Projektas Nr. T-IX-p-8
2019 m. balandžio 30 d.
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
SKYRIMO
2019 m. balandžio 30 d. Nr. T-IXVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9
dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 3
dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 1
dalimi, 29 straipsnio 1 dalimi ir 1 priedu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, 17 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės
mero 2019 m. balandžio 12 d. teikimą Nr. MP-25 „Dėl Alvydo Verbicko kandidatūros teikimo į
Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“, Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. balandžio 30 d. slapto balsavimo rezultatus, patvirtintus protokolu Nr.____,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. balandžio 12 d. raštą Nr. 4-01-3612 „Dėl
informacijos apie Alvydą Verbicką pateikimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Skirti Alvydą Verbicką į Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
(politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigas nuo 2019 m. gegužės 1 d.
Varėnos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.
2. Nustatyti Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Alvydui
Verbickui darbo užmokestį, kurį sudaro:
2.1. pareiginės algos koeficientas – 17 (baziniais dydžiais);
2.2. 25 procentų pareiginės algos dydžio priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
2.3. 26 procentų pareiginės algos dydžio priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
3. Įgalioti Varėnos rajono savivaldybės merą Algį Kašėtą Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktoriui Alvydui Verbickui išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija.
4. Nustatyti, kad:
4.1. šio sprendimo 2.2 papunktis galioja iki 2019 m. rugsėjo 23 d.;
4.2. šio sprendimo 2.3 papunktis įsigalioja 2019 m. rugsėjo 24 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS SKYRIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-04Varėna
1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas ir
uždaviniai (paskatinusios
rengimą priežastys)
Šiuo metu galiojančios ir
teikiamu klausimu siūlomos
naujos teisinio reguliavimo
nuostatos
Suderinamumas su
galiojančiais teisės norminiais
aktais

3.

4.

5.

Kokius galiojančius teisės

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Asta Daukšytė-Stasiulienė
Skirti Alvydą Verbicką į Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus (politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojo) pareigas ir nustatyti jo darbo užmokestį.
Nesiūloma.

Taikomos Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalies
nuostatos (Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje
dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma; dėl savivaldybės
tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai,
išskyrus atvejus, kai skiriamas savivaldybės administracijos
direktorius), 16 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatos (išimtinė
savivaldybės tarybos kompetencija: savivaldybės administracijos
direktoriaus priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų; savivaldybės
administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymas), 16
straipsnio 4 dalies nuostatos (Jeigu teisės aktuose yra nustatyta
papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių
įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų
įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai), 20 straipsnio 2 dalies
4 punkto nuostatos (meras reglamento nustatyta tvarka pristato,
derina ir teikia savivaldybės tarybai savivaldybės administracijos
direktoriaus kandidatūrą), 29 straipsnio 3 dalies nuostatos
(savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas
mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės
tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo
pagrindu), Valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies
nuostatos (į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų pareigas priimama be konkurso valstybės politiko ar
kolegialios valstybės institucijos pasirinkimu), 28 straipsnio 1
dalies nuostatos (valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1)
pareiginė alga; 2) priemokos; 3) priedas už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą; 4) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių
dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą), 29 straipsnio
1 dalies (Valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal šio
įstatymo 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą
pareiginės algos koeficientą) ir 1 priedo (koeficientų intervalas
14,5–17,5) nuostatos, LR valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatos (Paslapčių subjekto
vadovui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
išduoda paslapčių subjekto vadovą į pareigas skiriantis asmuo ar
jo įgaliotas asmuo).
-
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6.

7
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus teikiamą
projektą
Biudžeto lėšų poreikis teisės
aktui įgyvendinti ir projekto
atitiktis savivaldybės
strateginiam plėtros planui
Derinimas su kitais subjektais,
kai klausimas susijęs su jų
veiklos sritimi
Galimi teigiami ar neigiami
priimto teisės akto padariniai,
kokių priemonių būtina imtis,
siekiant pastarųjų išvengti
Teisės akto sukeliamos
administracinės naštos
vertinimas
Teisės akto ir jo projekto
antikorupcinis vertinimas
Būtinybė skelbti priimtą teisės
aktą Teisės aktų registre
(TAR) ir Teisės aktų
informacinėje sistemoje
(TAIS)
Aplinkybės, pateisinančios
klausimo nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir
sprendimo projekto pateikimo
vėlavimo priežastis (jei
teikiamas papildomas
klausimas)
Suderinta DVS „Kontora“ su
specialistais:
su padaliniu, atsakingu už
valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų valdymą,
teisininku ir savivaldybės
administracijos struktūriniais
padaliniais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi
Priimto sprendimo
paskirstymas
(kam pateikti sprendimų
kopijas (nuorašus), kokiu
būdu
Priimto sprendimo
įgyvendinimo kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo
terminas)

Personalo skyriaus vedėja

Darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) sudaro:
Koeficientas 2941 Eur.
25 procentų pareiginės algos dydžio priedas 735,25 Eur.
Neigiamų padarinių nebus.

Nevertinama.
Nevertinama.
Neskelbti.

–

Suderinta DVS „Kontora“ su:
Ilona Radzevičiene,
Aivaru Batūra,
Čese Ulbinaite,
Gene Palevičiene,
Irma Krajauskiene.

1 egz. el. paštu – Vyriausybės atstovui,
1 egz. – I. Radzevičienei,
1 egz. – Č. Ulbinaitei.
Personalo skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius.

(parašas)

Ilona Radzevičienė
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