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I. Valstybės politikai ir valstybės 

pareigūnai
1

II. Teisėjai
2

III. Valstybės tarnautojai
3

iš jų statutiniai

IV. Kariai
4

x x

iš jų: x x x x x x x x x x x x x x x x

         profesinės karo tarnybos kariai x x

         kariai savanoriai x x x x

         parengtojo  rezervo kariai x x x x

V. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis
5,6

1/1,7 1/1,7 8,0 x 8,0 5,9 x 5,9

iš jų: x x x x x x x x x x x x x x x x

Pedagogai (pedagoginės normos) 1/1,7 1/1,7 8,0 x 8,0 5,9 x 5,9

              iš jų gaunantys darbo 

uţmokestį iš mokinio krepšelio lėšų x x

Sveikatos prieţiūros specialistai x x

Kultūros ir meno darbuotojai x x

(6 mėnesių, metinė)
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Aplinkos ministerijai pavaldţių 

biudţetinių įstaigų darbuotojai x x

Ţemės ūkio ministerijai pavaldţių 

biudţetinių įstaigų darbuotojai x x

Socialinį darbą dirbantys darbuotojai x x

Švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, 

sveikatos prieţiūros ir socialinių 

įstaigų kiti darbuotojai, taip pat kitų 

biudţetinių įstaigų ir organizacijų 

darbuotojai x x

Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, 

Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar 

įstaigų, atliekančių viešąjį 

administravimą, savivaldybių 

darbuotojai, nepriskiriami valstybės 

tarnautojų kategorijai x x

VI. Mokslo ir studijų institucijų 

vadovai, jų pavaduotojai, akademinių 

padalinių vadovai, jų pavaduotojai, 

moksliniai sekretoriai, mokslo 

darbuotojai, kiti tyrėjai ir dėstytojai
7

x x

VII. Kiti
8

VIII. Darbo uţmokestis pinigais, iš 

viso (I+II+III+IV+V+VI+VII) x x 8,0 8,0 5,9 5,9

IX. Pajamos natūra x x x x x x x x x x x x x x

IŠ VISO (VIII+IX)

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

6  
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1359 "Dėl gydytojų rengimo".

5
  pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo".

3
 pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą.

4
 pagal  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1998 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1353 "Dėl  profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos 

apmokėjimo sąlygų".

2
  pagal Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymą.

1
 pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą.
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7
 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1231 "Dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios".
8
 subjektai, vykdantys atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojo darbo užmokesčio fondą (valstybės įmonių, viešųjų įstaigų darbuotojai ir kt.). 

Aida Bilinskienė

(vardas ir pavardė)

Direktorė

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo (parašas)


