Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojų
atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal darbo sutartį vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei
stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

2017 metai 2018 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
Vidutinis
skaičius *
Vidutinis darbo
darbo
užmokestis užmokestis (EUR)
(EUR)

Valstybės tarnautojai
Direktorius **

-

-

1

Direktoriaus pavaduotojas

1938

2150

2

Skyriaus vedėjas

1366

1365

18

Vedėjo pavaduotojas

1072

1149

2

Vyriausiasis specialistas

860

884

53

Vyresnysis specialistas

700

735

4

843

869

26

822

957

1

Vyriausiasis specialistas

894

1004

10

Vyresnysis specialistas

774

857

5

-

-

1

-

-

1

842

890

1

Vyriausiasis valstybinis
inspektorius
Vyresnysis valstybinis
inspektorius
Darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartį

Vyriausiasis geografinių
informacinių duomenų
bazės administratorius **
Vyriausiasis specialistas
ryšiams su visuomene **
Vyriausiasis duomenų
bazės operatorius
Darbuotojų skaičius iš viso

125

* Dirbusių darbuotojų skaičius 2018m. rugsėjo 30d.
** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl :
1) nuo 2018m. sausio 1d. pasikeitė bazinės pareiginės algos dydis - 132,5 Eur (buvo 130,5 Eur)
2) valstybės tarnautojams pasikeitė darbo stažas valstybės tarnyboje (pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojų priedą už tarnybos stažą
sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus);
3) valstybės tarnautojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo
komisija jiems suteikė aukštesnę kategoriją arba aukštesnę kvalifikacinę klasę;
4) valstybės tarnautojams už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą skirtos priemokos prie darbo užmokesčio;
5) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis dėl pasikeitusio Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymo 2017-01-17 Nr. XIII-198, kuris įsigaliojo nuo 2017-02-01
6) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis nuo 2018m. vasario 1d. nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis

