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2016-07-01 Programos

Funksijos

Lėšų šaltinio

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: 22 900 2865
Ministerija DepartamentasBiudžetinė

(Kodas) įstaiga

Pareigybių 
skaičius 

(vnt.)

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams priemokoms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandin
į darbą ir 
budėjimą

Iš viso
Pareigybių 

skaičius 
(vnt.)

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams priemokoms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandin
į darbą ir 
budėjimą

skatinamosi
oms 

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) 0,50 2,9 2,9 0,50 1,1 1,1

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

Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, (Eur)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS 
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ

Pareigos

Įvykdyta, (Eur)

Kalesninkų k.

(6 mėnesių, metinė)

PAREIGYBIŲ GRUPĖ1

Forma B-10 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. 
įsakymu Nr. 1K-230

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-496 
redakcija)

6 mėnesių

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

Nr. F1-
(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

Kultūros darbuotojai

11.002.22

09.02.01.01

1.1.1.1.1.

2016 birželio 30 d.M.
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Pareigybių 
skaičius 

(vnt.)

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams priemokoms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandin
į darbą ir 
budėjimą

Iš viso
Pareigybių 

skaičius 
(vnt.)

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams priemokoms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandin
į darbą ir 
budėjimą

skatinamosi
oms 

išmokoms

kitoms 
išmokoms

Iš viso

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

Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, (Eur)

Pareigos

Įvykdyta, (Eur)

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 2,9 2,9 x 1,1 1,1

XII. Pajamos natūra x x x x x x x x x x
IŠ VISO (XI+XII) 0,50 2,9 2,9 0,50 1,1 1,1
Institucijų (įstaigų skaičius, vnt. x x x x x 1,0 x x x x x x x 1,0

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo (parašas) (vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)

Renata Aukščionienė


