
 

Projektas 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRIEMOKŲ NUSTATYMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI 

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1- 

Plungė 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 

punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Plungės 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:   

1. Nustatyti 25 procentų priemokas prie pareiginės algos: 

1.1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Mindaugui Kaunui už 

papildomą darbą, vykdant projekto „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, 

Mendeno g. 1C, statyba“ vadovo pareigas ir už vadovavimą Ekstremaliųjų situacijų komisijai.  

1.2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Mantui 

Česnauskui už papildomą darbą, vykdant Operacijų centro vadovo pareigas ir už papildomas 

užduotis, susijusias su ekstremaliosios situacijos valdymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

bei sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo sprendimų įgyvendinimu savivaldybėje.  

2. Mokėti sprendimo 1 punkte nurodytas priemokas prie pareiginės algos M. Kaunui ir M. 

Česnauskui 2022 m. vasario - gruodžio mėnesiais.  

 

 

Savivaldybės meras                                                         

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė             

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas   

                

Sprendimą ruošė Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ilona 

Meškauskienė 



 

JURIDINIS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO  

„DĖL PRIEMOKŲ NUSTATYMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJUI”       

2022 m. sausio 24 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, problemos esmė. 

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso infekcijos 

(COVID-19) ir siekiant suvaldyti ligos sukeltas pasekmes Plungės rajone, Savivaldybės 

administracijos direktorius ir pavaduotojas atlieka papildomas, įprastą darbo krūvį viršijančias 

užduotis. Administracijos direktorius M. Kaunas vadovauja  Ekstremaliųjų situacijų komisijai, 

direktoriaus pavaduotojas M.Česnauskas - Operacijų centrui. 

Administracijos direktorius M. Kaunas taip pat yra ir projekto „Universalaus sporto ir 

sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba“ vadovas. Tai yra papildomas darbas, 

reikalaujantis daug laiko ir žinių. Projekto darbai vykdomi, atsakingų asmenų grupė reguliariai 

renkasi į pasitarimus, vyksta į darbų vykdymo vietą. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. 

Papildomi darbai atliekami. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, už papildomų 

užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai 

vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos, valstybės tarnautojams gali būti skiriamos 

priemokos. Priemokos dydį nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, tačiau ši 

priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 40 procentų pareiginės algos. 

Už papildomas užduotis, susijusias su ekstremaliosios situacijos valdymu,  taip yra 

planuojama mokėti priemokos ir Savivaldybės administracijos darbuotojams bei valstybės 

tarnautojams Administracijos direktoriaus įsakymu ir (ar) Savivaldybės mero potvarkiu. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. 

Nustatyti priemokas už papildomą darbą Administracijos direktoriui ir Administracijos 

direktoriaus pavaduotojui. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. 

Sprendimui įgyvendinti numatytos lėšos 2022 m. Savivaldybės biudžete.   

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. 

            Nėra. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. 

Sprendimo projektui antikorupcinio vertinimo atlikti nėra būtinybės. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. 

Savivaldybės administracijos iniciatyva. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. 

Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas.  

Plungės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo bei 

Buhalterinės apskaitos skyriams. 

11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo 

įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų 



 

atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo 

pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami 

konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, 

ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).  

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai  nenustatyta 

Finansams  nenustatyta 

Socialinei aplinkai      +  

Viešajam 

administravimui 

     +  

Teisinei sistemai  nenustatyta 

Kriminogeninei situacijai      +  

Aplinkai  nenustatyta 

Administracinei naštai  nenustatyta 

Regiono plėtrai      +  

Kitoms sritims, asmenims 

ar jų grupėms 

 nenustatyta 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, 

kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės 

keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir 

neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas 

numatomas teisinis reguliavimas. 

 

 

Juridinio ir personalo administravimo  

skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                Ilona Meškauskienė                                                                   

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 


