo lapelius (5 priedas) VSPC darbuotojams. Darbuotojai elektroninio pa5to adresus, i
kuriuos pageidauja gauti infbrmacij4 apie darbo uZmokesti, kartu su praSymu pateikia VSpC
vyriausiajam buhalteriui.

III SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS

14. Darbuotojui pareigines algos kintamoji dalis gali blti nustatyta priemimo i darb4
metu, atsiZvelgiant i darbuotojo prof'esing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne
kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.
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15. Darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq

metq veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines uZduotis, pasiektus rezultatus ir jq

vertinimo rodiklius.
16. fvertinus darbuotojo praejusiq metq veiklE labai gerai, vieneriems metams gali blti

nustatomas pareigines algos kintamosios dalies dydis - nuo l0 iki 50 procentq pareiginds algos

pastoviosios dalies, priklausornai nuo VSPC skirtq asignavimq, ir gali buti skiriama premija.

17. fvertinus darbuotojo praejusiq metq veikl4 gerai, vieneriems metams gali blti
nustatomas pareigines algos kintamosios dalies dydis - iki 10 procentq pareigines algos pastoviosios

dalies, priklausomai nuo VSPC skirtq asignavimq.

18. fvertinus darbuotojo praejusiq metq veikl4 patenkinamai - Komisija teikia VSPC

direktoriui si[lym4 vienus metus nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies dydZio.

19. {vertinus darbuotojo praejusiq metq veikl4 nepatenkinamai - Komisija teikia

VSPC direktoriui sitlym4 vieniems metams nustatyti maZesni pareigines algos pastoviosios dalies

koeficient4, tadiau ne maZesni, negu Apra5o l-4 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo

patirti ir (ar) prof-esing darbo patirti nustatytas minimalus pareigines algos pastoviosios dalies

koeficientas.

20. Pareigines algos kintamoji dalis VSPC projekto ,,lntegralios pagalbos namuose

teikimo rnodelio suktrimas Visagino savivaldybdje" darbuotojarns mokama tik atsiZvelgiant i 2014-
2020 m. projekto igyvendinirnui skirtas le5as.

21. Darbuotojq pareigines algos kintarnoji dalis nustatoma VSPC direktoriaus isakymu.

IV SKYRIUS
PRIEMOKU, PREMIJU IR MATERIALINIU PASALPU MOKEJIMAS

22. VSPC darbuotojams gali blti mokamos priemokos uZ papildom4 darbo krlvi
atliekant pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas, taip pat uZ papildomq pareigq ar uZduodiq,

nenustatytq pareigybes apraSyme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4 (eigu nesudaroma papildoma

darbo sutartis). Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali vir5yti 60 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

23. VSPC darbuotojq tiesioginiai vadovai, iverting darbuotojui susidariusi papildom4
darbo krfivi ar skiriarnas papildomas pareigas ar uZduotis, sifllo skirti darbuotojui priemok4, kuri gali
siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio, pateikdamas VSPC direktoriui
motyvuot4 tarnybini si[lyrn4 del priemokos skyrimo (toliau - tarnybinis sillymas), suderint4 su
VSPC vyr. buhalteliu (o nesant - jo funkcijas atliekandiu buhalteriu). Tarnybiniame siulyrne turi buti
konkrediai nurodoma, uZ koki papildom4 darbo krlvi ar uZ kokiq papildomq pareigq ar uZduodiq
atlikim4 sitloma skirti priemokq, nurodant konkretq termin4. UZ darbuotojams pavestq papildomq
pareigq ar uZduodiq vykdymo kontrolg atsakingas tiesioginis vadovas, kuris, jeigu pablogeja tq
darbuotojq darbo rezultatai arba jie nevykdo pavestq papildomq pareigq ar uZduodiq, VSPC
direktoriui teikia motyvuot4 si[lym4 del priemokq sumaZinimo arba mokejimo nutraukimo.

24. Tarnybinius si[lymus del priemokos skyrimo direktoriaus pavaduotojui
socialiniams reikalams, vyriausiajam buhalteriui, Ukio padalinio vadovui, atvejo vadybininkui ir
Ra5tines administratoriui teikia Pareigybiq steigimo, naikinimo bei pareigybiq kategorijq ir
koeficientq nustatymo (keitimo), pareigines algos kintamosios dalies nustatymo, priedq, pa5alpq

skyrimo ir kai kuriq socialiniq garantijq suteikimo svarstymo komisijos Pirmininko pavaduotojas.
25. Tarnybinius siulymus del priemokq skyrimo nagrineja VSPC direktorius, isakymas

del priemokos skyrimo iforminamas VSPC direktoriaus lsakymu.
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26. Atsilvelgiant I darbuotojo tiesioginio vadovo sillym4, suderinus su VSPC vyr.

