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Raseiniq rajono savivaldybes tarybai
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REIKALAVIMAS
DARBUOTOJU
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBES IR SAVIVALDYBIU ISTAIGU
DARBO APMOKEJIMO ISTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES IGYVENDINIMO
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Respublikos valstybes ir
Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. sausio l7 d. prieme Lietuvos
(toliau - lstatymas)' kuris isigalioio 2017 m'
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo lstatym4
finansuojamq i5 valstybes
vasario 1 d- lstatymas nustate valstybes ir savivaldybiq biudZetiniq istaigq,
fondo biudZeto ir kitq valstybes isteigtq
biudZeto, savivaldybiq biudZetq, valstybinio socialinio draudimo
pagal darbo sutartis (toliau pinigq fondq lesq (toliau - biudzetines istaigos), darbuotojq, dirbandiq
pa5alpas, darbuotojq pareigybiq lygius ir
darbuotojai), darbo apmokejimo s4tygas ir dydZius, materialines
grupes, taip pat kasmetini veiklos vertinim4'
kad darbo apmokeiimo sistema nustatoms kolektyvineie
fstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta,
ir pareigas igtvendinunti instituciia
sutartyje ir (ar) vidaus ar 4arbo tvarkos raisyklose. Savininko teises
sistemq' PrieS
nustato jos reguliavimo sriiiai priskirtry biudietiniq istaig4 vadovq darbo apmokiiimo

ir konsultavimo
nustatant darbo apmolajimo sistemq, furi buti ivyfulytos darbuotoi4 informavimo
sistemoje'
procedfiros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta Narka. Darbo apmoke.iimo
pastoviosios dalies nustatymo
atsi^velgiant i sio istotymo nuostatas, detalizuoiami pareigines algos
ar svarbiv einamoms
kriterijai (veiklos sudetingumas, darbo kruvis, atsakomybds lygis, papildom4 igfrdLiU
pareiginds algos
pareigoms iiniq turejima.s ir panaiiai), iio lstatymo 7 straipsnio 7 datyie nustatyti
9 ir 14 straipsniuose
pastoviosios dalies koeficiento didinimo iki 100 procentry kriterijai, Sio istatymo
Sio istatymo I0 straipsnyie
nustatyta pareiginos algos kintamosio.c dalies mokeiimo tvarka ir sqlygos,
ir sqlygos'
nustatyta priemokry ir ,iio istatymo l2 straipsnyje nustatyta premiiry mokeiimo tvarka
r^i
Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq lstatymo 4 straipsnio I dalyje nustatyta, kad
Lietuvos
Pagal
savivaldybds hiudZeto iilaikomos biudietines jstaigos savininli yra savivaldybe.
papildomq
yra
nustatyta
jeigu
teises aktuose
Respublikos vietos savivaldos lstatymo l6 straipsnio 4 dal!,

z

jgaliojimq savivaldybei, sprendimq d€l tokiq igaliojimq vykdymo priemimo iniciatyva, neperzengiant
nustatytq jgaliojimq. priklauso saur'raldy bds toryhai.
Vykdant Raseiniq rajono savivaldybes administracing prieZi[r4. nustat]ta, kad Raseiniq rajono
savivaldybes taryba iki Siol nera patvirtinusi jos reguliavimo sridiai priskirtq biudZetiniq lstaigq vadovq
darbo apmokejimo sistemos.

AtsiZvelgdama i tai. kas isdestyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZi[ros jstatymo 2 straipsnio l dalimi,4 straipsnio l dalies 2 punktu, 5 straipsnio 2 dalies

lpunktu,

reikalauju:
nedelsiant lgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq jstaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatymo 5 straipsnio 2 dalj patvirrinti Raseiniq rajono savivaldybes tarybos reguliavimo
sridiai priskirtq biudZetiniq jstaigq vadovq darbo apmokejimo sistem4.
Apie priimt4 sprendimq Vyriausybes atstovui Kauno apskrityje turi biiti praneita per l0 dienq

-

nuo sprendimo priemimo dienos.

Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZi[ros
pateikt4 teikimq
istatymo 4 straipsnio 9 dalimi, visais atvejais apie savivaldybes administravimo subjektui
ar reikalavimq Vyriausybes atstovas pranesa merui (savivaldybes vadovui). Meras artimiausiame
savivaldybes tarybos posedyje privalo su Sia informacija supaZindinti savivaldybes tarybos narius.
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