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Taurages rajono savivaldybes merul

REIKALAVIMAS
DEL LTETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ISTATYMO 20 STRAIPSNIO
DALIES 11 PUNKTO IGYVENDINIMO
2016 m. liepos 22

2

d.Nr.6-$0

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 1 punkte nuodyta,
kad savivaldybes meras kontroliuoja ir priZilri savivaldybes vie5ojo administravimo institucijq, istaigq
ir imoniq vadovq veikl4, kaip jie igyvendina istatymus, Vyriausybes savivaldybes tarybos

ir

sprendimus.

Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir
patvirtintus
istaigq fstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodya, kad istaiga privalo tureti Vyriausybes
ieikilavimus atitinkandi4 intemeto svetaing, kurioje teiktq informacij4 apie savo funkcijas, stnrktUr4,
informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklg, kit4 teises aktais nustatyt4 informacij4.
Bendrqjq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq intemeto svetainems
2003 m. balandZio 18 d.
(toliau
apraso
- ApraSas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimu Nr. 480 ,,Del Bendnjq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir fstaigq intemeto
svetainems apra5o patvirtinimo", 3 punkte inter alia nustatlta, kad istaigos pdvalo tureti intemeto
svetainQ, atitinkandi4 Apra5e nurodltus reikalavimus. ApraSo 18 punkte nurodlta, kad istaigos
interneto svetainds skyriaus ,,Administracind informacija" srityje ,,Darbo uimokestis" pateikiarni
tos istaigos darbuotofu, einandiq vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsiZvelgiant i istaigos ir
pareigas, Siq pareigq
larUa; strutfUrinio padalinio pavadinim4) arba pagal kitus poZymius vienar[Ses
pareigas, skaidius ir
poZymius
vienar[Ses
pagal
kitus
pavadinimai, darbuotojq, einandiq vienodas arba
Sias pareigas einandiq darbuotojq praejusiq metq vidutinis menesinis nustatltasis (paskirtasis) darbo
uZmokestis, taip pat einamqjq metq praejusio ketvirdio vidutinis menesinis nustatltasis (paskirtasis)
darbo uZmokestis. Einamqjq metq praejusio ketvirdio vidutinis menesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo uZmokestis turi blti paskelbtas per 10 darbo dienq nuo naujo ketvirdio pradZios, o praejusiq
metq vidutinis menesinis nustatltasis (paskirtasis) darbo uZmokestis - per l0 darbo dienq nuo
kalendoriniq metq pabai gos.
Vykdant savivaldybiq administracing prieZilr4 nustatyta, kad ne visos Taurag6s rajono
savivaldybes lstaigos ir fmones yra paskelbusios darbuotojq vidutini m€nesini nustatltqii (paskirt4i!)
darbo uZmokesti.

Praejusiq metq vidutinio menesinio nustatytojo (paskirtojo) darbo uZmokesdio ir 2016 m'
ketvirdio istaigos darbuotojq vidutinio menesinio nustat)4ojo (paskirtojo) darbo uZmokesdio
nepaskelbd: Taurages lop5elis darzelis ,,Kodeldius", Taurages ,,Au3ros" pagrindind mokykla,
Tauragds r. Adaka-vo mokykla - daugiafunkcis centras, Taurages r. Gaures pagrindine mokykla'
Taurages sporto centras, V5{ Skaudviles palaikomojo gydymo ir slaugos ligonine, Taurages rajono
savivaldybJs visuomenes sveikatos biuras, VS| Taurages turizmo ir verslo informacinis centras ir

II

-

UAB Taurages autobusq parkas.
2016 m.II ketvirdio istaigos darbuotojq vidutinio menesinio nustatltoj-o (paskirtojo) darbo
uZmokesdio nepaskelbe: Taurages suaugusiqjq mokymo centras, Taurages r. Zygaidiq gimnaziia,
Taurages r. Lauksargiq pagrindine mokykia, Taurages r. Lomiq pagrindind mokykla, Taurages
Martyno MaZvydo progimnazija, Taurages Tarailiq progimttazija, Tawag,6s r. Skaudvilds specialioji

mokykla, Taurages lop5elis - dafielis ,,2vaigLdute, Taurages vaikq reabilitacijos centras - mokykla
paslaugq
,,Pu5ele,,, Lauksargiq globos namai, Taurages vaikq globos namai ir Taurages socialiniq
centfas.

Praejusiq metq vidutinio menesinio nustatytojo (paskirtojo) darbo uZmokesdio nepaskelbe
Taruages muzikos mokykla ir Taurages kult[iros centras.
Taurages r. Pagramandio pagrindines mokyklos, Taurages moksleiviq kflrybos centro ir
Taurag6s lop5elio - darZelio ,,,{Zuoliukas" intemetines svetaines neveikia.
PaZymetina, kad ne visos savivaldybes istaigos informacij4 apie darbo uZmokesti paskelbe
pagal
istaigos intemeto svetainds skyriuje ,,Administracine informacija", kaip yra reikalaujama
kurios
savivaldybes
Kai
Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintq Apra54, o kituose skyriuose.
istaigos savo intemetineje svetaineje nenurod6, kokio laikotarpio vidutini menesini nustatyt4lf
(paskirtaif) darbo uZmokesti paskelbe. Toks darbo uZmokesdio paskelbimas prie5tarauja Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 10 ir 12 punktuose nurodltiems veiklos skaidrumo
bei viesumo ir reagavimo savivaldybes glwentojq nuomonq principams, trukdo savivaldybes
gyventojams ir kitiems asmenims operatyviai susipaZinti su savivaldybes intemetinese svetainese
paskelbta informacija.
AtsiZvelgdama I tai, kas i3dest)'ta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiiiros istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
neatideliojant igyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
punkte nustatytus reikalavimus ir uZtikrinti, kad per savaitq nuo
istatymo 20 shaipsnio 2 dalies
reikalavimo gavimo dienos reikalavime nuod)tos savivaldybes istaigos ir imones savo intemetinese
svetainese pagal ApraSo nustatytus reikalavimus paskelbtq vienodas pareigas einandiq darbuotojq
praejusirl metq vidutin! menesini nusiatyt4ii @askirtaji) darbo uZmokesti ir 2016 m. II ketvirdio
vidutini menesini nustatyt4lf fuaskirt4ii) darbo uZmokesti.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au pranesti Vyriausybes atstor,ui per 10 dienq nuo jo pri6mimo

!
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dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracinds prieZilros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 teisini reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes
iarybos posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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