buhalteriu fio nesant - jo funkcrjas atliekandiu buhalteriu), VSPC darbuotojams gali buti skiriamos

premijos uZ vienkartiniq ypad svarbiq VSPC veiklai uZduodiq atlikim4. Premijos darbuotojams taip
pat gali b[ti skiriamos, ivertinus praejusiq kalendoriniq metq veikl4 labai gerai. Premijos negali

vir5yti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

27. VSPC darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali b[ti skiriamos

premijos, atlikus vienkartines ypad svarbias VSPC veiklai uZduotis. Taip pat ne daugiau kaip vien4

kart4 per metus gali blti skiriamos premijos, ivertinus labai gerai VSPC darbuotojo praejusirl

kalendoriniq metq veikl4. Premijos negali virSyti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios

dalies dydZio. .los skiriamos priklausomai nuo VSPC darbo uZmokesdiui skirtq asignavimq.
28. VSPC darbuotojo tiesioginis vadovas gali siDlyti skirti premij4 papildomai prie

kintamosios dalies, skirti tik premij4 arba tik nustatyti darbuotojui kintam4j4 dali. Premrya negali bUti

skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius l2 mdnesiq buvo paskirta drausmind nuobauda.

29. Tarnybinius sifllymus nagrineja ir VSPC direktoriui si[lymus teikia Pareigybiq
steigimo, naikinimo bei pareigybiq kategorijq ir koeficientq nustatymo (keitimo), pareigines algos
kintamosios dalies nustatymo, priedq, pa5alpq skyrimo ir kai kuriq socialiniq garantijq suteikimo
svarstymo komisija (toliau - Komisija).

30. VSPC direktoriui teigiama rezoliucija pritarus Komisijos si[lyrnui ir (arba)

tarnybiniam siulymui, VSPC administracijos darbuotojas, atsakingas uZ personalo administravim4,
rengia VSPC direktoriaus isakym4 del priedq skyrimo.

3l. Materialine paSalpa (toliau - pa5alpa) skiriama esant darbuotojo motyvuotam
ra5ytiniam pra5ymui (toliau - pra5ymas) ir atsiZvelgiant i VSPC skirtus asignavimus. PraSyme turi
blti ai5kiai nurodyta, kodel reikalinga pa5alpa, pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos
prieZilros istaigos paLyma apie sveikatos blklg, vaistq isigijima arba butinq mokamq medicininiq
paslaugq apmokejim4 patvirtinantys dokumentai, Seimos nario mirties liudijimo kopija, paLyma apie
stiching nelaimg, vagystg ir pan.).

32. Siekdami gauti pa5alp4 darbuotojai parengia pra5ym4 VSPC direktoriui, kuri VSPC
personalo administravirno funkcijas atliekantis specialistas suderina su VSPC vyr. buhalteriu fio
nesant - jo funkcijas atliekandiu buhalteriu).

33. Pra5ymus nagrineja ir VSPC direktoriui sillymus teikia Komisija.
34. VSPC direktoriui teigiama rezoliucija pritarus Komisijos sillymui ir (arba)

prasymui vsPC vyr. buhalteris iSrnoka pasalpas, skirtas vsPC darbuotojams.
35. Mirus VSPC darbuotojui, atsiZvelgus i Seimos nariq pateikt4 praSymq (ir prie jo

pridet4 mirties fakt4 patvirtinanti dokument4) skirti materialing pa5alp4 gali buti skirta ir i5mokama
materialine pa5alpa mirusiojo Seimos nariams (sutuoktiniui, vaikui (ivaikiui), motinai, tevui (imotei,
iteviui) VSPC direktoriui teigiama rezoliucija pritarus pra5ymui.

36. Pa5alpa gali buti skiriama ir mokama atsiZvelgiant i VSPC skirtus asignavimus iki
5 minimaliqjq menesiniq algq dydZio.

37. Priemokos, priedai ir materialines pa5alpos Visagino socialinitl paslaugq centro
projekto ,,lntegralios pagalbos namuose teikimo modelio suklrimas Visagino savivaldybeje,,
darbuotojams mokamos tik atsiZvelgianti20l4-2020 m. projekto igyvendinin'rui skirtas leSas.



