
 

 

 

 

Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) 

darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik 

gavus jo sutikimą (aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 22.3. p.).  

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO TEISĖJŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 

VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO (NEIŠSKAIČIAVUS MOKESČIŲ) DARBO  

UŽMOKESTIS 

 

Pareigybės pavadinimas 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (DU) su priedais ir 

priemokomis, neišskaičiavus mokesčių, Eur. 

2022 m. 
2023 m.  

I ketvirtis 

2023 m. 

II ketvirtis 

2023m.  

III ketvirtis 

2023 m.  

IV ketvirtis 

Etatai DU 

    

Etatai DU Etatai DU Etatai DU Etatai DU 

Teismo pirmininkas  1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo pirmininko pavaduotojas  2 3682         

Teisėjas  38 3500         

Valstybės tarnautojai:      

Teismo pirmininko patarėjas  1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene 
1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo administracijos sekretorius 1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo kancleris 1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (darbui su personalu) 
2 1911         

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (darbui su viešaisiais pirkimais) 
1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo raštinės skyriaus vedėjas 1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo raštinės skyriaus patarėjas 2 1726         

Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis 

specialistas 
1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo raštinės skyriaus vyresnysis specialistas 1 -   Duomenys neskelbiami 

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas 1 -   Duomenys neskelbiami 

Finansų ir apskaitos skyriaus vyresnysis 

specialistas 
1 -   Duomenys neskelbiami 

Teisėjo vyresnysis padėjėjas 3 1725         

Teisėjo padėjėjas 38 1482         

Teismo posėdžių sekretorius 41 1099         

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:      

Vyriausiasis specialistas (teismo psichologas) 1 -   Duomenys neskelbiami 

Teisininkas 2 1265         

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas-informatikas 
1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo kanclerio tarnybos vyresnysis 

specialistas-informatikas 
1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis 

specialistas 
3 1130         

Teismo raštinės skyriaus vyresnysis specialistas  6 1045         

Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis 

specialistas (lituanistas) 
1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo raštinės skyriaus specialistas 11,5 922         

Teismo raštinės dokumentų tvarkytojas 2 973         

Teismo raštinės skyriaus vertėjas 5 975         

Teismo raštinės skyriaus sekretorius 5 878         

Klientų aptarnavimo raštinės budėtojas 2 809         

Teismo raštinės skyriaus techninis operatorius 1 -   Duomenys neskelbiami 

Teismo raštinės skyriaus registratorius 1 -   Duomenys neskelbiami 
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Klientų aptarnavimo raštinės kurjeris 4 689         

Finansų ir apskaitos skyriaus - vyresnysis 

specialistas-finansininkas 
1 -   Duomenys neskelbiami 

Finansų ir apskaitos skyriaus - dokumentų 

tvarkytojas 
0,5 -   Duomenys neskelbiami 

Archyvo skyriaus vedėjas 1 -   Duomenys neskelbiami 

Archyvo skyriaus dokumentų tvarkytojas 3 847         

Vyresnysis archyvaras 1 -   Duomenys neskelbiami 

Ūkio skyriaus vedėjas 1 -   Duomenys neskelbiami 

Komendantas 1 -   Duomenys neskelbiami 

Vairuotojas 1 -   Duomenys neskelbiami 

Ūkvedys - vairuotojas 1 -   Duomenys neskelbiami 

Valytojas 7 710         

Darbininkas - kiemsargis 2 352         


