
__________________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

ATASKAITA

APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

___________________________________
(data ir numeris)

_______________________________
(sudarymo vieta)

Pareigybių grupės

__________________________________ faktinės išlaidos, tūkst. Eur
                                                                                   (ataskaitinis laikotarpis)

iš viso:

iš to skaičiaus:

mokėjimai

iš viso:

iš to skaičiaus:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. Valstybės tarnautojai (iš viso) 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

    iš jų: statutiniai valstybės tarnbautojai (iš viso) 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

             iš jų: pirminės grandies pareigūnai 0 X 0 #DIV/0!

                      vidurinės grandies pareigūnai 0 X 0 #DIV/0!

                      aukštesniosios grandies pareigūnai 0 X 0 #DIV/0!

            karjeros valstybės tarnautojai 0 X X 0 #DIV/0!

II. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis 0 X X 0 #DIV/0!

            iš jų: sveikatos priežiūros darbuotojai (iš viso) 0 X X 0 #DIV/0!

                      iš jų: gydytojai 0 X X 0 #DIV/0!

                               slaugytojai 0 X X 0 #DIV/0!

III. Nuteistieji, išlaikomi valstybės biudžeto lėšomis 0 X X X 0 #DIV/0!

0 X X X 0 #DIV/0!

X X X 0 X X X X X X X X X X X

IŠ VISO (I+II+III+V): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

 
(rengėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtin- 
tas etatų 
skaičius

iš jų: 
užimti 

ataskai-  
tinio laiko-  

 tarpio 
pabaigoje

Faktinis 
sąlyginis 
darbuo-   

tojų 
skaičius1

Vidu-   
tinis 

mėne-   
sinis 
darbo 

užmo-    
kestis, 

Eur

pareiginės 
algos (pasto-  
viosios dalys)

priedai už 
tarnybos 
Lietuvos 
valstybei 

stažą

priedai už 
turimus 
laipsnius

pareigi-   
nės algos 
kinta-   
mosios 
dalys

vienkar-  
tinės 

piniginės 
išmokos, 
premijos

kitos 
išmokos 
(atosto-  
giniai, 
moky-
mosi 

atostogos 
ir kt.)2

už darbą 
pavojingo-   
mis darbo 
sąlygomis

už darbą 
poilsio, 
švenčių 

dienomis, 
nakties 

metu, budė-   
jimus 

už 
viršva-   

lan-  
dinį 

darbą

priemo-  
kos

IV. Nuteistieji, išlaikomi kitų finansavimo šaltinių3

V. Dėl ekonomikos krizės  neproporcingai sumažinto 
darbo užmokesčio dalies grąžinimas

                       1Apskaičiuojant šį skaičių, imamos tik faktiškai dirbtos darbuotojų dienos, atmetant darbuotojų laikino nedarbingumo atvejus ir atvejus, kai buvo mokamos išmokos ne iš darbo užmokesčio straipsnio. 

                       2Nurodomos visos kitos išmokos iš darbo užmokesčio straipsnio.

                       3Pajamų įmokos ar kt. lėšos.



__________________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

ATASKAITA

APIE DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMUS IR IŠLAIDAS

___________________________________
(data ir numeris)

________________________
(sudarymo vieta)

Pareigybių grupės

1 2 3 4 5 6

VEIKLOS KASMETINIAI VERTINIMAI

I. Valstybės tarnautojai (iš viso) 0 0 0 0 0

    iš jų: statutiniai valstybės tarnbautojai (iš viso) 0 0 0 0 0

             iš jų: pirminės grandies pareigūnai

                      vidurinės grandies pareigūnai

                      aukštesniosios grandies pareigūnai

            karjeros valstybės tarnautojai

II. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

IŠ VISO (I+II): 0 0 0 0 0

TARNYBINĖS VEIKLOS NEEILINIAI VERTINIMAI

Valstybės tarnautojai (iš viso) 0 0 0 0 0

    iš jų: statutiniai valstybės tarnbautojai (iš viso) 0 0 0 0 0

             iš jų: pirminės grandies pareigūnai

                      vidurinės grandies pareigūnai

                      aukštesniosios grandies pareigūnai

            karjeros valstybės tarnautojai

(rengėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Darbuotojų, 
kuriems šiais 

metais po veiklos 
vertinimo buvo 

padidintas darbo 
užmokestis, 

skaičius 
(nurodoma nuo 
metų pradžios)

Vieno mėnesio (paskutinio 
mėnesio iki vertinimo) darbuotojų, 
nurodytų 2 skiltyje, išlaidos, tūkst. 

Eur

Numatomos vieno mėnesio 
išlaidos, atlikus vertinimus 

(darbuotojams, nurodytiems 2 
skiltyje, padidėjus darbo 
užmokesčiui), tūkst. Eur

darbo užmokes- 
  čiui iš viso1:

iš to skaičiaus: 
pareiginei 

algai/pareiginės 
algos pastoviajai 

daliai

darbo užmokes- 
  čiui iš viso2:

iš to skaičiaus: 
pareiginei 

algai/pareiginės 
algos pastoviajai 

daliai3

1 Nurodomos vieno mėnesio išlaidos ( darbuotojų, nurodytų 2 skiltyje, iki vertinimo nustatytai pareiginei algai, nustatytiems priedams ir priemokoms bei paskutinio mėnesio 
iki vertinimo faktinės išlaidos mokėjimams už darbą poilsio, švenčių dienomis, nakties metu, budėjimus ir viršvalandinį darbą.

2 Nurodomos vieno mėnesio išlaidos analogiškai kaip ir 3 skiltyje, įvertinus pareiginės algos koeficiento padidėjimą.
3 Nurodomos vieno mėnesio išlaidos pareiginei algai, įvertinus pareiginės algos koeficiento padidėjimą.



__________________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

ATASKAITA
APIE DARBUOTOJŲ ATLYGINIMUS

___________________________________
(data ir numeris)

________________________
(sudarymo vieta)

Pareigybių grupės

Darbuotojų skaičius  pagal __________________mėnesio atlyginimų, neatskaičius mokesčių, intervalus

iš viso:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. Valstybės tarnautojai (iš viso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    iš jų: statutiniai valstybės tarnbautojai (iš viso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

             iš jų: pirminės grandies pareigūnai 0

                      vidurinės grandies pareigūnai 0

                      aukštesniosios grandies pareigūnai 0

            karjeros valstybės tarnautojai 0

II. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis 0

            iš jų: sveikatos priežiūros darbuotojai (iš viso) 0

                      iš jų: gydytojai 0

                               slaugytojai 0

IŠ VISO (I+II): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(rengėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 iki 700, 
Eur

nuo  
daugiau 
kaip 700 
iki 800, 

Eur

nuo  
daugiau 
kaip 800 
iki 900, 

Eur

nuo  
daugiau 
kaip 900 
iki 1000, 

Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1000 iki 

1100, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1100 iki 

1200, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1200 iki 

1300, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1300 iki 

1400, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1400 iki 

1500, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1500 iki 

1600, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1600 iki 

1700, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1700 iki 

1800, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1800 iki 

1900, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
1900 iki 

2000, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
2000 iki 

2100, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
2100 iki 

2200, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
2200 iki 

2300, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
2300 iki 

2400, 
Eur

nuo  
daugiau 

kaip 
2400 iki 

2500, 
Eur

daugiau 
kaip 
2500 
Eur



KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO PAGAL PAREIGYBES

TVARKOS APRAŠO IR ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

2020 m. vasario       d.  Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. 1R-58 ,,Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
nuostatų patvirtinimo“, 8.29 papunkčiu:

1. T v i r t i n u:
1.1. Vidutinio  darbo  užmokesčio  skaičiavimo  pagal  pareigybes  tvarkos  aprašą

(pridedama);
1.2.  Ataskaitos apie darbuotojų darbo užmokestį formą (pridedama);
1.3.  Ataskaitos apie darbuotojų veiklos vertinimus ir išlaidas formą (pridedama);
1.4. Ataskaitos apie darbuotojų atlyginimus formą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau

– Kalėjimų departamentas) pavaldžių įstaigų vadovus užtikrinti:
2.1.1.  šio  įsakymo  1.2  papunktyje  nurodytos  Ataskaitos  apie  darbuotojų  darbo

užmokestį  teikimą  Kalėjimų  departamentui  kas  ketvirtį  ne  vėliau  kaip  per  10  darbo  dienų  po
ketvirčio pabaigos;

2.1.2.  šio  įsakymo  1.3  papunktyje  nurodytos  Ataskaitos  apie  darbuotojų  veiklos
vertinimus  ir  išlaidas  teikimą  Kalėjimų  departamentui,  jei  buvo atlikti  kasmetiniai  ar  neeiliniai
veiklos vertinimai  ir  padidėjo  darbo užmokestis,  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po įstaigos
vadovo sprendimų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų,  dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos
vertinimų rezultatų įgyvendinimo;

2.1.3. šio įsakymo 1.4 papunktyje nurodytos Ataskaitos apie darbuotojų atlyginimus
teikimą Kalėjimų departamentui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus balandžio ir lapkričio
mėnesiams.

2.2.  Kalėjimų  departamento  padalinio,  atliekančio  planavimo  funkciją,  vedėją
užtikrinti apibendrintų Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų šio įsakymo 1.2, 1.3 ir 1.4
papunkčiuose nurodytų ataskaitų teikimą Kalėjimų departamento vadovybei ne vėliau kaip per 10
darbo dienų po šių ataskaitų gavimo iš Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų.

3. P a v e d u:
3.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojui,

kuriam priskirta administruoti planavimo sritį;
3.2.  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriui  su  šiuo  įsakymu

supažindinti  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  vadovus,  Kalėjimų  departamento
direktoriaus  pavaduotoją,  kuriam priskirta  administruoti  planavimo sritį,  Kalėjimų departamento
Planavimo,  turto  ir  projektų  valdymo  skyriaus  vedėją  ir  šį  įsakymą  paskelbti  Kalėjimų
departamento interneto svetainėje.

Direktorius    Virginijus Kulikauskas
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