Visagino socialiniq paslaugtl centro
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo

sutartis, darbo apmokejirno tvarkos
apraso (2019-02-04 IV-1 6)
1 priedas

VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
SOCIALINIAMS REIKALAMS PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES

KOEFICIENTAI

Pareigyb6

Pastoviosios dalies koeficientai
(nareisinds alsos baziniais dvdZiais)

Pareisvbds lvsis ,4'2

Vadovaujamo darbo patirtis
(metais)

iki 5
nuo daugiau
kaip 5 iki 10

daugiau kaip l0

5,18-11,16 5,22-11,34 5,24-11,,52
Direktoriaus pavaduotoj as

socialiniams reikalams,
neatestuotas

6,30 6,40 6,50

Direktoriaus pavaduotoj as

socialiniams reikalams, atestuotas
socialinis darbuotoj as

6,93 7,04 7,15

Direktoriaus pavaduotoj as

socialiniams reikalams, atestuotas
vyresnysis socialinis darbuotoias

7)\ 7,36 7,48

Direktoriaus pavaduotoj as

socialiniams reikalams. atestuotas
ekspertas

7,88 8,00 8,1 3



VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO STRUKTURINIU PADALINIU
VADOVU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Valstybds ar
savivaldybiq
istaieu grupe

Pareigybd Vadovaujamo
darbo

patirtis
(metais)

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginds algos baziniais dydZiais)

II
nuo 50 iki

200
pareigybiq

Pareisvb6s lvsis A
Profesinio darbo patirtis

rkr 5
nuo daugiau
kain 5 iki 10

daugiau kaip
10

3,60-9,50 3.70-9,70 3.80-10.20
Vyriausiasis

buhalteris
rkr 5

6,00 6,10 6,20

Vyriausiasis
buhalteris

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

3.70-9"55 3,80-9,90 3,90-10,60
6.10 6.20 6.30

Vyriausiasis
buhalteris

daugiau kaip
10

3,80-9,60 3,90-10,01 4.00-11"0
6"20 6,30 6,40

Valstybds ar
savivaldybiq

istaigq
qrupd

Pareigyb6 Vadovaujamo
darbo

patirtis
(metais)

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginds algos baziniais dydiiais)

II
nuo 50 iki

200
pareigybiq

Pareieybes lveis A
Profesinio darbo natirtis

tlil 5 nuo daugiau
kaip 5 iki 10

daugiau
kain 10

4.32-9.50 4,44-9,70 4.56-10"20
Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
neatestuotas

iki s

5?0 5,30 5,40

Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
atestuotas
socialinis
darbuotoias

iki 5

\7)
5,83 5,94

Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
atestuotas

vyresnysis
socialinis

darbuotojas

il{r 5

5,98 6,10 6,27

Vyriausiasis
socialinis
darbuoto.jas,
atestuotas
socialinis
darbuotojas
ekspertas

iki s

6,50 6,63 6,75
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Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
neatestuotas

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

4,44-9,,55 4,56-9,90 4.68-10.60

5,30 5,40 5,50

Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
atestuotas

socialinis
darbuotojas

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

5,83
5,94 6,05

Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
atestuotas

vyresnysis
socialinis

darbuotoias

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

6,10 6,27 6,33

Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
atestuotas

socialinis
darbuotojas

ekspertas

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

6,63 6,7 5 6,88

Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
neatestuotas

daugiau kaip
10

4,,56-9,60 4,68-10,01 4.80-11,0

5,40 5,50 5,60

Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
atestuotas

socialinis
darbuotoias

daugiau kaip
10

5,94
6,05 6,16

Vyliausiasis
socialinis
darbuotojas,
atestuotas

vyresnysis
socialinis

daugiau kaip
10

6,27
6,33 6,44

Vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
atestuotas

socialinis
darbuotojas

ekspertas

daugiau kaip
10

6,7 5 6,88 7,00



Valstybes ar
savivaldybiq

istaigq
gruD0

Pareigybd Vadovaujamo
darbo

patirtis
(metais)

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginds algos baziniais dydiiais)

II
nuo 50 iki

200
pareigybiq

Pareisyb6s lyeis A
Profesinio darbo pati rtis

rkr 5 nuo daugiau
kairr 5 iki 10

daugiau
kairr 10

4,32-9,50 4.44-9.70 4.56-10.20
Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
neatestuotas

iki 5

6,20
6,30 6,40

Vyriausiasis
atve.jo
vadybininkas,
atestuotas
socialinis
darbuotoias

iki 5

6,82
6,93 7,04

Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
atestuotas

vyresnysis
socialinis

darbuotoias

iki 5

7,13 '7 1< J,36

Vyriausiasis
atve.io

vadybininkas,
atestuotas
socialinis
darbuotojas
ekspertas

rlil 5

7,75 7,88 8,00

Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
neatestuotas

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

4,44-9,55 4,56-9rg0 4.68-10.60

6,30 6,40 6,50

Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
atestuotas

socialinis
darbuotojas

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

6,93 7,04 7,15

Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
atestuotas

vyresnysis
socialinis

darbuotoias

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

7)5, )-" 7,36 7,48

4



Vyriausiasis
atvejo

vadybininkas,
atestuotas
socialinis
darbuotojas
ekspertas

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

7,88 8,00 8,1 3

Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
neatestuotas

daugiau kaip
10

4,56-9,60 4,69-10,01 4,80-11,0

6,40 6,50 6,60

Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
atestuotas
socialinis
darbuotoias

