3,0 -5,3

C lygis
Raštvedys
3,0 -3,5
3,5- 4,2
4,2 -5,3
3,02 -3,6
3,6- 4,4
4,4 -5,4

Vairuotojas
3,0 -3,5
3,5- 4,2
4,2 -5,3
3,02 -3,6
3,6- 4,4
4,4 -5,4

3,02 -5,4

3,043,7
3,043,7
3,7- 4,6
4,6- 5,6

3,7- 4,6
4,6- 5,6

3,04 -5,6
3,07 4,0
3,07 4,0

Aukštos atsakomybės lygis, t.y.
darbuotojo veikla susijusi su tam
tikra atsakomybe, sudėtingesnių
užduočių vykdymui

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
Profesinės darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip 2 m. iki 5 m. Nuo daugiau kaip 5 m. iki 10 m.

Veiklos apimtis didesnė,
lyginant su kitais analogiškas
funkcijas atliekančiais
kvalifikuotais darbuotojais

Mažai sudėtingos užduotys,
vykdomos tik pareigybės
aprašyme nustatytos funkcijos

Aukštos atsakomybės lygis, t.y.
darbuotojo veikla susijusi su tam
tikra atsakomybe, sudėtingesnių
užduočių vykdymui

Veiklos apimtis didesnė,
lyginant su kitais analogiškas
funkcijas atliekančiais
kvalifikuotais darbuotojais

Mažai sudėtingos užduotys,
vykdomos tik pareigybės
aprašyme nustatytos funkcijos

Aukštos atsakomybės lygis, t.y.
darbuotojo veikla susijusi su tam
tikra atsakomybe, sudėtingesnių
užduočių vykdymui

iki 2 metų

Veiklos apimtis didesnė,
lyginant su kitais analogiškas
funkcijas atliekančiais
kvalifikuotais darbuotojais

Pareigybės
lygis

Mažai sudėtingos užduotys,
vykdomos tik pareigybės
aprašyme nustatytos funkcijos

Aukštos atsakomybės lygis, t.y.
darbuotojo veikla susijusi su tam
tikra atsakomybe, sudėtingesnių
užduočių vykdymui

Veiklos apimtis didesnė,
lyginant su kitais analogiškas
funkcijas atliekančiais
kvalifikuotais darbuotojais

Mažai sudėtingos užduotys,
vykdomos tik pareigybės
aprašyme nustatytos funkcijos

Veiklos sudėtingumas, darbo
krūvis, atsakomybės lygis

Šilutės sporto mokyklos

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas

ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLOS C LYGIO KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI (1 lentelė)

daugiau kaip 10 m.

3,07 -7,0

4,0 5,5
5,5 -7,0

4,0 5,5
5,5 -7,0

A lygis
Metodininkas
A2
3,06 4,0
4,0- 6,0
3,06 -7,6

6,0 – 7,6
3,14,5
4,5- 6,5
6,5- 8,5

3,1 -8,5

3,2 5,1
5,1- 8,0
8,0 – 9,5

3,2 -9,5
3,3 5,6
5,6- 9,0

Aukštos kokybės lygis t.y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su
dokumentų rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu. Sugebėjimas
priimti savarankiškus sprendimus. Mokėjimas veikti nestandartinėse
situacijose. Aukšto dalykinio ir kultūrinio lygio bendravimas su
suinteresuotais asmenimis, kolegomis ir kt. Pareigingumas,
darbštumas.

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
Profesinės darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip 2 m. iki 5 m. Nuo daugiau kaip 5 m. iki 10 m.
Darbas susijęs su svarbios informacijos kaupimu ir teikimu valstybės
ir savivaldybės institucijoms. Funkcijoms atlikti savarankiškai
pasirenka būdą arba metodą. Reikalingi papildomi įgūdžiai ir
specialios žinios.

Vykdomos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, funkcijų
atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai
nepriimami.

Aukštos kokybės lygis t.y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su
dokumentų rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu. Sugebėjimas
priimti savarankiškus sprendimus. Mokėjimas veikti nestandartinėse
situacijose. Aukšto dalykinio ir kultūrinio lygio bendravimas su
suinteresuotais asmenimis, kolegomis ir kt. Pareigingumas,
darbštumas.

Darbas susijęs su svarbios informacijos kaupimu ir teikimu valstybės
ir savivaldybės institucijoms. Funkcijoms atlikti savarankiškai
pasirenka būdą arba metodą. Reikalingi papildomi įgūdžiai ir
specialios žinios.

Vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, funkcijų
atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai
nepriimami.

Aukštos kokybės lygis t.y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su
dokumentų rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu. Sugebėjimas
priimti savarankiškus sprendimus. Mokėjimas veikti nestandartinėse
situacijose. Aukšto dalykinio ir kultūrinio lygio bendravimas su
suinteresuotais asmenimis, kolegomis ir kt. Pareigingumas,
darbštumas.

iki 2 metų

Darbas susijęs su svarbios informacijos kaupimu ir teikimu valstybės
ir savivaldybės institucijoms. Funkcijoms atlikti savarankiškai
pasirenka būdą arba metodą. Reikalingi papildomi įgūdžiai ir
specialios žinios.

Pareigybės
lygis

Vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, funkcijų
atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai
nepriimami.

Aukštos kokybės lygis t.y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su
dokumentų rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu. Sugebėjimas
priimti savarankiškus sprendimus. Mokėjimas veikti nestandartinėse
situacijose. Aukšto dalykinio ir kultūrinio lygio bendravimas su
suinteresuotais asmenimis, kolegomis ir kt. Pareigingumas,
darbštumas.

Darbas susijęs su svarbios informacijos kaupimu ir teikimu valstybės
ir savivaldybės institucijoms. Funkcijoms atlikti savarankiškai
pasirenka būdą arba metodą. Reikalingi papildomi įgūdžiai ir
specialios žinios.

Vykdomos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, funkcijų
atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai
nepriimami.

Veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis , specialiųjų
žinių ir profesinės kompetencijos turėjimas

ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLOS A LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI (2 lentelė)

daugiau kaip 10 m.

3,3 -10,5
9,0- 10,5

