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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 16 straipsnio 2 dalies 10

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjos

Reimundos Kibelienės 2021 m. birželio 11 d. tarnybinį pranešimą ,,Dėl pavedimo parengti tarybos

sprendimo projektą“, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 2021 m. birželio 11 d.

tarnybinį pranešimą ,,Dėl termino pratęsimo organizuojant paslaugų pirkimo procedūras“, Šilalės

rajono savivaldybės mero 2021 m. birželio 15 d. teikimą Nr. T16-185(2.20E) ,,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“ 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 2 punktą išdėstyti

taip:

,,2. Patvirtinti nuo 2022 m. sausio 1 d. didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų,

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

skaičių:

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

2.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (įstaigos vadovo pavaduotojas)

– 1;

2.3.  Karjeros valstybės tarnautojai – 70;

2.4. Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis – 111.“.

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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

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

Savivaldybės meras       Algirdas Meiženis
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