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Jurbarko rajono savivaldybes merui

REIKALAVIMAS
DEL LTETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVMLDOS ISTATYMO 20 STRAIPSNIO 2
DALIES 11 PUNKTO IGYVENDINIMO
2016 m. liepos 26

d.Nr.6-./

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies I 1 punkte nurodyta,
kad savivaldybes meras kontroliuoja ir priZitiri savivaldybes vie5ojo administravimo institucijq, istaigq
ir imoniq vadovq veiklq, kaip
lgyvendina istatymus, Vyriausybes ir savivaldybes tarybos

lie

sprendimus.

Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir
privalo tureli Vyriausybes patvirtintus
istaigq istatymo 6 straipinio I dalyje nurodyta, kad istaiga
apie savo funkcijas, struktiir4'
informacij4
ieika-lavimus atitinkandi4 interneto svetaing, kurioje teiktq
informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklE, kit4 teises aktais nustatytq informacijq.
Bendrqjq reikalavimq vatsiybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq interneto svetaindms
apra5o (toliau - Aprasas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. balandZio 18 d'
nutarimu Nr.480,Del Bendrqiq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq intemeto
svetainems apraSo patvirtinimo", 3 punkte inter alia nustatyta, kad istaigos privalo tureti intemeto
svetaing, atitinkanei4 Apra5e nurodytus reikalavimus. ApraSo 18 punkte nurodyta, - kad istaigos
internJo svetain6s r't yfa,x ,,Administracind informacija" srityje ,rDarbo uZrnokestis" pateikiami
tos istaigos darbuotojq, einandiq vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsiZvelqiant i istaigos ir
pareigas, Siq pareig4
larba; siuttUrinio paaainio pavadinim4) arba pagal kitus poZymius vienaruses
pareigas, skaidius ir
iavadinimai, darbu-otojq, einandiq vienodas arba pagal kitus poZynius vienarii5es
lias pareigas einandirl darbuotojq pra6jusiq metq vidutinis menesinis nustatltasis (paskirtasis) darbo
u2mokestis, taip pat iinamqjq metq praejusio ketvirdio vidutinis menesinis nustatltasis (paskirtasis)
darbo uZmokestis. einamqiq metq praejusio ketvirdio vidutinis mdnesinis nustatltasis (paskirtasis)'
darbo uZmokestis turi bUti paskelbtas per 10 darbo dienq nuo naujo ketvirdio pradZios, o praejusiq
metq vidutinis menesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo uZmokestis - per l0 darbo dienq nuo
kalendoriniq metq pabai gos.

Vykdant savivaldybiq administracing prieZiiir4 nustatyta, kad ne visos Jurbarko rajono
savivaldybes lstaigos yra paskelbusios darbuotojq vidutini menesini nustatl't4ii (paskirt4il) darbo
uZmokesti.

ketvirdio istaigos darbuotojq vidutinio menesinio nustab'tojo (paskirtojo) darbo
uZmokesdio nepaskelbe: VS1 erZiltto pirmines sveikatos prieZiiiros centras, VS{ SeredZiaus
ambulatorija, VS1 Simt<aiOiq ambulatorija, ErZvilko kultlros centras, Klausudiq kulturos cenhas, VSI
Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras.
Jurbarko rajono prie5gaisrines tamybos intemetind svetaine neveikia'
PaZymetina, kad ne visos savivaldybes istaigos informacij4 apie darbo uZmokesti paskelbe
kaip yra reikalaujama pagal
istaigos intemito svetain6s skyriuje ,,Administracine informacija",
Li.tu:uor Respublikos Vyriausybes iatvirtint4 Apra34, o kituose skyriuose' Toks darbo uZmokesdio
paskelbimas priestarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio l0 it 12
punktuose nurodytiems veiklos skaidrumo bei viesumo ir reagavimo i savivaldybes gyventojtl
2016
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asmenims operatyviai susipaZinti su
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savivaldybiq administracin.s prieZituos
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