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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO EITI ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2019 m. balandžio 25 d. Nr. T1-97
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3
punktu, 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Šilalės rajono
savivaldybės mero 2019 m. balandžio 25 d. siūlymą, Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto Martyno Remeikio 2019 m. balandžio
23 d. sutikimą, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Atleisti Raimundą Vaitiekų 2019 m. balandžio 25 d. iš Šilalės rajono savivaldybės
administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus pareigų, pasibaigus Šilalės rajono
savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.
2. Pavesti Administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajam specialistui
Martynui Remeikiui eiti Administracijos direktoriaus pareigas tol, kol naujai kadencijai bus
paskirtas Administracijos direktorius.
3. Įpareigoti:
3.1. Administracijos direktorių Raimundą Vaitiekų pagal perdavimo aktą atleidimo dieną
perduoti laikinai einančiam Administracijos direktoriaus pareigas Martynui Remeikiui Šilalės
rajono savivaldybės administracijos antspaudą, spaudus, bylas pagal patvirtintą Dokumentacijos
planą, archyvines bylas ir kitus dokumentus, materialųjį ir nematerialųjį turtą ir nebaigtus spręsti
klausimus;
3.2. Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrių išmokėti Raimundui Vaitiekui:
3.2.1. priklausantį darbo užmokestį;
3.2.2. piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas:
3.2.2.1. 6 kalendorines dienas už 2016 m. balandžio 28 d. – 2017 m. balandžio 27 d.
tarnybos laikotarpį;
3.2.2.2. 37 kalendorines dienas už 2017 m. balandžio 28 d. – 2018 m. balandžio 27 d.
tarnybos laikotarpį;
3.2.2.3. 27,17 kalendorinių dienų už 2018 m. balandžio 28 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.
tarnybos laikotarpį;
3.2.2.4. 10,97 darbo dienų už 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. balandžio 25 d. tarnybos
laikotarpį.
3.2.3. vieno mėnesio Administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus vidutinio darbo
užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
4. Nustatyti:
4.1. kad sprendimo 3.2.3 papunktyje nurodyta išmoka išmokama praėjus mėnesiui nuo
atleidimo iš pareigų dienos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
4.2. Martynui Remeikiui nuo 2019 m. balandžio 25 d. iki kol naujai kadencijai paskirtas
Administracijos direktorius pradės eiti pareigas, už šio sprendimo 2 punkte nurodytų pareigų
vykdymą – 20 procentų jo pareiginės algos dydžio priemoką;
4.3. Administracijos direktoriaus reikalų perdavimo datą – 2019 m. balandžio 25 d.
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5. 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 Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras
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