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Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos
ministerijos

Nr.

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras teikia informaciją apie Lietuvos geologijos tarnybos
prie aplinkos ministerijos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį.
PRIDEDAMA, 2 lapai.

Buhalterinės apskaitos departamento
Veiklos organizavimo ir metodologijos grupės ekspertė
(buhalterinių apskaitos sistemų klausimais) atliekanti
Buhalterinės apskaitos departamento direktoriaus funkcijas

Danguolė Paurienė, tel. 8 618 15 469, el. p. danguole.pauriene@nbfcentras.lt

Andžela Milė

Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos darbuotojų darbo užmokestį už 2021 m. I-ą ketvirtį
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei
stažą, priemokos) neatskaičius mokesčių, EUR
Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga,
priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos)
neatskaičius mokesčių 2021 metais
2020 m. IV ketvirtis

2021 m. I ketvirtis

Direktorius

3582

3602

Direktoriaus pavaduotojas

3802

4148

Vyriausiasis patarėjas

2565

2379

Skyriaus vedėjas……….6

2688

2815

Vyriausiasis specialistas
…………………..………30

1663

1659

Vyrenysis specialistas .2/3

1249

1157

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, kintamoji dalis,
priemokos) neatskaičius mokesčių, EUR
Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė
alga, kintamoji dalis, priemokos)
neatskaičius mokesčių 2021 metais
2020 m. IV ketvirtis

2021 m.I ketvirtis

Skyriaus vedėjas…………………….2

1400

1685

Vyriausiasis specialistas (geologas,
seismologas, hidrogeologas,
inžinierius)…………………………..19

1222

1188

Vyresnysis specialistas (referentas,
geologas, inžinierius)………… …….8

976

1018

Specialistas (inžinierius, vairuotojas)
…………………………………………6

955

906

Darbininkas (budėtoja, valytoja) 2,5 et

705

642
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