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Pareigybių 

skaičius 

(vnt.)

tarnybiniam 

atlyginimui
priedams priemokoms

už darbą 

poilsio ir 

švenčių 

dienomis, 

naktinį bei 

viršvalandinį 

darbą ir 

budėjimą

Iš viso

Pareigybių 

skaičius 

(vnt.)

tarnybiniam 

atlyginimui
priedams priemokoms

už darbą poilsio 

ir švenčių 

dienomis, 

naktinį bei 

viršvalandinį 

darbą ir 

budėjimą

skatinamosiom

s išmokoms

kitoms 

išmokoms
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Įstaigų vadovai

II. Vadovų pavaduotojai

III. Skyrių, kitų padalinių vadovai

IV. Vyriausieji buhalteriai ir vidaus 

audito tarnybų vadovai

V. Specialistai (pedagoginės normos) 0,75 12,9 12,9 0,75 12,9 12,9

iš jų gaunantys darbo užmokestį iš 

mokinio krepšelio lėšų

VI. Tarnautojai, išskyrus vadovus ir 

specialistus

VII. Pagalbinis medicinos ir 

individualios priežiūros personalas

VIII. Darbininkai

IX. Darbininkai, gaunantys valandinį 

atlygį x x x x x x x x x x

X. Valandinis atlygis už mokomuosius 

užsiėmimus x x x x x x x x x x

XI. Darbo užmokestis pinigais iš viso 

(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) x 12,9 12,9 x 12,9 12,9

XII. Pajamos natūra x x x x x x x x x x

IŠ VISO (XI+XII): 0,75 12,9 12,9 0,75 12,9 12,9

Institucijų (įstaigų) skaičius, vnt. x x x x x 1 x x x x x x x
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Pareigos

Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, tūkst. Lt Įvykdyta, tūkst. Lt

PAREIGYBIŲ GRUPĖ
1
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Pareigos

Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, tūkst. Lt Įvykdyta, tūkst. Lt

(pareigų pavadinimas)   

Vyr. buhalterė Aurelija Bagušienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

1 
pildoma pagal kiekvieną pareigybių grupę, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir prganizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" 1 

priede ir 4 priedą

Aida Bilinskienė

(vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)   

Direktorė

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo (parašas)


