PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.
Skyriaus duomenys: biudžetinės įstaigos padalinys, tel.: (8 45) 58 29 51/58, el. p. svietimas@panrs.lt

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

2017-01-

Nr.

DĖL KULTŪROS CENTRŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS REZULTATŲ 2016 M.
Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų
atestavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. ĮV-441, 2016 m. gruodžio mėn. vyko II atestacijos etapas. Buvo atestuojama
26 Panevėžio rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojai, iš jų: 1 direktorei suteikta
I kvalifikacinė klasė, 1 direktorei suteikta III kvalifikacinė klasė, 1 meno vadovui suteikta
I kvalifikacinė klasė, 5 meno vadovams palikta II klasė, nes neišlaikytas kvalifikacinis testas, 3 meno
vadovams suteikta II klasė, 2 meno vadovams palikta II klasė, nes neišlaikytas kvalifikacinis testas, 12
darbuotojų atestuoti pirmą kartą – darbuotojams suteikta III kvalifikacinė klasė, 2 darbuotojai
neišlaikė kvalifikacinio testo (atestuoti nesuteikiant kvalifikacinės klasės).
Kultūros centruose, pagal 2015 m. Lietuvos liaudies kultūros centrui pateiktus kultūros centrų
ir jų filialų, skyrių, padalinių metinės ataskaitos formos duomenis, dirbo 171 darbuotojas, iš jų 112
kultūros ir meno darbuotojų, iš kurių atestuoti 81. Likusieji neatestuotieji neturi reikalingo darbo stažo
pagal pareigybę.
Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatuose
numatytos tokios apmokėjimo už kvalifikacines klases galimybes: darbdavys, atsižvelgdamas į
kultūros centrui patvirtinto biudžeto galimybes, gali mokėti darbuotojui už 1-ąją kvalifikacinę klasę
iki 50 procentų, už 2-ąją – iki 30 procentų, už 3-ąją – iki 20 procentų pareiginės algos priedus.
Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-226
„Dėl priedų už suteiktas kvalifikacines klases kultūros ir meno darbuotojams nustatymo“ už
kvalifikacines klases 2017 m. mokami priedai: už 1-ąją – 40 procentų, už 2-ąją – 25 procentų, už 3-ąją
– 20 procentų pareiginės algos.
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