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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau tekste –
Įstaiga) darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo tvarka (toliau tekste – Tvarka) nustato
Įstaigos darbuotojų (išskyrus Įstaigos vadovą ir jo pavaduotojus) darbo užmokesčio sandarą, jo
nustatymo principus, apskaičiavimo bei mokėjimo tvarką ir taikoma apskaičiuojant Įstaigos
darbuotojų darbo užmokestį, prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams.
2. Ši Tvarka parengta vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
2.3. Kitais darbo apmokėjimo tvarką reglamentuojančiais dokumentais.
3. Atskirų darbuotojų darbo apmokėjimas gali būti detalizuojamas kituose Įstaigos
lokaliniuose teisės aktuose.
3.1. Darbuotojams, neteikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugų, darbo apmokėjimo
tvarka nustatoma, suderinus su įstaigoje veikiančia profesine (-ėmis) sąjunga (-omis) arba kitais
įstaigos darbuotojų atstovais, jei įstaigoje nėra veikiančios profesinės (-ių) sąjungos (-ų), ir
tvirtinama kartu su asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarka viename lokaliniame teisės akte.
4. Pagrindinės šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:
4.1. Darbuotojas – asmuo, dirbantis Įstaigoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį;
4.2. Medicininis personalas – sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys Įstaigos darbuotojai
(A grupė);
4.3. Nemedicininis personalas – Įstaigos darbuotojai, teikiantys kitas nei sveikatos priežiūros
paslaugas (B grupė). Nemedicininiam personalui priskiriamas pareigybių sąrašas tvirtinamas
Įstaigos vadovo įsakymu;
4.4. Darbo užmokestis (DU) – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už pagal darbo sutartį su
Įstaiga atliktą darbą, t. y. pagrindinis darbo užmokestis (pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji ir
kintamoji dalys), papildomas darbo užmokestis (priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės
išmokos);
4.5. Pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis (AP) – Įstaigos vadovo nustatyta darbo
užmokesčio sudedamoji dalis, mokama darbuotojui už pagal darbo sutartį su Įstaiga atliktą darbą.
Pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis apskaičiuojama bazinį darbo užmokesčio dydį (B)
dauginant iš pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento (KP), kuris, skaičiuojant
minimalią gydytojo darbo užmokesčio pastoviąją dalį, yra 2,5;
4.6. Darbo užmokesčio bazinis dydis (B) – Darbo užmokesčio bazinis dydis prilyginamas
kiekvienų praėjusių metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytai minimaliajai mėnesinei
algai (MMA);
4.7. Pagrindinio darbo užmokesčio kintamoji dalis (AK) – darbo užmokesčio sudedamoji
dalis, priklausanti nuo darbuotojo specialybės, darbo sudėtingumo, darbo stažo, kvalifikacijos ir
kitų Tvarkoje numatomų vertinamųjų kriterijų;
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4.8. Priedai (P1) – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti mokama prie darbuotojo
pagrindinio darbo užmokesčio už darbą ar darbuotojo pasiekimus, atitinkančius Tvarkoje
numatomus vertinamuosius kriterijus.
4.9. Priemokos (P2) – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti mokama prie
darbuotojo pagrindinio darbo užmokesčio už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių
vykdymą; už laikinai nesančio darbuotojo funkcijų vykdymą;
4.10. Vienkartinė piniginė išmoka (P3) – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti
skiriama darbuotojui skatinti arba vienkartinė finansinė parama darbuotojui, kuri gali būti skiriama
darbuotojo, jo šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) mirties
atvejais ir kitoms aplinkybėms, apsunkinančioms darbuotojo materialinę būklę.
5. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestį nustato Įstaigos vadovas, suderinęs su profesine
sąjunga, neviršydamas Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinto ir suderinto su Įstaigos stebėtojų taryba
darbo užmokesčio fondo normatyvo, vadovaudamasis šia Tvarka ir kitais teisės aktais.
6. Darbuotojų darbo laiko norma yra keturiasdešimt valandų per savaitę, išskyrus kai darbo
teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiko normą arba susitarta dėl ne viso darbo
laiko.
6.1. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui, įskaitant kai su darbuotoju sutariama,
kad jis dirbs ne visą darbo laiką (ne visa darbo diena arba savaitė).
6.2. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų
nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas,
tobulinant kvalifikaciją.
7. Vyrams ir moterims už tokį patį ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis.
Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į
kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio
sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės
kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas
palyginamasis darbas.
8. Įgyvendinant darbuotojų lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus,
darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir visus
papildomus uždarbius pinigais, kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už
savo darbą.
9. Darbuotojų darbas apmokamas iš Įstaigos darbo užmokesčio fondo lėšų. Įstaigos
darbuotojų darbo užmokesčio fondas sudaromas pagal patvirtintą ir suderintą su Įstaigos stebėtojų
taryba darbo užmokesčio normatyvą nuo lėšų, gaunamų iš ligonių kasų už Įstaigoje prisirašiusius
pacientus ir suteiktas paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Darbo
užmokesčio fondo normatyvas tvirtinamas Įstaigos vadovo įsakymu.
10. A grupės darbuotojų darbo užmokesčio minimalūs dydžiai nustatomi vadovaujantis šia
Tvarka. A grupės darbuotojams, kurių darbo užmokestis, įsigaliojus šiai Tvarkai, yra mažesnis,
palyginti su iki šios Tvarkos įsigaliojimu nustatytu darbo užmokesčiu, darbo užmokestis turi būti
padidintas pagal šioje Tvarkoje numatytus pagrindinio darbo užmokesčio dydžius.
11. B grupės darbuotojo valandinis atlygis arba pagrindinis darbo užmokestis negali būti
mažesni už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją
mėnesinę algą.
II. DARBO UŽMOKESČIO SANDARA IR PAGRINDINIO DARBO UŽMOKESČIO
PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO TVARKA
12. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestį (DU) sudaro:
12.1. Pagrindinis darbo užmokestis (A):
12.1.1. pastovioji dalis (AP);
12.1.2. kintamoji dalis (AK);
12.2. Papildomas darbo užmokestis (P);
12.2.1. priedai (P1);
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12.2.2. priemokos (P2);
12.2.3. vienkartinės piniginės išmokos (P3).
13. Pagrindinis A grupės darbuotojo darbo užmokestis (išskyrus pirminės asmens sveikatos
priežiūros gydytojus) apskaičiuojamas pagal formulę:
A = AP + AK
13.1. Pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis (AP) apskaičiuojama pagal formulę:
AP = B x KP
13.1.1. Apskaičiuojant minimalią pagrindinio darbo užmokesčio pastoviąją dalį, taikomi
darbuotojų pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies skaičiavimo principai, kai mažiausia
gydytojo DU pastovioji dalis negali būti mažesnė kaip B x KP (2,5) ir kai Tvarkos 13.2. punkte
nurodytoms profesinėms grupėms pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis nustatoma pagal
proporcijas, kurios įvertinus profesinę grupę, apskaičiuojamos atskaitos dydžiu imant mažiausią
įstaigoje dirbančio gydytojo vieno etato AP.
13.1.2. Apskaičiuojant pagrindinio darbo užmokesčio pastoviąją dalį taikoma formulė:
AP = B x KP,
kai pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientą (KP) įsakymu nustato Įstaigos
vadovas.
13.1.3. A grupės darbuotojams, didinant darbo užmokestį prioritetas teikiamas mažiausiai
uždirbantiems darbuotojams, siekiant taikyti vienodą pastoviosios dalies koeficientą pagal
profesinę kvalifikaciją ir atliekamą darbą.
13.2. Įstaigos vadovas žemiau išvardintiems darbuotojams pagal profesinę kvalifikaciją,
reikalingą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, nustato pagrindinio darbo užmokesčio
pastoviosios dalies dydį, kuris negali būti mažesnis kaip:
13.2.1. gydytojams – 100 %;
13.2.2. gydytojams odontologams – 80 %;
13.2.3. gydytojams asistentams – 70 %;
13.2.4. gydytojams odontologams asistentams – 70 %;
13.2.5. slaugytojams su aukštuoju slaugytojo universitetiniu išsilavinimu – 70 %;
13.2.6. slaugytojams su aukštuoju neuniversitetiniu ar aukštesniuoju išsilavinimu – 60 %;
13.2.7. akušeriams su aukštuoju akušerio universitetiniu išsilavinimu – 70 %;
13.2.8. registratorius darbui su pacientais (medicininis išsilavinimas), akušeriams su
aukštuoju neuniversitetiniu ar aukštesniuoju išsilavinimu – 60 %;
13.2.9. kitiems sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, teikiantiems asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pagal įgytą profesinę kvalifikaciją su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu – 70 %;
13.2.10. kitiems sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, teikiantiems asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pagal įgytą profesinę kvalifikaciją su aukštuoju neuniversitetiniu
išsilavinimu – 60 %;
13.2.11. medicininių autoklavų aparatininkams, slaugytojų padėjėjams, socialinio darbuotojo
padėjėjams – 40 %.
13.3. Naujai įsidarbinančiam darbuotojui bandomuoju trijų mėnesių laikotarpiu netaikomas
pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies maksimalus patvirtintas koeficientas.
14. Gydytojo, teikiančio pirminio lygio paslaugas, pagrindinio darbo užmokesčio
pastoviosios dalies (AP) dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
AP=PAPN x PAPK,
kur PAPN – prisirašiusių asmenų skaičius,
PAPK – vieno prisirašiusiojo apdrausto asmens vertė.
Vieno prisirašiusiojo apdrausto asmens vertė PAPK apskaičiuojama pagal formulę:
PAPK = AP/870
kur AP – gydytojo pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis,
kur 870 – vidutinis prisirašiusiųjų pacientų skaičius.
Pastovioji dalis apskaičiuojama pagal formulę:
AP=B x KP,
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kur B – MMA (minimali mėnesinė alga)
KP – pastoviosios dalies koeficientas.
Pirminės priežiūros gydytojui taikomi koeficientai KP:
šeimos gydytojui – nuo 2,8 iki 3,5;
vidaus ligų gydytojui – nuo 2,5 iki 3,3;
vaikų ligų gydytojui – nuo 2,5 iki 3.
14.1. Šeimos gydytojų pastoviosios dalies koeficientą didinti pirmumo tvarka, suderinus su
profesine sąjunga.
14.2. Gydytojų (odontologų), slaugytojų (akušerių, odontologų padėjėjų) ir kitų sveikatos
priežiūros specialistų su aukštuoju universitetiniu ir aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu, darbo
užmokesčio pastoviosios dalies dydis perskaičiuojamas ir peržiūrimas darbo krūvis pagal
prisirašiusių gyventojų skaičių prie gydytojo (įstaigos) ir teisės aktais patvirtintus normatyvus
vienam etatiniam vienetui, vieną kartą metuose gruodžio 31 d., suderinus su profesine sąjunga.
Pastoviosios dalies dydžio sumažėjimas/padidėjimas, darbo krūvio sumažėjimas/padidėjimas
įforminamas darbo sutartyje.
15. B grupės darbuotojams pagrindinis darbo užmokestis nustatomas darbo sutartyje. B
grupės darbuotojų darbo krūvis ir darbo užmokestis peržiūrimas (sumažinamas/padidinamas) vieną
kartą metuose gruodžio 31 d., sumažėjus darbuotojų skaičiui einamaisiais metais ne mažiau kaip
dešimt procentų įstaigoje, kai vidutinis darbuotojų skaičius yra nuo vieno šimto iki dviejų šimtų
devyniasdešimt devynių darbuotojų, suderinus su profesine sąjunga.
III. PAGRINDINIO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS
16. A grupės darbuotojams mokama kintamoji dalis prie pagrindinio darbo užmokesčio
(AK), įvertinant:
16.1. darbo stažą (sumuojami sveikatos priežiūros specialisto išdirbti metai 5 metų intervalais
visose sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose darbuotojas yra dirbęs, įskaitant gydytojo rezidento
stažą);
16.2. darbuotojo specialybę;
16.3. darbo sudėtingumą.
17. Įstaigos vadovas įsakymu, suderinęs su profesine sąjunga, nustato pagrindinio darbo
užmokesčio kintamosios dalies taikymo tvarką ir dydžius.
17.1. Įstaigos vadovas įsakymu, suderinęs su profesine sąjunga, gali patvirtinti naują darbo
užmokesčio kintamosios dalies taikymo pagrindą, atsižvelgdamas į darbo užmokesčio fondą ir (ar)
sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą Įstaigoje, ir (ar) asmens sveikatos priežiūros išlaidų
kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prioritetinių krypčių sąrašą.
IV. PRIEDŲ NUSTATYMAS IR SKYRIMAS
18. Priedų (P1) dydžius įsakymu nustato Įstaigos vadovas, atsižvelgiant į sutarčių su
teritorinėmis ligonių kasomis vertę, iš kitų šaltinių gaunamas lėšas, darbo užmokesčio fondą,
Įstaigos finansinę padėtį bei vadovaudamasis šia Tvarka ir kitais teisės aktais.
18.1. A ir B grupių darbuotojams priedai gali būti mokami:
18.1.1. už vadovaujamąjį darbą;
18.1.2. už mokslo laipsnį (mokslų daktaras, habilituotas mokslų daktaras);
18.1.3. už lojalumą Įstaigai, Įstaigos įvaizdžio formavimą;
18.1.4. už reikšmingą įtaką geriems Įstaigos veiklos rezultatams;
18.1.5. už konkrečios profesijos ir kvalifikacijos darbuotojų poreikį Įstaigai ir paklausą darbo
rinkoje;
18.1.6. Darbuotojui, greta savo pareigų atliekančiam laikinai nesančio (laikino nedarbingumoligos metu) darbuotojo darbą, mokama ne mažiau 30 % nesančio darbuotojo tarifinio atlyginimo
priedas už faktiškai padidėjusį darbo krūvį, taip pat skirti komandoje dirbančiam darbuotojui jo
vidutinio pareigybinio atlyginimo dydžio 15 % priedą, neatsiejamai komandoje dirbančiam
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darbuotojui. Jei darbuotoją pavaduoja keli darbuotojai, priedas jiems mokamas už faktišką
pavadavimo laiką proporcingai padalinant paskirtą priedą.
18.1.7. už suteiktas mokamas paslaugas nedraustiems asmenims, profilaktinius sveikatos
tikrinimus.
18.1.7.1. mokėti 20 procentų priedą gydytojui ir 10 procentų priedą nuo mokamos paslaugos
kainos su gydytoju dirbančiai slaugytojai už: profilaktinius sveikatos tikrinimus, vairuotojų,
pageidaujančių įsigyti ginklą ir vykstančiųjų į užsienį.
18.1.8. atsižvelgiant į skatinamųjų ir profilaktinių programų paslaugų vykdymo rezultatus
(specialistams teikiantiems pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas):
18.1.8.1. už skatinamųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos
programų paslaugų faktinius vykdymo rezultatus kiekvienos suteiktos skatinamosios paslaugos ir
sveikatos programos bazinio apmokėjimo kainos, nustatomas Kk = 0,25.
18.1.8.2. už kiekvieną ėminį tyrimui procedūrų (ėminių) kabineto slaugytojui Kk = 0,1, kai
vieno ėminio paėmimo kaina prilyginama 1,00 eurui.
18.1.8.3. už skatinamąją paslaugą pagal faktinį tyrimų vienetų skaičių pagal bazinio
apmokėjimo kainą kodui 1842 klinikos laboratorijos darbuotojams Kk = 0,2, už skatinamųjų
paslaugų, sveikatos programų pagal kodus kiekvieną atliktą tyrimą klinikos laboratorijos
darbuotojams Kk = 0,2, kai vieno tyrimo atlikimo kaina prilyginama 1,00 eurui.
18.1.9. už darbą dirbant kenksmingų veiksnių veikiamose darbo vietose pagal faktiškai
dirbtą laiką, kai Įstaigoje atliktas kenksmingų ir pavojingų veiksnių vertinimas – 20 procentų
pastoviosios dalies darbo užmokesčio priedas;
18.1.10. už darbą dirbant pavojingų veiksnių veikiamose darbo vietose pagal faktiškai dirbtą
laiką kai Įstaigoje atliktas kenksmingų ir pavojingų veiksnių vertinimas – 15 procentų pastoviosios
dalies darbo užmokesčio priedas.
18.2. Priedai gali būti mažinami ar panaikinami išnykus priedo skyrimo pagrindui, pablogėjus
darbuotojo darbo rezultatams, už pagrįstas pretenzijas, skundus ir (ar) pastabas, už dokumentų
rengimo taisyklių ir (ar) terminų pažeidimus, už darbo drausmės pažeidimus, pablogėjus Įstaigos
finansiniai padėčiai ir (ar) kitais pagrindais.
V. PRIEMOKŲ IR VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ NUSTATYMAS IR SKYRIMAS
19. Priemokų ir vienkartinių išmokų dydžius įsakymu nustato Įstaigos vadovas, atsižvelgiant
į sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis vertę, iš kitų šaltinių gaunamas lėšas, darbo užmokesčio
fondą, Įstaigos finansinę padėtį, vadovaudamasis šia Tvarka bei kitais teisės aktais. Įsakyme
nurodomas priemokos ir (ar) vienkartinės išmokos mokėjimo pagrindas ir dydis. Nustatant
priemoką, įsakyme papildomai nurodomas konkretus priemokos mokėjimo terminas, bet ne ilgesnis
kaip iki kalendorinių metų pabaigos.
19.1. A ir B grupių darbuotojams priemokos (P2) gali būti mokamos:
19.1.1. už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą.
19.2. Nepriekaištingai dirbantiems darbuotojams skatinti, atsižvelgiant į darbo užmokesčio
fondą, Įstaigos vadovas įsakymu gali skirti vienkartines pinigines išmokas (P3) A ir B grupių
darbuotojams:
19.2.1. už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais;
19.2.2. už atliktas svarbias ar sudėtingas vienkartines užduotis;
19.2.3. už pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūros specialisto teikiamomis paslaugomis;
19.2.4. kitais atvejais.
19.3. Vienkartinė piniginė išmoka (P3) 200 eurų dydžio A ir B grupių darbuotojams taip pat
gali būti skiriama darbuotojo, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės,
įtėvio) mirties atvejais ir kitoms aplinkybėms (stichinių nelaimių atvejai), apsunkinančioms
darbuotojo materialinę būklę, pateikus rašytinį prašymą.
20. Vienkartinės piniginės išmokos gali būti mažinamos ar panaikinamos išnykus skyrimo
pagrindui, pablogėjus darbuotojo darbo rezultatams, už pagrįstas pretenzijas, skundus ir (ar)
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pastabas, už dokumentų rengimo taisyklių ir (ar) terminų pažeidimus, už darbo drausmės
pažeidimus, pablogėjus Įstaigos finansiniams rezultatams ir (ar) kitais pagrindais.
20.1. Vienkartinė piniginė išmoka negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12
mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda.
20.2. Vienkartinė piniginė išmoka negali viršyti darbuotojui nustatyto pagrindinio darbo
užmokesčio pastoviosios dalies dydžio.
VI. DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS
21. Įstaigos darbuotojams, įskaitant dirbančius už valandinį atlygį, darbo užmokestis
mokamas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
22. Už darbą švenčių dienomis mokama dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo
užmokesčio, kuris apima Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 2 dalies 1-5
punktuose nurodytas dalis.
23. Už darbą poilsio dienomis, jeigu toks darbas nenumatytas pagal darbuotojo grafiką,
mokama dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, kuris apima Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 2 dalies 1-5 punktuose nurodytas dalis arba tą dieną
pridedant prie kasmetinių darbuotojo atostogų ir mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
24. Įstaigos darbuotojams, išvykusiems į stažuotę, kvalifikacijos kėlimą paliekama darbo
vieta (pareigos) ir vidutinis darbo užmokestis
25. Įstaigos darbuotojams, pasiųstiems į komandiruotes, garantuojama, kad per visą
komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir vidutinis darbo užmokestis. Be to, jiems
mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
26. Įstaigos darbuotojams mokama 85 procentai vidutinio darbo užmokesčio ligos pašalpa už
dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku
(išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus).
27. Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtinta Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka.
28. Iš darbuotojo darbo užmokesčio įstatymų nustatyta tvarka yra išskaičiuojamas gyventojų
pajamų, socialinio draudimo, pensijų sveikatos draudimo bei kiti mokesčiai.
28.1. Siekiant, kad gyventojų pajamų mokestis būtų išskaičiuotas teisingai, kiekvienas
darbuotojas Įstaigos buhalteriui, atsakingam už darbo užmokesčio apskaitą, privalo pateikti prašymą
dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) taikymo, jeigu pageidauja, kad NPD būtų
taikomas ir dėl papildomo NPD. Kartu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius, jog būtent šį
dydį priklauso taikyti. Taip pat darbuotojas privalo pateikti prašymą nutraukti NPD taikymą, tuo
atveju, kai pageidauja, kad NPD nebūtų taikomas.
29. Išskaitos darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos:
29.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų
sumoms;
29.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;
29.3. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui;
29.4. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar
dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba
dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva.
VII. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI, VIETA
30. Darbo užmokestis Įstaigos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį darbo sutartyse
nurodytais terminais.
30.1. Pirmu mokėjimu yra išmokama darbuotojo raštišku prašymu nurodyta suma, kuri negali
viršyti daugiau kaip 50 procentų pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios atlyginimo dalies
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sumos. Jeigu darbuotojas dirbo nepilną mėnesį, jam pirmas mokėjimas gali būti mokamas tik tuo
atveju, kai jis yra dirbęs didžiąją pirmosios mėnesio pusės dalį.
30.2. Esant raštiškam darbuotojo prašymui, darbo užmokestis jam mokamas kartą per mėnesį
darbo sutartyje nurodytu terminu.
31. Darbo užmokestis Įstaigos darbuotojams pervedamas į darbuotojo asmeninę sąskaitą
banke.
32. Atostoginiai į darbuotojo banko sąskaitą pervedami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai
(kaip nustatyta DK 130 str. 1 d.) iki darbuotojo atostogų pradžios. Darbuotojo raštišku pageidavimu
atostoginių išmokėjimo laikas gali būti pakeistas.
33. Darbuotojo atleidimo atveju, kompensacija už nepanaudotas atostogas ir priskaitytas
darbo užmokestis pervedami į darbuotojo banko sąskaitą paskutinę darbo Įstaigoje dieną.
