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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalimi,

16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 19 straipsnio 1 ir 11 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės

politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 3

straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 straipsniu, įstatymo priedėlio I skyriaus 5.2

papunkčiu, Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos

valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-

39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 38 punktu,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 6 d. potvarkį Nr. MPP-49(6.1E)

„Dėl teikimo Šilalės rajono savivaldybės tarybai skirti Tadą Bartkų Šilalės rajono savivaldybės

mero pavaduotoju“, Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos 2019 m. birželio 21 d. protokolą,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Skirti Šilalės rajono savivaldybės tarybos narį Tadą Bartkų Šilalės rajono savivaldybės

mero pavaduotoju Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui pagal Šilalės rajono

savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo rezultatus.

2. Nustatyti Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo Tado Bartkaus darbo

užmokestį, susidedantį iš pareiginės algos koeficiento 15 (baziniais dydžiais), nurodyto Lietuvos

Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlyje, ir

pareiginės algos priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamo Lietuvos

Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnyje

nustatyta tvarka.

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 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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Teisės ir viešosios tvarkos skyrius

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 4

punktu, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 19 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės taryba savo įgaliojimų

laikui mero siūlymu skiria mero pavaduotoją, ir tvirtina jo darbo užmokestį. Mero pavaduotojas

skiriamas slaptu balsavimu. Mero pavaduotojui taikomi Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir

valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo

sąlygos. Pareiginė alga skaičiuojama pagal įstatymo priedėlio I skyriaus 5.2 papunktyje nurodytą

pareiginės algos koeficientą (15).

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

3 punktu, mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš

terminą, mero pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka

yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 11 dalis

numato, kad mero pavaduotojo darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina

savivaldybės taryba.

Savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu (toliau –

Įstatymas). Vadovaujantis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Valstybės politikų darbo užmokestis

susideda iš pareiginės algos ir iš priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

Įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad Valstybės politikams ir valstybės pareigūnams

mokamas priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nuo 1990 m. kovo

11 d. Tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. Priedą už ištarnautus valstybei metus

sudaro 3 procentai valstybės politiko ar valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus trejus

metus, tačiau priedo dydis neturi viršyti 30 procentų pareiginės algos. 

Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės taryba

savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu skiria vieną ar kelis mero pavaduotojus.

Didžiausias galimas savivaldybės mero pavaduotojų skaičius nustatomas atsižvelgiant į

savivaldybės tarybos narių skaičių. Savivaldybėje, kurios tarybą sudaro 25 tarybos nariai, gali būti

steigiama ne daugiau kaip viena savivaldybės mero pavaduotojo pareigybė.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamos pasekmės nenumatomos.

4. Laukiami rezultatai.

Bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos, paskirtas

Savivaldybės mero pavaduotojas bei nustatytas Savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokestis.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja                                          Regina Kvederienė             
(pareigos)                                                     (parašas)                       (vardas, pavardė)
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