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Projekto rengėjai: Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) ir Teisingumo ministerija.
Projekto tikslas: nustatyti patrauklesnį Specialiųjų tyrimų tarnybos rotuojamiems
pareigūnams gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo mechanizmą.
Dabartinė situacija: Galiojančioje tvarkoje yra nustatyta, kad gyvenamųjų patalpų nuomos
išlaidos kompensacijos dydis negali viršyti:
 6 bazinių socialinių išmokų (BSI, šiuo metu – 40 eur), kai nuomojamos patalpos yra
Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestų ar rajonų savivaldybėse;
 5 BSI – kai Šiaulių arba Panevėžio miestų ar rajonų savivaldybėse;
 4 BSI – kitose savivaldybėse.
Taip pat tvarkoje yra nustatyta, kad kompensacija gali būti sumažinta, kai dėl ekonomikos
krizės sumažinami STT asignavimai. Tokiu atveju kompensacija mažinama tiek procentų, kiek
sumažinami STT asignavimai, bet ne daugiau kaip 2 BSI.
Projekto esmė: Rengėjai, argumentuodami tuo, kad kitos statutinės institucijos turi galimybę
pareigūnus aprūpinti tarnybiniais butais, mokėti didesnes kompensacijas už gyvenamųjų patalpų
nuomą, padengti vykimo į tarnybą (grįžimo iš jos) ir kitas išlaidas, taip pat į padidėjusias
nekilnojamo turto nuomos rinkos kainas, siūlo STT rotuojamiems pareigūnams padidinti numatytas
kompensacijas:
 Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse vietoj 6 numatyti 11 BSI;
 Kauno arba Klaipėdos miestų ar rajonų vietoj 6 numatyti 9,6 BSI;
 Šiaulių arba Panevėžio miestų ar rajonų savivaldybėse vietoj 5 numatyti 7,3 BSI;
 kitose savivaldybėse vietoj 4 numatyti 5,7 BSI.
Taip pat siūloma nustatyti, kad ekonomikos krizės atvejais galima būtų mažinti mokėtinos
kompensacijos dydį iki 50 procentų (vietoj 2 BSI), bei šios sumažintos kompensacijos skyrimas
turėtų būti motyvuotas.
Kartu projekte siūloma numatyti, kad maksimalus nuomos išlaidų dydis galėtų būti 15 proc.
didinamas už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 proc. už kiekvieną kitą kartu su
pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 proc. už visus šeimos narius.
Pabrėžtina, kad iš esmės analogiško turinio (t.y. su tapačiais kompensacijų dydžiais)
Vyriausybės nutarimo pakeitimas buvo priimtas 2021 m. liepos 7 d., kuriuo padidintos būsto
nuomos kompensacijos profesinės karo tarnybos kariams (atitinkamai pakeistas Vyriausybės 2016
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m. liepos 7 d. nutarimas 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“).
Derinimas: projektas suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Finansų
ministerija.
Pirminis projekto variantas svarstytas 2021 m. gegužės 18 d. tarpinstituciniame pasitarime.
Pakartotinai teikiamas projektas patikslintas pagal pasitarime pateiktas pastabas.
Atitikimas Vyriausybės programai: Projektas neprieštarauja Vyriausybės programai.
Dalykinio vertinimo išvada: Atkreipiame dėmesį, kad pakeitus kompensacijos dydį
profesinės karo tarnybos kariams bei, kaip siūloma, STT pareigūnams, kompensacijų dydžiai jiems
gana žymiai viršytų analogiškų išmokų dydžius vidaus tarnybos sistemos pareigūnams. Nors būsto
nuomos kompensacijų reguliavimas skirtingoms asmenų kategorijoms (vidaus tarnybos sistemos
pareigūnams lyginant su profesinės karo tarnybos kariais bei STT pareigūnais) yra esminiai
skirtingas, dėl ko šioms asmenų kategorijoms mokamas kompensacijas sunku lyginti tiesiogiai,
tačiau galima konstatuot, kad pvz. Vilniaus mieste kompensacijos vidaus tarnybos sistemos
pareigūnui gyvenančiam vienam siektų 135-305 eurų (priklausomai nuo pareigų grandies), kai
profesinės karo tarnybos kariams bei STT pareigūnams – 440 eurų.
Tai savo ruožtu suponuoja poreikį analogiškai tikslinti atitinkamų kompensacijų dydį vidaus
tarnybos sistemos pareigūnų atžvilgiu. Įvertinant tai, svarstytina, ar nebūtų tikslinga gilesnė
padėties analizė bei sisteminis tokių išmokų reguliavimas visoms jas gaunančių asmenų
kategorijoms vienu teisės aktu.
Projektą siūlome teikti į Tarpinstitucinį pasitarimą.
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