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Programos

Funkcijos

(Asignavimų valdytojo*) įstaigos pavadinimas: 22 900 2871
Ministerija DepartamentasBiudžetinė įstaiga

Įvykdyta, 
pareigybių 
skaičius, 

vnt.

pareiginėms 
algoms ar 

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams 
už tarnybos 

stažą

kitiems 
priedams ar 
kintamajai 

daliai

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
nakties bei 

viršvalandinį 
darbą, 

budėjimą ir 
esant 

nukrypimui 
nuo normalių 
darbo sąlygų

skatinamo-
sioms 

išmokoms

kitoms 
išmokoms

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Valstybės politikai ir valstybės 

pareigūnai1

II. Teisėjai2

III. Valstybės tarnautojai3

Iš jų statutiniai

IV. Kariai4 x

iš jų: x x x x x x x x x

         profesinės karo tarnybos kariai x x

         kariai savanoriai x x

         parengtojo  rezervo kariai x x

V. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis5,6 4,2 x 4,2

iš jų: x x x x x x x x x

       pedagogai (pedagoginės normos) 4,2 x 4,2
      darbuotojai, kurių pareigybės
      priskiriamos D lygiui (darbininkai)

x

VI. Mokslo ir studijų institucijų vadovai, 
jų pavaduotojai, akademinių padalinių 
vadovai, jų pavaduotojai, moksliniai 
sekretoriai, mokslo darbuotojai, kiti 

tyrėjai ir dėstytojai7

x

VII. Kiti 6,8

VIII. Pareigybių skaičius, iš viso 
(I+II+III+IV+V+VI+VII)

x x x x x x x x

IX. Darbo užmokestis pinigais, iš viso 
(I+II+III+IV+V+VI+VII)

x 4,2 4,2

X. Pajamos natūra x x x x x x x x

XI. Dėl ekonomikos krizės 
neproporcingai sumažinto darbo 
užmokesčio (atlyginimo) dalies 

grąžinimas9

x x x x x x x x

IŠ VISO (IX+X+XI) x x x x x x x x 4,2

Institucijų (įstaigų skaičius, vnt. x x x x x x x x 1,0

Pareigybės

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Kodas)

Įvykdyta, (tūkst. Eur)

11.002.22
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Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Finansavimo šaltinis:

Klaip ėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
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(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo (vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)

8 Subjektai, kurie vykdo atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojo darbo 
užmokesčio fondą (valstybės įmonių, viešųjų įstaigų darbuotojai ir kt.). 
9  pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės 
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.

* Krašto apsaugos ministerija atskirai pateikia ir Lietuvos kariuomenės suvestinę formą.

5  pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

7 Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.

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

1 Pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą ir pagal kitus valstybės pareigūnų veiklą 
reglamentuojančius įstatymus.

3 Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą ir pagal statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančius įstatymus.

Gintautas Misiukevičius

(parašas)

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.


