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Silales rajono savivaldybes merui
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punkte nurodyta, kad
savivaldybes meras kontroliuoja ir priZilri savivaldybes vieSojo administravimo institucijq, istaigq ir
imoniq vadovq veikl4, kaip jie igyvendina istatymus, Vyriausybes ir savivaldybes tarybos sprendimus.
Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq
istatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodl'ta, kad istaiga privalo tureti Vyriausybes patvirtintus reikalavimus
atitinkandi4 intemeto svetaing, kurioje teiktq informacijq apie savo funkcijas, struktiir4, informacijos
teikimui skirtos informacijos rodyklg, kit4 teises aktais nustatyt4 informacijq.
Bendrqiq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir fstaigq intemeto svetainems apra5o
(toliau - Apra5as), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. balandZio 18 d. nutarimu Nr.
480 ,,Del Bendrqjq reikalavimq valstybds ir savivaidybiq institucijq ir istaigq intemeto svetainems
apraSo patvirtinimo",' 3 punkte nustatyta, kad istaigos privalo tureti intemeto svetaing, atitinkandi4
Apra5e nurodytus reikalavimus. Apra5o l8 punkte nurodyta, kad istaigos interneto svetain6s skyriuje
informacijao' skelbiama visa vie3a informacija, susijusi su istaigos veikla, planavimu
"Administracin6
ir veiklos kryptimis, taip pat informacija apie istaigos darbuotojq darbo uZmokesti ir kita informacija.
fstaigos interneto svetainds srityje,,Darbo uZmokestis'o pateikiami tos istaigos darbuotojq, einandiq
vienodas arba pagal kitus poZymius vienarflSes pareigas, Siq pareigq pavadinimai, darbuotojq, einandiq
vienodas arba pagal kitus poZymius vienarubes pareigas, skaidius ir Sias pareigas einandiq darbuotojq
praejusirl metq vidutinis menesinis nustatltasis (paskirtasis) darbo uZmokestis, taip pat einamqiq metq
praejusio ketvirdio vidutinis menesinis ntstatytasis (paskirtasis) darbo uZmokestis. Einamqjq metq
praejusio ketvirdio vidutinis mdnesinis nustat)'tasis (paskirtasis) darbo uZmokestis turi biiti paskelbtas
per 10 darbo dienq nuo naujo ketvirdio pradZios, o praejusiq metq vidutinis menesinis nustatltasis
(paskirtasis) darbo uZmokestis - per 10 darbo dienq nuo kalendoriniq meq pabaigos.
Vykdant savivaldybiq administracing prieZitr4 nustatyta, kad ne visos Silales rajono
savivaldybes istaigos ir imones yra paskelbusios darbuotojq vidutini menesinf nustatl.t4ii $askirtaii)
darbo u2mokesti.
Praejusiq metq vidutinio mdnesinio nustatytojo (paskirtojo) darbo uZmokesdio ir 2016 m. II
ketvirdio istaigos darbuotojq vidutinio menesinio nustatytojo (paskirtojo) darbo uZmokesdio nepaskelbe:
Silales Svietimo pagalbos tarnyba. Silales rajono savivaldybes vieSoji biblioteka, Silales rajono
savivaldybes Pajiirio vaikq globos namai, Silales r. Obelyno pagrindine mokykla, Silales r. Kvedamos
Kazimiero Jauniaus gimnazi4a, VSl Pajtirio ambulatorija ir VSf Kaltinenq pirmines sveikatos prieZiuros
centras.
Pra6jusiq metq vidutinio menesinio nustat).tojo (paskirtojo) darbo uZmokesdio nepaskelbe
Silales rajono savivaldybes kultiiros centras.
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2016 m. II ketvirdio istaigos darbuotojq vidutinio menesinio nustatltojo (paskirtojo) darbo
uZmokesdio nepaskelbe: UAB ,,Silal6s vandenys", UAB,,Silales autobusq parkas", UAB ,,Gedmina",
Silales rajono savivaldybes visuomends sveikatos biuras, Silales Simono Gaudesiaus gimnazija, Silales
r. Pajtirio Stanislovo BirZiSkio gimnazija, Silales r. Upynos Stasio Gireno mokykla, Silal6s suaugusiqjq
mokykla, Silales r. Bijotq Dionizo PoSkos pagrindine, Silales r. Zadeikiq pagrindine mokykla, Silales r.
Kvedarnos Prano Liatuko pradine mokykla, V3{ Silales rajono ligonine ir VSf Silales pirmines sveikatos
prieZiflros centras.
PaZyrnetina, kad kai kurios savivaldybes istaigos ir imones informacij4 apie darbo uZmokesti
paskelbe ne lstaigos intemeto svetainds skyriuje ,,Administracine informacija", kaip yra reikalauj ama
pagal Apra54, o kituose skyriuose. Toks darbo uZmokesdio paskelbimas prieitarauja Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 shaipsnio 10 ir 12 punktuose nurody4iems veiklos skaidrumo
ir vie5umo principams, trukdo savivaldybes gyventojams ir kitiems asmenims operatyviai susipaZinti su
savivaldybes istaigq ir imoniq intemeto svetainese paskelbta informacija.
AtsiZvelgdama tai, kas i5d6styta,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracin6s prieZiiros istatyrno 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
r e ik a I auj u neatideliojant igywendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20
straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatytus reikalavimus ir uZtikrinti, kad per savaitg nuo reikalavimo
gavimo dienos reikalavime nurodltos savivaldybes lstaigos ir imon6s savo intemeto svetainese pagal
Apra5o nustatltus reikalavimus paskelbtq vienodas pareigas einandiq darbuotojq praejusiq metq vidutini
menesini nustatl't4ji fuaskirtaji) darbo uZmokesti ir 2016 m. II ketvirdio vidutini menesini nustatl'tqji
(paskirtaii) darbo uZmokestf .
Apie priimt4 sprendim4 pra5au prane5ti Vyriausybes atstorui per 10 dienq nuo jo priemimo
dienos.
Informuoju, kad Lietuvos Respublikos savivaldybiq adminishacines prieZitros istatymo 4
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straipsnio
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ir

dalyje nurodyta, jog meras artimiausiame savivaldybes tarybos posedle privalo

supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir reikalavimais.
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