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Raseinių rajono savivaldybės merui
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Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog „įstaiga privalo turėti Vyriausybės patvirtintus
reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų informaciją apie savo funkcijas,
struktūrą, informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, kitą teisės aktais nustatytą
informaciją“. Šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje yra pateikta Valstybės ir savivaldybių institucijos
ir įstaigos sąvoka, kuri nustato, kad „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos –
atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos
institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių
biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka
yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, įmonės ir įstaigos, teikiančios asmenims viešąsias
paslaugas; taip pat valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba bent
viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės,
kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame
akcininkų susirinkime, kai jos teikia informaciją apie savo darbuotojų darbo užmokestį šio įstatymo
nustatyta tvarka“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo

patvirtinimo“ patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų interneto
svetainėms aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkte taip pat nurodyta, kad „įstaigos privalo turėti
interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus“.
Aprašo 18 punkte nurodyta, kad įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama
visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, planavimu ir veiklos kryptimis, taip pat
informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį ir kita informacija. Pateikiama informacija
turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama (Aprašo 7 punktas). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
Apraše nustatyti skirtingi reikalavimai savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir akcinėms
bendrovėms tvarkant savo internetinės svetainės informaciją, tačiau visoms įstaigoms ir įmonėms
yra taikomas Aprašo 12.3.4 punktas, reikalaujantis skelbti informaciją apie darbo užmokestį.
Informacija apie darbo užmokestį savivaldybės įstaigos, įmonės, akcinės bendrovės
internetinėje svetainėje turi būti skelbiama vadovaujantis Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka:
„Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų,
einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio
padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai,
darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias
pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo
užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių
metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo
kalendorinių metų pabaigos.“
Už Apraše nurodytų reikalavimų taikymą įstaigų interneto svetainėse atsako šių įstaigų
vadovai ar jų įgalioti asmenys (Aprašo 34 punktas).
Vykdant Raseinių rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad ne visos
savivaldybės įmonės ir įstaigos reguliariai atnaujina pateikiamą informaciją. Dalis įstaigų ir įmonių
nėra paskelbusios darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatytojo (paskirtojo) darbo užmokesčio. O tų
savivaldybės įstaigų ir įmonių, kurios neturi savo internetines svetaines, darbo užmokestis turi būti
paskelbiamas Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, nes tai negali būti priežastis
neskelbti šių įstaigų ir įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktą
„meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių
vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus“,

todėl vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, ir tuo, kas aukščiau išdėstyta, r e i k a l a u j u :
neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2
dalies 11 punktą, tai yra kontroliuoti ir prižiūrėti Raseinių rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių
vadovų veiklą bei užtikrinti, kad jie tinkamai ir laiku vykdytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punkto reikalavimus,
skubiai paskelbtų ir reguliariai atnaujintų informaciją apie darbo užmokestį.
Primenu, kad šis reikalavimas turi būti apsvarstytas per vieną savaitę nuo jo gavimo dienos
ir apie priimtą sprendimą dėl šio reikalavimo vykdymo Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per
10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos (Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas).
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalį, meras artimiausiame tarybos posėdyje su šiuo reikalavimu
privalo supažindinti tarybos narius.
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