7,04 7,75 7,26

Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
atestuotas
vyresnysis
socialinis
darbuotoias

7,36 7,48 7,59

Vyriausiasis
atvejo
vadybininkas,
atestuotas
socialinis
darbuotojas
ekspertas

8,00 8,13 8,25

Valstybds ar
savivaldybiq
istaisu qrup6

Pareigybd

Vadovaujamo
darbo

patirtis
(metais)

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginds algos baziniais dydZiais)

II
nuo 50 iki

200
pareigybiq

Pareievbds lvsis B
Profesinio darbo patirtis

iki 5
nuo daugiau
kain 5 iki 10

daugiau kaip
10

3,45-8,99 3,60-9,05 3,70-9.23
Ukio

padalinio
vadovas

iki 5 5,00 5,10 5,20

Ukio
padalinio
vadovas

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

3,60-9,05 3,70-9,23 3.80-9"41

5,10 5,20 5,30

Ukio
padalinio
vadovas

daugiau kaip
10

3"70-9.23 3,80-9,41 3,90-9,59

5,20 5,30 5,40
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Visagino socialiniq paslaugq centro
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo

sutartis, darbo apmokejimo tvarkos
apra5o (2019-02-04 IV- I 6)
2 priedas

VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO A IR B LYGIO SPECIALISTU
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigyb6s lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginds algos baziniais
dvdiiais)

nrofesinio darbo natirtis (metais

iki 2
nuo daugiau
kain 2 iki 5

nuo daugiau
kain 5 iki 10

daugiau
kaip l0

A'2lveis 4.06-7,6 4,08-8,5 4,14-9,5 432-10,5
Atvejo vadybininkas,
neatestuotas

6,ll 6,21 6,3\ 6,41

Atvejo vadybininkas,
atestuotas socialinis
darbuotoias

6,72 6,83 6,94 7,05

Atvejo vadybininkas,
atestuotas vyresnysis
socialinis darbuotoi as

7,14 7,26 7,37

Atvejo vadybininkas,
atestuotas socialinis
darbuotoias ekspertas

1,76 7,89 8,01

Socialinis darbuotoj as-

koordinatorius, dirbantis su
Seimomis, neatestuotas

5,50 5,60 5,70 5,80

Socialinis darbuotoj as-

koordinatorius, dirbantis su
Seimomis, atestuotas
socialinis darbuotoi as

6,05 6,16 6,27 6,38

Socialinis darbuotoj as-
koordinatorius, dirbantis su
Seimomis, atestuotas
vyresnysis socialinis
darbuotoias

6,44 6,56 6,67

Socialinis darbuotoj as-

koordinatorius, dirbantis su
Seimomis, atestuotas
socialinis darbuotojas
ekspertas

7,00 7,13 7,25

Socialinis darbuotoj as,

dirbantis su Seimomis.
neatestuotas

5,40 5,50 5,60 5,70

Socialinis darbuotojas,
dirbantis su Seimomis.
atestuotas socialinis
darbuotoias

5,94 6,05 6,16 6,27



Pareigyb6s Iygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginds
dvdZiais)

algos baziniais

nrofesinio darbo patirtis (metais

iki 2
nuo daugiau
kaip 2 iki 5

nuo daugiau
kain 5 iki 10

daugiau
kaip 10

Socialinis darbuotoj as,

dirbantis su Seimomis,
atestuotas vyresnysis
socialinis darbuotoi as

6,33 6,44 6,56

Socialinis darbuotoj as,

dirbantis su Seimomis,
atestuotas socialinis
darbuotoias ekspertas

6,88 7,00 7,\3

Psichologas
4,90 5,10 5,30 550

Socialinis darbuotoj as,

neatestuotas
s00 5,05 5,1 0 5,1 5

Socialinis darbuotoj as,

atestuotas socialinis
darbuotoias

5,50 5,56 5,61 5,67

Socialinis darbuotojas,
atestuotas vyresnysis
socialinis darbuotoi as

5,81 5,87 5q)

Socialinis darbuotoj as,

atestuotas ekspertas
6,31 6,38 6,44

UZimtumo specialistas 4.20 4.30 4.40 4,50
B lvsis 3,35-7,3 3,39-7,4 3.45-7.6 3,50-8,0

Buhalteris 4,50 4,70 4,90 5,10
Ra5tines administratorius 4.80 5.00 5.20 5.40
Bendrosios praktikos
slaugytojas
(institucinei ilgalaikei ir
trumpalaikei socialinei
slobai)

4,50 4,70 4,90 5,10

MasaZuotoias 4.70 4,80 4,90 5,00
Kineziterapeutas 4.70 4.80 4.90 5"00
Bendruomenes slaugytoj as
(intesraliai pasalbai teikti)

4,00 4,02 4,04 4,06

MasaZuotoj as (integraliai
paealbai) 4,10 4,12 4,14 4,16
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Visagino socialiniq paslaugq
darbuotojq, dirbandiq pagal

sutartis, darbo apmokejimo
apra5o (2019-02-04 IV- I 6)

3 priedas

VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO KVALIFIKUOTU DARBUOTOJU
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO
PROJEKTO ,,INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE TEIKIMO MODELIO

SUKURIMAS VISAGINO SAVIVALDYBEJE" KVALIFIKUOTU DARBUOTOJU
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

centro
darbo

tvarkos

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigin6s algos baziniais
dydZiais)

profesinio darbo patirtis (metais

iki 2
nuo daugiau
kaip 2 iki 5

nuo daugiau
kain 5 iki 10

daugiau kaip
10

C lveis 3,97-5,3 4,00-5,4 4,03-5,6 4,06-7,0
Pagalbos namuose skyriaus
socialinio darbuotojo
padeieias

4,00 4,05 4,10 4,15

Nakvynes namq socialinio
darbuotoio padeieias 4,00 4,05 4,10 4,75

Socialines globos senyvo
amZiaus Zmonems ir
suaugusiems asmenims su
negalia skyriaus socialinio
darbuotoio padeieias

4,00 4,05 4,70 4,15

Socialines globos senyvo
amZiaus Zmonems ir
suaugusiems asmenims su
negalia skyriaus slaugytoj o
padeieias

4,00 4,05 4,10 4,75

Pareigyb6s lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginds algos baziniais
dvdZiais)

nrofesinio darbo natirtis (metais)

iki 2
nuo daugiau
kaip 2 iki 5

nuo daugiau
kain 5 iki 10

daugiau kaip
10

C lvsis 3,12-5,3 3,14-5,4 3,16-5,6 3.18-7.0
Slaugytojo padejejas
(proj ektas,,Integralios
pagalbos narluose teikimo
modelio sukurimas Visagino
savivaldvbeie")

3,3 0 3,34 3,36



Visagino socialiniq paslaugq centro

darbuotojq, dirbandiq pagal darbo

sutartis, darbo apmokejimo tvarkos
apra5o (2019-02-04 IV- 1 6)
4 priedas

VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CBNTRO KVALIFIKUOTU DARBUOTOJU
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigyb6s lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginOs algos baziniais
dvdZiais)

nrofesinio darbo natirtis (metais)

iki 2
nuo daugiau
kain 2 iki 5

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

daugiau kaip
10

C lveis 3,31-5,3 3,34-5,4 3,36-5,6 3,38-7,0
Santechnikas, atsakingas uZ
Silumos [ki 3,50 1 55 3,60 3,65

Elektrikas, atsakingas uZ
elektros [ki 3,50 ? 55 3,60 3,65

Santechnikas 3,40 3.4s 3.50 ? (<

Elektrikas 3,40 3,45 3,50 I 55
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Visagino socialiniq paslaugq centro

darbuotojq, dirbandiq pagal darbo

sutartis, darbo apmokejimo tvarkos
apraSo (20 19 -02-04 IV- 1 6)
5 priedas

VISAGINO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO
ATSISKAITYMO LAPELIS

Atsiskaitymo lapelis uZ
(data)

Vardas. pavarde
Tabelio Nr.
Pavadinimas Nr. NPD

taikomas
PNPD

taikomas
Dienq

sk.
Valandq
skaiiius

Suma,
Eur

Pareisinis atlvsinimas 1 101

I5 viso priskaityta
Avansinis mokeiimas 2231
Pervesta i kortele a'\ A''lLLAL

Paiamu mokestis 3339
Soc. draudimo mokestis 3 oh 3340
Socialinis draudimas 6 oZ 334t
Soc. draudimo mokestis 2oh 3343

I5 viso atskaityta:

ISmokdti:
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