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1. Projektų rengėjas. Vidaus reikalų ministerija.
2. Projektų tikslas. Patikslinti atitinkamas Vyriausybės nutarimų nuostatas atsižvelgiant į 2020 m.
birželio 26 d. priimtą Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 311, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 51, 53, 56, 58, 59, 64, 68, 69, 75, 80 straipsnių pakeitimo ir
Įstatymo papildymo 291, 331 straipsniais įstatymą Nr. XIII-3177 (toliau – Įstatymas Nr. XIII-3177).
3. Dabartinė situacija. Vidaus tarnybos statuto 56 straipsnyje buvo nustatyta, kad pareigūnams
mokama priemoka už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo
sąlygomis. Taikydamos šią nuostatą statutinės įstaigos iki 2020 m. balandžio 30 d. vadovavosi
Pavojingų darbų sąrašu, patvirtintu Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (Pavojingų
darbų sąrašas).
2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo
Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XIII-2553, pripažintas
netekusiu galios Pavojingų darbų sąrašas. Atsižvelgus į tai ir siekiant užtikrinti, kad ir po 2020 m.
gegužės 1 d. pareigūnams, kurie dirba esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, t. y. kai
nustatyti pareigūną veikiantys kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai (pvz., ugniagesiams gaisro
gesinimo metu, narams nardymo metu ir pan.), būtų mokama atitinkama priemoka, Įstatymu
Nr. XIII-3177 nustatyta, kad pareigūnams mokama priemoka už darbą nustačius pareigūną
veikiančius kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius. Taip pat nustatyta, kad kenksmingų ir
pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos dydžio už darbą, kai pareigūną veikia kenksmingi ir (ar)
pavojingi veiksniai, nustatymo vidaus tarnybos sistemoje tvarką nustato Vyriausybė. Įstatymo
Nr. XIII-3177 nuostata dėl minėtos priemokos įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.
4. Projektų esmė. Atsižvelgus į Įstatymu Nr. XIII-3177 keičiamą Vidaus tarnybos statuto 56
straipsnį, siūloma atitinkamai pakeisti Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje
tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl Lietuvos
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Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ ir nustatyti kenksmingų ir pavojingų veiksnių
valdymo ir priemokos dydžio už darbą, kai pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai,
nustatymo vidaus tarnybos sistemoje tvarką.
Kituose nutarimų projektuose atlikti redakcinio/techninio pobūdžio pakeitimai.
5. Derinimas. Nutarimų projektai teikti derinti Teisingumo, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo,
Sveikatos apsaugos ministerijoms, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai ir Nacionaliniam
pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui.
Nutarimų projektai buvo svarstyti 2020 m. rugsėjo 29 d. tarpinstituciniame pasitarime ir
patikslinti pagal Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės ir Teisės grupės pastabas.
6. Atitikimas Vyriausybės programai. Projektai tiesiogiai neįgyvendina Vyriausybės programos
nuostatų.
7. Projektų įgyvendinimo kaštai ir nauda. Nutarimų projektams įgyvendinti papildomų valstybės
biudžeto lėšų nereikės, nes ir šiuo metu pareigūnams mokama priemoka už darbą kenksmingomis,
labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis.
Bus siekiama maksimaliai sumažinti kenksmingų ir pavojingų veiksnių poveikį, o kai nėra
galimybės juos visiškai pašalinti, pareigūnams už darbą, kai pareigūną veikia kenksmingi ir
pavojingi veiksniai, bus kompensuojama ir taip labiau motyvuojama tinkamai atlikti savo pareigas.
8. Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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