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Vilnius
Projekto rengėja – Vidaus reikalų ministerija.
Projekto tikslas. Įgyvendinti Vyriausybės 2021 m. liepos 7 d. protokolinį sprendimą,
kuriuo Vidaus reikalų ministerijai kartu su Teisingumo ministerija ir Finansų ministerija pavesta iki
2021 m. lapkričio 1 d. pateikti Vyriausybei atitinkamų teisės aktų projektus, kuriais vidaus tarnybos
sistemos pareigūnams ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams būtų
nustatyti bendrą atlygio sistemą atitinkantys butpinigių dydžiai.
Dabartinė situacija. 2021 m. liepos 7 d. Vyriausybėje buvo priimtas Vyriausybės 2016 m.
liepos 7 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų
persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto
pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimas, kuriuo padidintos būsto nuomos
kompensacijos profesinės karo tarnybos kariams: Vilniaus mieste – nuo 7 bazinių socialinių išmokų
(bazinė socialinė išmoka yra 40 eurų) iki 11, Kauno, Klaipėdos miestuose nuo 5,5 bazinių socialinių
išmokų iki 9,6, Šiaulių ir Panevėžio miestuose nuo 5,5 bazinių socialinių išmokų iki 7,3, kitose
vietovėse – nuo 4 bazinių socialinių išmokų iki 5,7. Taip pat nustatant, kad šis dydis didinamas 15
procentų per mėnesį už kartu su profesinės karo tarnybos kariu gyvenantį šeimos narį ir po 5
procentus už kiekvieną kitą kartu gyvenantį šeimos narį (ne daugiau kaip 40 procentų už visus
šeimos narius).
2021 m. liepos 28 d. Vyriausybės pasitarime buvo svarstytas Teisingumo ministerijos
pateiktas Vyriausybės nutarimo „Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 355 „Dėl
Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kuriuo
siūloma Specialiųjų tyrimų tarnybos rotuojamiems pareigūnams padidinti gyvenamųjų patalpų
nuomos išlaidos kompensacijos dydį: Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse vietoj 6 bazinių
socialinių išmokų numatyti 11, Kauno arba Klaipėdos miestų ar rajonų savivaldybėse vietoj 6
bazinių socialinių išmokų 9,6, Šiaulių arba Panevėžio miestų ar rajonų savivaldybėse vietoj 5 bazinių
socialinių išmokų numatyti 7,3 ir kitose savivaldybėse – vietoj 4 bazinių socialinių išmokų numatyti
5,7 ir nustatyti atitinkamas nuostatas dėl nuomos išlaidų didinimo už kiekvieną kartu su pareigūnu
gyvenantį šeimos narį. Atkreiptinas dėmesys, kad Vyriausybės pasitarime buvo nuspręsta šį klausimą
svarstyti kartu su sprendimo projektu dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų butpinigių dydžio.
Vidaus tarnybos statutą įgyvendinantys teisės aktai šiuo metu nustato, kad atsižvelgiant į
vietovę ir tai, ar pareigūnas gyvena vienas ar su šeima, mažiausias butpinigių dydis gali būti 18,9
euro (kai pareigūnas gyvena vienas), didžiausias – 122 eurai (kai pareigūnas gyvena su šeima).
Pareigūnams mokamų butpinigių dydžiai priklauso nuo turimo laipsnio, taip pat nuo to, ar pareigūnas
eina rotuojamas pareigas, ar ne (rotuojami yra aukštesniosios ir aukščiausios grandies pareigūnai),
mažiausias butpinigių dydis gali būti 111 eurų, didžiausias – 305 eurai.
Projekto esmė. Projektu siūloma:


Siekiant lygiateisiškumo ir atsižvelgiant į maksimalius butpinigių dydžius, nustatytus
profesinės karo tarnybos kariams, siūloma nustatyti tapačius butpinigių dydžius ir vidaus
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tarnybos sistemos pareigūnams: Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėje 11 bazinių socialinių
išmokų, Kauno, Klaipėdos miestų ar rajonų, Palangos miesto arba Neringos savivaldybėse –
9,6, Šiaulių arba Panevėžio miestų ar rajonų savivaldybėse – 7,3, kitose savivaldybėse – 5,7;
atsisakyti butpinigių dydžio diferencijavimo, atsižvelgiant į tai, ar pareigūnas eina rotuojamas
pareigas, bei pagal pareigūnų laipsnius;
didinti butpinigius, atsižvelgiant į šeimos narių skaičių: didinamas 15 procentų per mėnesį už
vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus už kiekvieną kitą kartu su
pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;
pagal projekto nuostatas maksimalus butpinigių dydis galės būti 616 eurų, mažiausias –
228 eurai.

Siūloma projekto nuostatų įsigaliojimą numatyti nuo 2022 m. liepos 1 d., todėl
įgyvendinimui 2022 metais reikės apie 718 tūkst. eurų, šios lėšos bus skiriamos iš statutinėms
įstaigoms 2022 m. valstybės biudžete numatomų asignavimų. Vidaus reikalų ministro valdymo
srities statutinėms įstaigoms reikės apie 1 334 tūkst. eurų metams, muitinės įstaigoms – apie 102
tūkst. eurų metams, bausmių vykdymo sistemoje šiuo metu nėra pareigūnų, kuriems mokami
butpinigiai, iš viso apie 1 436 tūkst. eurų metams.
Derinimas. Projektas teiktas derinti Teisingumo ministerijai, Finansų ministerijai, Muitinės
departamentui prie Finansų ministerijos, Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos,
Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų
federacijai, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimui, Lietuvos valstybės
tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinei sąjungai. Į Teisingumo ministerijos
pastabas atsižvelgta. Kitos institucijos pastabų neturėjo arba nepateikė. Atsižvelgiant į Finansų
ministerijos siūlymą projekto nuostatų įsigaliojimo data numatyta 2022 m. liepos 1 d.
Projektas svarstytas 2021 m. lapkričio 23 d. tarpinstituciniame pasitarime, pateiktas
patikslintas projektas. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė patikslintam projektui pastabų ir
pasiūlymų neturi.
Atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms. Projektas Vyriausybės programos nuostatų
tiesiogiai neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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