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2021 m. vasario     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 tarybos narių 2021 m.

vasario 11 d. teikimą Nr._____, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-265

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

darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ ir 3 punktą išdėstyti

taip:

,,3. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės

tarnautojų didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 2.“

2. 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 arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras          

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D.

SPRENDIMO NR. T1-265 ,,DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ

IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO

UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Pakeisti didžiausią leistiną politinio

(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičių.

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

sprendimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 1 dalis numato, kad

didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių

darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių Savivaldybės administracijos

direktoriaus siūlymu mero teikimu nustato ir keičia Savivaldybės taryba. 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai 2021 m. vasario 11 d. teikimu ,,Dėl Šilalės

rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių

skaičiaus sumažinimo“ siūlo sumažinti Šilalės rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio)

pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičių 1 pareigybe, panaikinant 1 mero patarėjo

pareigybę.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-265 ,,Dėl

didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis

ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės

administracijoje skaičiaus patvirtinimo“ 3 punktu buvo patvirtintas didžiausias leistinas Šilalės

rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų didžiausias

leistinas pareigybių skaičius – 3.

Šiuo sprendimo projektu siūloma pakeisti didžiausią leistiną mero politinio (asmeninio)

pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičių:

1. sumažinti 1 (mero patarėjo) pareigybe patvirtintą 3 mero politinio (asmeninio)

pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičių ir patvirtinti didžiausią leistiną mero

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičių –  2.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma, kadangi šiuo metu viena mero patarėjo pareigybė yra laisva. Panaikinus 1

mero patarėjo pareigybę, darbuotojų atleisti nereikės, o Savivaldybės biudžete bus sutaupyta apie 15

tūkst. eurų.

4. Laukiami rezultatai.

Patvirtintas didžiausias leistinas mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės

tarnautojų pareigybių skaičius.



2

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Patvirtinus didžiausią leistiną pareigybių skaičių, reikės pakeisti mero politinio

(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą, panaikinti 1 mero patarėjo

pareigybę ir jos pareigybės aprašymą.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė                 2021-02-12 Rima Norvilienė
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Šilalės rajono savivaldybės tarybai                   2021-02-             Nr.

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D.

SPRENDIMO NR. T1-265 ,,DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ

IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO

UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

10 punktu ir atsižvelgdamas į Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių 2021 m. vasario 11 d.

teikimą ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų

pareigybių skaičiaus sumažinimo“, teikiu Savivaldybės tarybai pakeisti Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto,

pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,3. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo

valstybės tarnautojų didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 2“.

Savivaldybės meras                                                                       Algirdas Meiženis

mailto:administratorius@silale.lt
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