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1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės,
kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus
techninės paramos lėšas) (toliau – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), pareigybių skaičių
tvirtina: Seimo valdyba – Seimo kanceliarijoje ir Seimui atskaitingose institucijose; Respublikos
Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo – Respublikos Prezidento kanceliarijoje ir Respublikos
Prezidentui atskaitingose institucijose; Vyriausybė – Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose,
Vyriausybės įstaigose, Vyriausybės atstovų įstaigoje, ministrų valdymo sritims nepriskirtose
valstybės institucijose ir įstaigose ir bendrą didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtose
įstaigose prie ministerijos bei kitose priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose (išskyrus
bendrą didžiausią leistiną Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių skaičių ir didžiausią leistiną Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių
įstaigų ir specialiųjų misijų darbuotojų, su kuriais sudaromos darbo sutartys pagal Diplomatinės
tarnybos įstatymo 17 straipsnio 4 dalį, pareigybių skaičių); ministrai – jų valdymo sritims
priskirtose atskirose įstaigose prie ministerijų bei kitose priskirtose valstybės institucijose ir
įstaigose. Ministrai, tvirtindami didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių jų valdymo sritims priskirtose atskirose įstaigose prie
ministerijų bei kitose priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose, negali viršyti Vyriausybės
patvirtinto bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybių skaičiaus atitinkamų ministrų valdymo sritims priskirtose įstaigose prie
ministerijos bei kitose priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose. Didžiausią leistiną valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių savivaldybės
institucijose ir įstaigose tvirtina savivaldybės taryba. Nacionalinės teismų administracijos
didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
skaičių, suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, tvirtina Nacionalinės
teismų administracijos direktorius.“
2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Į įstaigos vadovo, įstaigos vadovo pavaduotojo ir įstaigos padalinio vadovo, išskyrus
pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, pareigas priimančiam asmeniui Vyriausybės įgaliota įstaiga
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atrenka du geriausiai centralizuotame konkurse įvertintus pretendentus. Jeigu į įstaigos vadovo,
įstaigos vadovo pavaduotojo ir įstaigos padalinio vadovo pareigas po centralizuoto konkurso yra tik
vienas pretendentas, gavęs ne mažesnį nei Vyriausybės nustatytą bendrą minimalų įvertinimą,
įstaigos vadovą, įstaigos vadovo pavaduotoją ir įstaigos padalinio vadovą į pareigas priimančiam
asmeniui, o kai į šias pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios
institucijos vadovui Vyriausybės įgaliota įstaiga teikia tik vieną pretendentą.“
2. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Galutinį sprendimą, kurį iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dviejų geriausiai
centralizuotame konkurse įvertintų pretendentų priimti į valstybės tarnautojo pareigas, priima į
pareigas priimantis asmuo. Galutinį sprendimą dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto vieno pateikto
pretendento priėmimo ar nepriėmimo į valstybės tarnautojo pareigas priima į pareigas priimantis
asmuo.“
3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Į įstaigų vadovų pareigas priimama 5 metų kadencijai konkurso būdu arba įstatymų
nustatytais atvejais be konkurso. Įstaigos vadovas, kurio tarnybinė veikla eitos kadencijos metu
visuose atliktuose tarnybinės veiklos vertinimuose buvo įvertinta tik labai gerai, į tos pačios
valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas antrai kadencijai priimamas be
konkurso. Įstaigos vadovas, kurio tarnybinė veikla eitos kadencijos metu visuose atliktuose
tarnybinės veiklos vertinimuose buvo įvertinta tik gerai arba gerai ir labai gerai, į tos pačios
valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas antrai kadencijai gali būti
priimamas be konkurso. Asmuo negali eiti tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar
įstaigos vadovo pareigas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta
kitaip. Įstatymų nustatytais atvejais į įstaigų vadovų pareigas priimama politinio (asmeninio)
pasitikėjimo pagrindu.“
4 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu
Papildyti Įstatymo III skyrių 151 straipsniu:
„151 straipsnis. Išbandymo laikotarpis
1. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali nuspręsti konkursą ar atranką
laimėjusiam asmeniui taikyti iki 3 mėnesių išbandymo laikotarpį. Apie šį sprendimą viešai
paskelbiama skelbiant konkursą ar atranką.
2. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo išbandymo laikotarpio trukmę nustato
konkursą ar atranką laimėjusį asmenį priimant į valstybės tarnautojo pareigas. Išbandymo
laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas dienos. Atostogų ir laikinojo
nedarbingumo laikas į išbandymo laikotarpį neįskaitomas. Jeigu asmuo į pakaitinio karjeros
valstybės tarnautojo pareigas priimamas trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, išbandymo
laikotarpio trukmė turi būti proporcinga tarnybos terminui (atitinkamai išbandymo laikotarpis
trumpesnis negu 3 mėnesiai).
3. Asmenims, priimamiems į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų
pareigas, išbandymo laikotarpis nenustatomas.
4. Išbandymo laikotarpiu valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, pripažinęs, kad
valstybės tarnautojo išbandymo rezultatai yra nepatenkinami, turi teisę atleisti valstybės tarnautoją
iš pareigų iki išbandymo laikotarpio pabaigos, apie tai raštu įspėjęs valstybės tarnautoją ne vėliau
kaip prieš 3 darbo dienas iki atleidimo iš pareigų dienos.
