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Pagegiq savivaldybds merui

REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ISTATYMO 20 STRAIPSNIO
DALIES 11 PUNKTO IGYVENDINIMO
2016 m. liepos 26
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies I I punkte nurodfa,
kad savivaldybds meras kontroliuoja ir priZiiiri savivaldybes vie5ojo administravimo.institucijq' istaigq
ir imoniq vadorq veikl4, kaip jie igyvendina istatymus, Vyriausybes savivaldybds tarybos

ir

sprendimus.

Lietuvos Respublikos teisds gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir
privalo tureti Vyriat'sybes patvirtintus
istaigq istatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodya, kad istaiga
.eikalavimui atitinkandiq intemeto ivetaing, kurioje teiktq informacij4 apie savo funkcijas, struktflr4,
informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklg, kit4 teises aktais nustatyt4 informacij4.
Bendrqiq reikalavimq valiybes ii savivaldybiq institucijq ir istaigr+ interneto svetaindms
18 d.
apra5o (toliau - Apra5as), patvirtinto ii.touos Respublikos Vyriausybes 2003- m. balandZio
nutarimu Nr. 4S0 ,bel Benirqjq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq intemeto
interneto
svetainems apraso patvirtinimo'i 3 punkte inter alia nustatyta, kad istaigos privalo tureti
svetaing, atitinkanei4 ApraSe nurodl4us reikalavimus. Apraso 18 punkle nurodya,. kad istaigos
pateikiami
interneio svetain6s ,ky.iu,r. ,,Administracind informacija" srityje ,,Darbo uZmokestis"
ir
tos istaigos darbuotojq, einan8iq vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsiZvelgiant i istaigos
pareigq
(arba) sti.r.rkturinio puaanio pavadinim4) arba pagal kitus pozymius vienaruses pareigas, siq
ir
pareigas,
skaidius
puuudini-ui, darbuttojq, einandiq vienoias arba pagal kitus poZymius vienariises
lias pareigas einandirl darbuotojq praejusiq metq vidutinis menesinis nustatltasis (paskirtasis) darbo
meq piaejuiio ketvirdio vidutinis menesinis nustatytasis (paskirtasis)
u2mokestis, taip pat iinamqjq'metq'piaejusio
ketvirdio vidutinis m6nesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo uimokestis. ginamqiq
praejusiq
darbo uzmokestis turi buti paskelbtas pir 10 darbo dienq nuo naujo ketvirdio pradzios, o
nuo
metq vidutinis menesinis ,ru.tutyturis (paskirtasis) darbo uZmokestis - per 10 darbo dienq
kalendoriniq meq pabaigos.
vykdant savivaldybiq administracing prieziurq nustatlta, kad ne visos Pagegiq
savivaldybes lstaigos ir fmones yra paskelbusios darbuotojq vidutini menesini nustatyt4ji Gaskirtqii)
darbo uZmokesti.

praejusiq metq vidutinio menesinio nustatltojo (paskirtojo) darbo uZ:mokesdio ir 2016 m.
ketvirdio istaigoi darbuotojq vidutinio menesinio nustatytojo (paskirtojo) darbo uZmokesdio
pagrindin€
nepaskelbe: viListiq Johaneso Bobrovskio gimnazija, Natkiskiq Zoses Petraitienes
Jankaus
Martyno
savivaldybes
pagegiq lop$efis-darZelis, Pagegiq pradine mokykla, Pagdgiq
-okyttu,
muziejus, fagegiq savivaldybes p;ie5g;i;rinl tarnyba ir VSI sporto ir turizmo. centras. PaZymetina,
kad ni visos Sios lstaigos turi savo iniemetines svetaines. Tadiau tai nera kliiitis paskelbti 5iq istaigq
darbuotojq vidutini menesini darbo uZmokestl. Darbo uzmokestis gali blti paskelbtas savivaldybes
intemetineje svetaineje, kaip tai daro kitos savivaldybes.
2016 m. II ketvirdio istaigos darbuotdq vidutinio menesinio nustatl'tojo (paskirtojo) darbo
ir sporto
uZmokesdio nepaskelbe: Piktupenq pagrindine mokykla, Stoniskiq pagrindine mokykla, Meno

II

mokykla, Pagegiq savivaldybds kultUros centras, Pagegiq savivaldybes vie3oji biblioteka, Pagegiq
savivaldybds socialiniq paslaugq centras, Pagegiq vaikq globos namai, Pagegiq palaikomojo gydymo,
slaugos ir seneliq globos namai, Pagegiq kaito turizmo informacinis centras bei UAB ,,Pagegiq
komunalinis iikis".
PaZ)'rnetina, kad ne visos savivaldybes istaigos informacij4 apie darbo uZmokesti paskelbe
istaigos intemeto svetaines skyriuje ,,Administracine informacija", kaip yra reikalaujama pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybds patvirtint4 Apra54, o kituose skyriuose. Toks darbo uZmokesdio
paskelbimas priestarauj a Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 10 ir 12
punktuose nurodltiems veiklos skaidrumo bei vie5umo ir reagavimo i savivaldybes gyventojq
nuomong principams, trukdo savivaldybes gyventojams ir kitiems asmenims operatyviai susipaZinti su
savivaldybes intemetinese svetainese paskelbta informacija.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5d6styta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracin6s prieZilros istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
re i k a I auj u neatideliojant igyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
20
straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatltus reikalavimus ir uZtilffinti, kad per savaitg nuo
istatymo
reikalavimo gavimo dienos reikalavime nurodytos savivaldybes istaigos ir imonds savo intemetin6se
svetainese pagal Apra5o nustatltus reikalavimus paskelbtq vienodas pareigas einandiq darbuotojq
pradjusiq metq vidutini menesini nustatl.t4ji (paskifiqli) darbo uZmokesti ir 2016 m. II ketvirdio
vidutini menesini nustatytqii (paskirtqii) darbo uZmokesti.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au praneiti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo pridmimo
dienos.

Informuoju, kad paggl Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracinds prieZiiiros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt? teisini reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes
tarybos posddyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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