Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas
GYDYTOJŲ, SKYRIŲ VEDĖJŲ, GYDYTOJŲ ASISTENTŲ PAGRINDINIO DARBO UŽMOKESČIO
PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS
Darbuotojai, kuriems profesijai įgyti būtinos 5-6 metų
vientisosios studijos uneversitete arba vientisosios 5 metų
studijos be medicinos ar odontologijos internatūros

Skyriaus pavadinimas

Darbo užmokestis
Pastovioji dalis
Eur
Pastoviosios
dalies
(koeficientas x
koeficientas
515,60)

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI
SKYRIŲ VEDĖJAI
Medicininės statistikos skyriaus vedėjas

3

1546,80

Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjas
Klinikinės diagnostikos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos,
Konsultacijų poliklinikos, Chirurgijos, Traumatologijos
ortppedijos, akušerijos ginekologijos, Vaikų ligų, Nervų ligų,
Psichikos ligų skyrių vedėjai

3

1546,80

3

1546,80

Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vedėjas
Anesteziologijos ir intensyvios terapijos , I Vidaus ligų, II
Vidaus ligų skyrių vedėjai

3

1546,80

3

1546,80

GYDYTOJAI
Gydytojas kardiologas, gydytojas vaikų kardiologas,
gydytojas chirurgas,gydytojas ortopedas traumatologas,
gydytojas burnos chirurgas, gydytojas otolaringologas,
gydytojas oftalmologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas
vaikų pulmonologas, gydytojas vaikų neurologas, gydytojas
akušeris ginekologas, gydytojas endokrinologas, gydytojas
reumatologas, gydytojas neurologas, gydytojas onkologas
chemoterapeutas, gydytojas klinikinis fiziologas, gydytojas
urologas, gydytojas gastroenterologas, gydytojas nefrologas,
vaikų ligų gydytojas

Konsultacijų poliklinika

2,5

1289,00

Gydytojas echoskopuotojas, gydytojas endoskopuotojas

Konsultacijų poliklinika, Klinikinės
diagnostikos skyrius

2,5

1289,00

Konsultacijų poliklinika, Klinikinės
diagnostikos skyrius

2,5

1289,00

Konsultacijų poliklinika, Klinikinės
diagnostikos skyrius, Anesteziologijos ir
intensyvios terapijos skyrius

2,5

1289,00

2,5

1289,00

2,5

1289,00

2,5

1289,00

2,5

1289,00

Gydytojas endoskopuotojas, atliekantis ir kolonoskopijas
Vyresnysis gydytojas kardiologas, gydytojas kardiologas,
gydytojas vaikų kardiologas, atliekantis echoskopijas,
velorgometrijas, holterio monitoravimą
Gydytojas gastroenterologas, atliekantis fibrogastroskopijas,
echoskopijas ir kolonoskopijas
Gydytojas urologas atliekantis cistoskopijas ir echoskopijas
Gydytojas neurologas, atliekantis galvos encefalogramas ir
kaklo kraujagyslių tyrimus
Vidaus ligų gydytojai, gydytojas neurologas, gydytojas
akušeris ginekologas, gydytojas neonatologas, vyresnysis
gydytojas nefrologas, gydytojas nefrologas, vaikų ligų
gydytojas, vaikų neurologas,infekcinių ligų gydytojas,
gydytojas socialinis pediatras, vyresnysis fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojas, gydytojas psichiatras, vyresn. gydytojas
pulmonologas

Konsultacijų poliklinika
Konsultacijų poliklinikas, Chirurgijos
skyrius
Konsultacijų poliklinika, Nervų ligų
skyrius, Priėmimo skubios pagalbos skyrius
Vidaus ligų, Vaikų ligų, Nervų ligų,
Akušerijos ir ginekologijos, slaugos ir
palaikomojo gydymo poskyris,
Hemodializės poskyris,Tuberkuliozės
poskyris, Fizinės medicinos ir reabilitacijos
skyrius, Priėmimo ir skubios pagalbos
skyrius, Klinikinės diagnostikos skyrius,
Infekcijų kontrolės skyrius, Psichikos ligų
skyrius

2

Gydytojas chirurgas, gydytojas traumatologas ortopedas,
gydytojas burnos chirurgas, gydytojas oftalmologas,
gydytojas otonolaringologas, gydytojas urologas dienos
chirurgijai, gydytojas koloproktologas

Chirurgijos skyrius, Traumatologijos
ortopedijos skyrius

Vidaus ligų gydytojas, šeimos gydytojas

2,5

1289,00

Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius

2,5

1289,00

Vyresnysis gydytojas (medicinos gydytojas)

Slaugos ir palaikomojo gydymo poskyris

2,5

1289,00

Vyresnysis gydytojas radiologas

Radiologijos poskyris

2,5

1289,00

Gydytojas radiologas aprašantis rentgenogramas
Gydytojas radiologas (atliekantis 1-ą tyrimą (mamograma,
echoskopija, kompiuteris))
Gydytojas radiologas (atliekantis 2 tyrimus (mamograma,
echoskopija, kompiuteris))
Gydytojas radiologas (atliekantis 3 tyrimus (mamograma,
echoskopija, kompiuteris))

Radiologijos poskyris

2,5

1289,00

Radiologijos poskyris

2,5

1289,00

Radiologijos poskyris

2,5

1289,00

Radiologijos poskyris

2,5

1289,00

Vyresnysis gydytojas ortopedas traumatologas

Anesteziologijos ir intensyvios terapijos sk

2,5

1289,00

Vaikų intensyvios terapijos gydytojas

Anesteziologijos ir intensyvios terapijos sk

2,5

1289,00

Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Anesteziologijos ir intensyvios terapijos sk

2,5

1289,00

Gydytojų asistentas (2-rų metų rezidentas)

Ligoninės stacionaro skyriai

ne mažiau 70 proc. atitinkamo
skyriaus gydytojo atlyginimo

Gydytojų asistentas (3-čių metų rezidentas)

Ligoninės stacionaro skyriai

ne mažiau 80 proc. atitinkamo
skyriaus gydytojo atlyginimo

ne mažiau 90 proc. atitinkamo
skyriaus gydytojo atlyginimo
Gydytojų asistentas (4-5-tų metų rezidentas)
Ligoninės stacionaro skyriai
KITI SPECIALISTAI, DALYVAUJANTYS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIME (KOMANDOSE)
Gydytojas statistikas

Medicininės statistikos skyrius

2,5

1289,00

Pagal 2018 m. rugpjūčio 31 d. LNSS Šakos kolektyvinės sutarties Nr. 2/S-133 priedą Nr. 2, darbo užmokesčio apskaičiavimui
naudojamas bazinis dydis prilyginamas kiekvienų praėjusių metų LR Vyriausybės nustatytai minimaliai mėnesiniai algai (MMA)
pradedant skaičiuoti nuo 2018 metais patvirtinto MMA.
Pastaba: skaičiavimams DU bazinis dydis naudojamas 2018 m. MMA 400 Eur, padaugintas iš koeficiento 1,289 (400 x 1,289 =515,60)

