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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalimi,

16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos

įstatymo 9 straipsniu, 10 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 28 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 29

straipsnio 1 ir 2 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1

priedu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 ir 8 dalimis, Tarnybos

Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės

202 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 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 41 ir 70 punktais, atsižvelgdama į Šilalės

rajono savivaldybės mero 2021 m. lapkričio 18 d. potvarkį Nr. MPP-167(6.1E) „Dėl teikimo Šilalės

rajono savivaldybės tarybai skirti Artūrą Dambrauską Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriumi“, Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos 2021 m. ________ d. protokolą,

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

1. Patvirtinti slapto balsavimo rezultatus dėl Artūro Dambrausko paskyrimo į Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo)

pareigas, pagal slapto balsavimo dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

rezultatus.

2. Skirti Artūrą Dambrauską politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu į Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo)

pareigas Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimo laikui.

3. Nustatyti Artūrui Dambrauskui darbo užmokestį, susidedantį iš:

3.1. pareiginės algos pagal koeficientą 16 (pareiginės algos baziniais dydžiais);

3.2. priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, mokamą teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja kitą darbo dieną praėjus 10 kalendorinių dienų

nuo Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Dambrausko prašymo dėl savivaldybės

tarybos nario mandato atsisakymo gavimo dienos Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų

komisijoje ir tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimo tarnybos.

5. Nustatyti, kad Artūras Dambrauskas neturi teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta

informacija tol, kol Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas jam neišduos Juridinio

asmens darbuotojo leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

6. 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

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretorius

DĖL ARTŪRO DAMBRAUSKO PASKYRIMO Į ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – įstatymas) 29

straipsnio 3 dalimi, savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu

savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio)

pasitikėjimo pagrindu.

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

sprendimas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta,

kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra savivaldybės administracijos direktoriaus

(savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų.

Administracijos direktoriui taikoma Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio

2 dalies 7 punktu, 28 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais nustatytas darbo užmokestis, kurį sudaro

pareiginė alga ir priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 13 straipsnio 9 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos

Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsniu, 10 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 28 straipsnio 1

dalies 1 ir 3 punktais, 29 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatymo 1 priedu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9

straipsnio 6 ir 8 dalimis, Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 202 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 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-

27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 41 ir 70 punktais,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. lapkričio 18 d. potvarkį Nr. MPP-

167(6.1E) „Dėl teikimo Šilalės rajono savivaldybės tarybai skirti Artūrą Dambrauską Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriumi“.

Artūras Dambrauskas yra išrinktas į Šilalės rajono savivaldybės tarybą, todėl jo pareigos

nėra suderinamos su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigomis (Lietuvos

Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 str. 1 d.).

Atsižvelgiant į tai, paskyrus Artūrą Dambrauską į Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus pareigas, data nukeliama į kitą darbo dieną po to, kai įsigalios Lietuvos

Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas, kuriuo bus pripažinti Artūras

Dambrauskas, Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos

krikščionių demokratų iškeltų kandidatų sąrašą, įgaliojimai nutrūkę prieš terminą. Taip pat tik gavus

ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

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

tokių pasekmių būtų išvengta. 

Nėra.



4. Laukiami rezultatai.

Bus paskirtas Administracijos direktorius Tarybos kadencijos įgaliojimų laikui.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Tarybos sekretorius Tadas Sadauskis
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