34. Darbuotojams informacija apie jiems apskaičiuotą, išskaičiuotą ir išmokėtą darbo
užmokesčio sumą, darbuotojo rašytiniu prašymu, turi būti pateikiama elektroniniuose atsiskaitymo
lapeliuose, siunčiamuose į asmeninius darbuotojų elektroninius paštus. Darbuotojui pageidaujant
lapelį gali atspausdinti buhalteris, skaičiuojantis darbo užmokestį.
VIII. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS
35. Atsižvelgdamos į darbo užmokesčių dydžius Lietuvos darbo rinkoje ir valstybės
finansines galimybes, Šalys siekia, kad visi Marijampolės PSPC darbuotojai gautų teisingą ir
konkurencingą atlyginimą už atliekamą darbą.
36. Valstybės institucijoms skyrus papildomų Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti
sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti, nurodytos lėšos privalo būti naudojamos
darbo užmokesčiui didinti vadovaujantis šia Kolektyvine sutartimi ir Marijampolės PSPC
patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka.
37. Darbuotojams, keliantiems kvalifikaciją pagal privalomą kvalifikacijos tobulinimą, būtiną
atliekamai darbo funkcijai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka privaloma išklausyti nustatytą
skaičių valandų, kvalifikacijos tobulinimui suteikiamos ne mažiau kaip 15 darbo dienų per 5 metus
gydytojams, ne mažiau kaip 10 darbo dienų per 5 metus slaugytojams, o kitiems darbuotojams
teisės aktuose nustatytą valandų skaičių, atsitraukus nuo darbo ar savo poilsio metu, ir jiems
mokamas vidutinis darbo užmokestis.
38. Marijampolės PSPC privalo būti atliktas darbo vietos profesinės rizikos vertinimas ir su
vertinimo rezultatais supažindinti darbuotojai. Jei darbuotojas dirba kenksmingų ar pavojingų
veiksnių sąlygomis, tai turi būti nurodyta darbo sutartyje ir (ar) skiriant priedą.
39. Už viršvalandžius ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo
užmokesčio, kuris apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu
tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą.
40. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokama:
40.1. darbuotojo pasirinkimu už darbą poilsio dieną nenumatytą pagal grafiką – dvigubai,
skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, kuris apima DK 139 straipsnio 2 dalies 1-5
punktuose numatytas dalis arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas
darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį;
40.2. už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo
užmokestis, kuris apima DK 139 straipsnio 2 dalies 1-5 punktuose numatytas dalis;
40.3. už darbą poilsio dieną, numatytą pagal grafiką, mokėti 50 % darbuotojo darbo
užmokesčio dydžio priedą.
41. Keisti darbo apmokėjimo sąlygų be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys negali,
išskyrus atvejus, kai teisės aktais, pagal Kolektyvinę sutartį yra keičiamas įmonės ar darbuotojų
kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokesčio
be darbuotojo raštiško sutikimo negalima.
42. Nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės ar likvidavus darbdavį,
jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo, atleistam
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darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka
atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje:
42.1. iki dvylikos mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
42.2. nuo dvylikos iki šešiasdešimties mėnesių – dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio
dydžio;
42.3. daugiau kaip šešiasdešimties mėnesių – trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio
dydžio;
43. Sveikatos priežiūros specialistams, gali būti kompensuojamos kelionės į darbą ir iš jo
išlaidos konkrečioje darbo sutartyje nustatyta tvarka ir dydžiais, suderinus su Įstaigoje veikiančia
profesine sąjunga.
IX.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Tvarka patvirtinta konsultuojantis su Įstaigos darbuotojais, laikantis lyčių lygybės ir
nediskriminavimo kitais pagrindais principų.
45. Teisės aktų nustatyta tvarka suderintą darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo tvarką
tvirtina Įstaigos vadovas.
46. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Tvarka yra supažindinami pasirašytinai ir privalo
laikytis jame nustatytų įsipareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje Tvarkoje
nustatytais principais.
47. Įstaiga turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Tvarką Lietuvos Respublikos darbo
kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi
asmenys yra supažindinami pasirašytinai.
48. Tvarka taikoma visiems Įstaigos darbuotojams nuo jos įsigaliojimo dienos.
PRIDEDAMA:
1 priedas. Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP sveikatos
priežiūros specialistams nustatymas, 1 lapas.
2 priedas. Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP kitiems
sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams nustatymas, 1 lapas.
3 priedas. Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP
darbuotojams pagal profesinę kvalifikaciją nustatymas, 1 lapas.
4 priedas. Pagrindinio darbo užmokesčio kintamosios dalies AK sveikatos priežiūros
specialistams nustatymas, 1 lapas.
5 priedas. Papildomo darbo užmokesčio priedų P1 už vadovaujamąjį darbą medicininiam
personalui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros
paslaugas pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, nustatymas, 1 lapas.
6 priedas. Pagrindinio darbo užmokesčio nemedicininiam personalui nustatymas, 1 lapas.

