LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
Teisės akto projektas

2021-11-25

Nr. TAP-21-1582(2)

TAIS Nr. 21-30350(3)

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 12 D.
NUTARIMO NR. 1300 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS
STATUTO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr.
1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“:
1.1. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Tarnybos ir mokymosi kitose valstybėse
laiko įskaitymo į vidaus tarnybos sistemos pareigūno vidaus tarnybos stažą tvarkos aprašą ir 7
punktą išdėstyti taip:
„7. Įstaigos vadovas, įvertinęs Aprašo 6 punkte nurodytą išvadą, per 10 darbo dienų
nuo jos gavimo priima sprendimą dėl tarnybos ir mokymosi laikotarpių įskaitymo į pareigūno
vidaus tarnybos stažą. Apie šį sprendimą įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo pareigūnui
praneša Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyta
tvarka.“
1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
aprūpinimo tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) tvarkos aprašą:
1.2.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Įstaigos vadovas, priėmęs sprendimą nesuteikti tarnybinio buto, arba jo įgaliotas
asmuo apie šį sprendimą informuoja pareigūną Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.“
1.2.2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Aprašo 10 punkte nurodytas prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl
išsikėlimo iš tarnybinio buto termino pratęsimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo nurodyto prašymo ir Aprašo 10 punkte nurodyto dokumento gavimo Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje arba
Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje. Priėmus sprendimą nepratęsti išsikėlimo iš
tarnybinio buto termino, atitinkamas ministras ar jo įgaliotas asmuo apie šį sprendimą
informuoja pareigūną Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.“
1.2.3. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Butpinigių pareigūnams dydžiai:
14.1. 11 bazinių socialinių išmokų, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Vilniaus
miesto ar Vilniaus rajono savivaldybėje. Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną
kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu
su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos
narius;
14.2. 9,6 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Kauno
miesto, Kauno rajono, Klaipėdos miesto ar Klaipėdos rajono, Palangos miesto arba Neringos
savivaldybėse. Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu
gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu
gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;
14.3. 7,3 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Šiaulių
miesto, Šiaulių rajono, Panevėžio miesto ar Panevėžio rajono savivaldybėse. Šis dydis
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didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5
procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne
daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;
14.4. 5,7 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos kurioje
nors kitoje, ne Aprašo 14.1–14.3 papunkčiuose nurodytoje, savivaldybėje. Šis dydis
didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5
procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne
daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius.“
1.2.4. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„16. Pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai pasikeitė
gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis, buvo sudaryta nauja gyvenamosios patalpos
nuomos sutartis, pasikeitė pareigūno šeiminė padėtis, apie tai raštu praneša įstaigos vadovui ir
kartu su šiuo pranešimu pateikia dokumentus, patvirtinančius pasikeitusias aplinkybes, jeigu
įstaiga neturi teisės atitinkamus dokumentus gauti iš registrų.“
1.2.5. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:
„18. Apraše nustatytais atvejais pareigūno pateikti asmens duomenys tvarkomi
vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) ir tik aprūpinimo tarnybiniu butu ir išsikėlimo iš tarnybinio buto termino
pratęsimo tikslais.“
1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų buto ar
gyvenamosios patalpos išlaikymo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą:
1.3.1. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8. Įstaigos vadovas, priėmęs sprendimą neskirti butpinigių, arba jo įgaliotas asmuo
apie šį sprendimą informuoja pareigūną Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.“
1.3.2. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.
1.3.3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai pasikeitė buto ar
gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis, buvo sudaryta nauja buto ar gyvenamosios
patalpos nuomos sutartis, pasikeitė pareigūno šeiminė padėtis, apie tai raštu praneša įstaigos
vadovui ir kartu su šiuo pranešimu pateikia dokumentus, patvirtinančius pasikeitusias
aplinkybes, jeigu įstaiga neturi teisės atitinkamus dokumentus gauti iš registrų.“
1.3.4. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22. Įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, priėmęs sprendimą neskirti važiavimo
išlaidų kompensacijos, apie šį sprendimą praneša pareigūnui Viešojo administravimo įstatymo
13 straipsnyje nustatyta tvarka.“
2. Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

