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2022 m. rugsėjo      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

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. siūlymą Nr. B3-1812(11.5E) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

administracijos struktūros ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal

darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus pakeitimo“, Šilalės

rajono savivaldybės mero 2022 m. rugsėjo 7 d. teikimą Nr. T16-127(2.20E) ,,Dėl Šilalės rajono

savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų,

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

pakeitimo“ 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 1 punktą išdėstyti

taip:

,,1. Patvirtinti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo

sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių:

1.1. Savivaldybės administracijos direktorius (įstaigos vadovas) – 1;

1.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (įstaigos vadovo pavaduotojas)

– 1;

1.3.  Karjeros valstybės tarnautojai –  71;

1.4.  Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis – 154.“;

1. Pripažinti netekusiais galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d.

sprendimo Nr. T1-271 ,,Dėl 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“ pakeitimo“

1.1 papunktį.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

4. 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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

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 administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius

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. Atsižvelgiant į patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybės administracijos struktūrą patvirtinti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir

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

pareigybių skaičių.

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

sprendimas. 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimas inicijavo ir didžiausio

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

užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus pakeitimas.

Keičiant didžiausią leistiną skaičių 1 pareigybe bus padidintas valstybės tarnautojų

skaičius, ir vietoje 70 bus tvirtinama 71 valstybės tarnautojo pareigybė, o darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis, didžiausias leistinas pareigybių skaičius bus padidintas 2 pareigybėmis ir

vietoje 152 pareigybių bus tvirtinamos 154 pareigybės.

Atsižvelgiant į naujai tvirtinamą Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūrą,

papildomos pareigybės bus įsteigtos Viešųjų pirkimų skyriuje. Padidinus didžiausią leistiną

pareigybių skaičių numatoma Viešųjų pirkimų skyriuje įsteigti 1 skyriaus vedėjo pareigybę

(valstybės tarnautojas) ir 2 prekių ir paslaugų pirkimo specialistų pareigybes (darbuotojas ,dirbantis

pagal darbo sutartį), ir 3 pareigybes perkelti iš Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus.

Socialinės paramos skyriuje ir Turto valdymo ir ekonomikos skyriuje naujos pareigybės nebus

steigiamos, o šiuo metu Turto ir socialinės paramos skyriuje esančios pareigybės bus perskirstytos

į naujai įsteigtus skyrius.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgiant į Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. siūlymą Nr. B3-1812(11.5E) ,,Dėl

Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir

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

skaičiaus pakeitimo“, Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. rugsėjo 7 d. teikimą Nr. T16-

127(2.20E),,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš

savivaldybės biudžeto, skaičiaus pakeitimo“ bei nuo 2023 m. sausio 1 d. didėjantį darbo krūvį,

susijusį su pavedimu Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti Centrinės perkančiosios

organizacijos funkcijas centralizuotai vykdant biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra

Šilalės rajono savivaldybės tarybą, viešuosius pirkimus, kurių vertė viršija 15 000 Eur (be pridėtinės

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Patvirtinus didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal sutartis,

skaičių, bus įsteigtos papildomos pareigybės viešiesiems pirkimams vykdyti.

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Priėmus sprendimą bus naujai tvirtinami valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašai, darbuotojų pareigybių aprašymai.

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos

skyriaus vyriausioji specialistė                 Vilma Kuzminskaitė

             2022-09-06
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