________________________
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1 priedas
Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP sveikatos priežiūros
specialistams nustatymas
(pagal II skyriaus 13.2. punktą)
Gydytojų, slaugytojų pareigybės
Akušeris – ginekologas
Chirurgas
Psichiatras
Odontologas
Skyriaus vedėjas
Vidaus ligų /šeimos gydytojas (stacionaras)
Psichoterapeutas (stacionaras)
Vyresnysis slaugos administratorius
Slaugytojas su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu
Slaugytojas su aukštuoju neuniversitetiniu
išsilavinimu
Akušeris su aukštuoju neuniversitetiniu
išsilavinimu
Odontologo padėjėjas
Registratorius su medicininiu išsilavinimu

Taikomas koeficientas
2,5 – 3,5
2,5 – 3,0
2,5 – 3,5
2,0 – 3,0
4,0 – 4,5
2,7 – 4,0
2,5 – 5,0
1,85 – 2,2
1,75 – 1,8
1,5 – 1,7
1,5 – 1,7
1,5 – 1,7
1,5 – 1,7

Pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis AP apskaičiuojama darbo užmokesčio
bazinį dydį B, kuris prilyginamas galiojusiai iki 2018 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nustatytai
minimaliajai mėnesinei algai (MMA) 400,00 eurų, indeksuotai 1,289 koeficientu ir lygiai 515,60
eurų, suapvalinamai iki 516,00 eurų, padauginant iš KP.
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2 priedas
Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP kitiems sveikatos
priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams nustatymas
(pagal II skyriaus 13.2. punktą)
Kiti sveikatos priežiūros specialistai su aukštuoju
universitetiniu išsilavinimu
Psichologas
Socialinis darbuotojas
Kineziterapeutas
Medicinos biologas
Vyriausiasis socialinis darbuotojas
Užimtumo terapijos specialistas
Infekcijų kontrolės specialistas
Kiti sveikatos priežiūros specialistai su aukštuoju
neuniversitetiniu išsilavinimu
Burnos higienistas
Radiologijos technologas
Klinikos laborantas
Socialinis darbuotojas
Sveikatos statistikas
Masažuotojas
Dietistas
Užimtumo terapijos specialistas

Taikomas koeficientas
1,75 – 2,0
1,75 – 1,8
1,75 – 2,0
2,0 – 2,2
2,2 – 3,0
1,75 – 1,9
2,0 – 3,4
Taikomas koeficientas
1,5 – 2,0
1,5 – 1,55
1,5 – 1,7
1,5 – 1,7
1,5 – 1,7
1,5 – 1,6
2,0 – 3,0
1,5 – 1,6

Pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis AP apskaičiuojama darbo užmokesčio
bazinį dydį B, kuris prilyginamas galiojusiai iki 2018 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nustatytai
minimaliajai mėnesinei algai (MMA) 400,00 eurų, indeksuotai 1,289 koeficientu ir lygiai 515,60
eurų, suapvalinamai iki 516,00 eurų, padauginant iš KP.
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3 priedas

Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP darbuotojams pagal
profesinę kvalifikaciją nustatymas
(pagal II skyriaus 13.2.11. papunktį)
Personalo pareigybės pagal profesinę
kvalifikaciją
Slaugytojo padėjėjas
Socialinio darbuotojo padėjėjas
Medicininių autoklavų aparatininkas

Taikomas koeficientas
1,125 – 1,25
1,125 – 1,25
1,086 – 1,2

Pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis AP apskaičiuojama darbo užmokesčio
bazinį dydį B, kuris prilyginamas galiojusiai iki 2018 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nustatytai
minimaliajai mėnesinei algai (MMA) 400,00 eurų, indeksuotai 1,289 koeficientu ir lygiai 515,60
eurų, suapvalinamai iki 516,00 eurų, padauginant iš KP.

