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DĖL PAPILDOMŲ LĖŠŲ SKYRIMO PAREIGŪNŲ DARBO UŽMOKESČIUI
Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) 2021 m. gruodžio 8 d. raštą
Nr. 1S-4090 „Dėl pareigūnų darbo užmokesčio“, teikia prašymą skirti Kalėjimų departamento
pavaldžioms įstaigoms papildomus valstybės biudžeto asignavimus 133,7 tūkst. Eur (iš jų – 131,8
tūkst. Eur darbo užmokesčiui) per š. m. lapkričio mėn. patirtoms pareigūnų darbo užmokesčio
išlaidoms kompensuoti.
Kalėjimų departamentas informavo, kad š. m. lapkričio mėnesį Viešojo saugumo tarnybai
prie Vidaus reikalų ministerijos teikė pagalbą Vilniaus pataisos namų, Marijampolės pataisos namų,
Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos, Alytaus pataisos namų ir Kauno tardymo
izoliatoriaus pareigūnai.
PRIDEDAMA. Per 2021 m. lapkričio mėn. patirtų kompensuotinų darbo užmokesčio
išlaidų (pagal faktinius duomenis) pareigūnams, kitiems darbuotojams bei medicinos darbuotojams,
kurie tiesiogiai dalyvavo valdant ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio,
suvestinė, 1 lapas.

Teisingumo ministerijos kancleris

Daiva Bliūdžiuvienė, (8 5) 266 2943, el. p. daiva.bliudziuviene@tm.lt

Augustas Ručinskas

Per 2021 m. lapkričio mėn. patirtų kompensuotinų darbo užmokesčio išlaidų (pagal faktinius duomenis) pareigūnams, kitiems darbuotojams
bei medicinos darbuotojams, kurie tiesiogiai dalyvavo valdant ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio,
SUVESTINĖ
(tūkst. eurų)

Priemokos*

Kiti mokėjimai
Mokėjimai už darbą švenčių ir
(už viršvalandinį darbą,
poilsio dienomis
darbą naktį, budėjimą)

pareigybės

Iš viso

suma

darbuotojų
skaičius

suma

Pirminės grandies pareigūnai

51,4

171

10,2

23

194

61,6

Vidurinės grandies pareigūnai

44,5

98

12,2

31

129

56,7

Aukštesniosios grandies pareigūnai
Kitiems darbuotojams (valstybės trnautojams bei pagal
darbo sutartį dirbantiems darbuotojams)
Medicinos darbuotojams

11,6

28

0,1

1

29

11,7

1,2

2

0,6

1

3

1,8

VISO

108,7

299

23,1

56

355

131,8

Įmokos Sodrai (1,45 proc.)
IŠ VISO

1,6
110,3

299

0,3
23,4

56

355

1,9
133,7

suma

darbuotojų
skaičius

Iš viso
darbuotojų,
kuriems atlikti
mokėjimai,
darbuotojų
skaičius
skaičius

*pareigūnams išmokėta suma už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kitiems darbuotojams - už papildomą darbo krūvį, už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą.
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