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Savivaldybių merams

Nr.

Kopijos:
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijai
DĖL VIENKARTINIŲ PREMIJŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE

Gerb. Merai,
Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną dėl
koronaviruso, gyvybiškai būtinų socialinių paslaugų teikimas nenutrūko - senyvo amžiaus
asmenims ir asmenims su negalia socialinės globos įstaigose, specialiai sudarytose asmenų grupėse
dienos centruose teikiama socialinė globa ir priežiūra, asmenų namuose teikiama integrali pagalba,
pagalba į namus (aprūpinimas maistu, medikamentais, būtinosios pagalbos organizavimas),
organizuojama pagalba gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose, teikiama socialinė
priežiūra nakvynės namuose, krizių centruose, ypatingą socialinę riziką patiriančių šeimų
namuose, teikiama socialinė globa vaikams, asmenims su negalia teikiamos asmeninio asistento
paslaugos.
Teikiant šias paslaugas, darbuotojai, turėdami tiesioginį kontaktą su socialinių paslaugų
gavėjais, patiria padidintą riziką užsikrėsti COVID-19 virusu, jų vykdomų funkcijų atlikimas
ekstremalios situacijos metu kelia pavojų sveikatai ar net gyvybei.
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad biudžetinių
įstaigų darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant biudžetinės įstaigos darbo
užmokesčiui skirtų lėšų jiems atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias
užduotis. Premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
Siūlome kartu su socialinių paslaugų įstaigų vadovais įvertinti socialinių paslaugų srityje
dirbančių darbuotojų (socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, lankomosios priežiūros darbuotojų, atvejo
vadybininkų, asmeninių asistentų), socialinių paslaugų įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros
specialistų, psichologų ir kitų darbuotojų, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu atlieka ypatingai svarbų

darbą, teikdami gyvybiškai svarbias paslaugas asmenims jų namuose ar socialinių paslaugų
įstaigose, tiesiogiai organizuoja ir koordinuoja šių darbuotojų darbą ar kitaip tiesiogiai prisideda
prie šios veiklos, padidėjusį darbo krūvį, atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą, atsakomybės
lygį ir skirti jiems vienkartines darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premijas už
ypač svarbių užduočių vykdymą karantino laikotarpiu.
Šios savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų finansuojamų
darbuotojų vienkartinės premijos turi būti įtrauktos į savivaldybių bei joms pavaldžių įstaigų
išlaidas, patirtas dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos
ekstremalios situacijos ir karantino, ir kompensuojamos pagal savivaldybių pateiktus duomenis
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Dėkojame už susitelkimą ir bendradarbiavimą.
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