11 / 14

4 priedas

Pagrindinio darbo užmokesčio kintamosios dalies AK sveikatos priežiūros specialistams
nustatymas
(pagal III skyriaus 16.1., 16.2. ir 16.3. papunkčius)
Pagrindinio darbo užmokesčio kintamosios dalies Ak
nustatoma pinigine išraiška, eurais
Sveikatos priežiūros
specialistai
Specialybės,
Darbo sudėtingumo,
Darbo stažo, eurais
eurais
eurais
10 m.
15 m. ir
daugiau
10 eurų 20 eurų
103,0
Gydytojams
šeimos
170,0
vidaus
165,0
vaikų
139,0
ginekologams,
103,0
chirurgui
103,0
23,0
Psichiatrams
Odontologams

83,0

57,0

Slaugytojams

62,0

Slaugytojams,
dirbantiems su
psichiatrais
Odontologų
padėjėjams

62,0

86,0 (60 % nuo gydytojų
darbo sudėtingumo
vidurkio)
14,0 (60 % nuo psichiatrų
darbo sudėtingumo)

Akušeriams

62,0

Kitiems sveikatos
priežiūros specialistams
su aukštuoju
universitetiniu
išsilavinimu
Kitiems sveikatos
priežiūros specialistams
su aukštuoju
neuniversitetiniu
išsilavinimu
Slaugytojo padėjėjams,
socialinio darbuotojo
padėjėjams
GKK registratoriui

72,0

62,0

34,0 (60 % nuo
odontologų darbo
sudėtingumo)
62,0 (60 % nuo ginekologo
darbo sudėtingumo)
36,0 (50 % nuo
specialybės

62,0

31,0 (50 % nuo
specialybės)

-

52,0

62,0

31 (50 % nuo specialybės)
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5 priedas

Papildomo darbo užmokesčio priedų P1 už vadovaujamąjį darbą medicininiam personalui ir
kitiems sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas
pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, nustatymas
(pagal IV skyriaus 19.1.1. papunktį)
Skyriaus, pareigybės pavadinimas
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjas
Vidaus ligų kabinetų atsakingas gydytojas
Psichikos sveikatos centro ir psichikos dienos
stacionaro atsakingas gydytojas
Odontologijos kabinetų atsakingas odontologas
Vaikų ligų kabinetų atsakingas gydytojas
Klinikos laboratorijos atsakingas klinikos biologas
Vidaus ligų kabinetų atsakingas slaugytojas
Vaikų ligų kabinetų atsakingas slaugytojas
Psichikos sveikatos centro atsakingas slaugytojas
Psichikos dienos stacionaro atsakingas slaugytojas
Odontologijos kabinetų atsakingas odontologo
padėjėjas
Klinikos laboratorijos atsakingas klinikos
laborantas
Registratūros atsakingas slaugytojas

Faktiškas
darbuotojų
skaičius
54
36
21

Priedas, eurais
300
190
111

20
18
7
20
11
6
5
10

106
95
37
106
58
32
26
53

5

26

9

48

Pastabos:
1. Kabinetų, padalinių atsakingiems darbuotojams, įkainis už vieną darbuotoją – 5,28 euro.
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjo priedas skiriamas įvertinant darbo
sudėtingumą, darbo organizavimą ir darbų apimtis.
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6 priedas

Pagrindinio darbo užmokesčio nemedicininiam personalui nustatymas
(pagal II skyriaus 15 punktą)
Nemedicininis personalas pagal profesines
kvalifikacijas
Darbuotojai su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu
Darbuotojai su aukštuoju neuniversitetiniu ar
aukštesniuoju išsilavinimu
Darbuotojai su profesiniu išsilavinimu ir
kvalifikuoti darbuotojai
Nemedicininis nekvalifikuotas personalas

Darbo užmokestis, eurais
902 – 1680
840 – 1550
580 – 710
555 – 620
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