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DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

SPRENDIMO NR. T1-179 ,,DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ

IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO
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PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. spalio     d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos

struktūrą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-

153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, Šilalės rajono

savivaldybės mero 2018 m. spalio 15 d. teikimą Nr. T16-500(6.45), Šilalės rajono savivaldybės

taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T1-

179 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir

gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ ir 1.3

papunktį išdėstyti taip:

,,1.3. karjeros valstybės tarnautojai – 75;“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Jonas Gudauskas
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