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5. Valstybės tarnautojas išbandymo laikotarpiu turi teisę atsistatydinti savo noru, apie tai
raštu įspėjęs valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas,
išskyrus atvejus, kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sutinka įspėjimo terminą
trumpinti ar jo netaikyti. Valstybės tarnautojas atšaukti prašymą dėl atsistatydinimo savo noru turi
teisę ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo pateikimo dienos. Paskui jis gali atšaukti prašymą
tik valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sutikimu.“
5 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10) nedalyvauti šio įstatymo 19 straipsnyje nurodytoje su valstybės tarnautojo pareigomis
nesuderinamoje veikloje ir nenaudoti tarnybos (darbo) laiko kitiems tikslams, išskyrus kitą darbą
ar kitą veiklą, vykdomą pagal šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, taip pat savivaldybės tarybos nario,
profesinės sąjungos atstovo pareigų atlikimą ir šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų
pareigų ėjimą;“.
6 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą nauju d papunkčiu:
„d) už veiklą einant valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės
kolegialaus organo ar šio organo sudaromo komiteto nario pareigas. Už šiame papunktyje nurodytą
veiklą atlyginama valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės lėšomis
Vyriausybės nustatyta tvarka;“.
2. Buvusį 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktį laikyti atitinkamai e papunkčiu.
3. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7) būti paskirti (išrinkti) eiti pareigas įmonių, įstaigų, organizacijų, nepaisant jų nuosavybės
formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, kolegialiuose organuose ar šių organų
sudaromuose komitetuose;“.
4. Papildyti 17 straipsnį 41 dalimi:
„41. Įstatymuose nustatytai kadencijai į pareigas priimti įstaigų vadovai, išskyrus įstaigos
vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, ar kadencijai priimti
karjeros valstybės tarnautojai, Vyriausybės nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų
dienos (kai iš pareigų atleidžiama šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu)
gali būti priimti į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar
kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje be konkurso.“
5. Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Šio straipsnio 2, 3, 4 ir 41 dalyse nurodyti asmenys priimami į karjeros valstybės
tarnautojo pareigas, jeigu atitinka šio įstatymo 4 ir 9 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Šio
straipsnio 2, 3, 4 ir 41 dalyse nurodyti asmenys gali būti priimti į karjeros valstybės tarnautojo
pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje
jiems siūlomos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, patikrinus jų gebėjimus atlikti pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti asmenys, kurie buvo priimti
įstatymų nustatytai kadencijai, pagal šią dalį į pareigas priimami ne ilgiau kaip likusiai kadencijos
daliai.“
7 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„18 straipsnis. Valstybės tarnautojų teisė dirbti kitą darbą, užsiimti kita veikla
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1. Valstybės tarnautojas turi teisę pagal darbo sutartį dirbti įmonėse, įstaigose,
organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir
gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą (toliau – kitas darbas), taip pat užsiimti kita veikla
ir gauti už ją pajamas (toliau – kita veikla), jeigu tai nėra su valstybės tarnautojo pareigomis
nesuderinama veikla, kaip ji apibrėžta šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
2. Kai, patikrinus valstybės tarnautojo privačių interesų deklaracijoje pateiktus duomenis,
kyla pagrįstų abejonių dėl šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų aplinkybių buvimo,
valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo paprašo valstybės tarnautoją
pateikti informaciją apie kito darbo pobūdį, įmonės, įstaigos, organizacijos, kurioje valstybės
tarnautojas dirba kitą darbą, vadovo ar jo įgalioto asmens išduotą pažymą apie valstybės tarnautojo
atliekamas funkcijas, kito darbo laiko pradžią ir pabaigą. Šią informaciją valstybės tarnautojas
privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
3. Jeigu valstybės tarnautojas, užsiimantis kita veikla, mano, kad kita veikla gali būti
nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatytais pagrindais, jis per 5 darbo dienas į pareigas priimančiam asmeniui ar jo įgaliotam
asmeniui raštu pateikia informaciją apie kitos veiklos pobūdį ir vykdymo laiką.
4. Kai asmuo, užsiimantis kita veikla, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, jis per 5
darbo dienas nuo priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas dienos į pareigas priimančiam asmeniui
ar jo įgaliotam asmeniui raštu pateikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, jeigu mano, kad
kita veikla gali būti nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis šio įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 1 punkte nustatytais pagrindais.
5. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo užtikrina, kad, šio straipsnio 2–4 dalyse
nustatytais atvejais gavus informaciją, taip pat perkėlus valstybės tarnautoją į kitas valstybės
tarnautojo pareigas ar pasikeitus jo pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, būtų įvertinta,
ar nėra šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų aplinkybių.
6. Jeigu nustatomos šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės,
valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą įpareigoti valstybės tarnautoją ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pašalinti šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodytas aplinkybes, o šio sprendimo neįvykdžius, sprendžiama dėl valstybės tarnautojo
tarnybinės atsakomybės už galimą dalyvavimą su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinamoje
veikloje, kaip ji apibrėžta šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte.“
8 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 19 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) dirbti kitą darbą ar užsiimti kita veikla, jeigu tai sukelia interesų, sudaro prielaidas
valstybės tarnybą panaudoti privačiais interesais, diskredituoja valstybės tarnybos autoritetą, kliudo
asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme
nustatytas funkcijas, taip pat kai tai yra kitas darbas ar kita veikla tose įmonėse, įstaigose,
organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja,
prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos,
ar kai yra kitų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojai negali dirbti kito darbo ar užsiimti kita
veikla;“.
9 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
Papildyti 21 straipsnį 61 dalimi:
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„61. Karjeros valstybės tarnautojas jo rašytiniu sutikimu gali būti laikinai perkeltas į
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo, priimamo į pareigas
politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės
institucijoje ar įstaigoje jį pasirinkusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos
įgaliojimų laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui, kuriam politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojas buvo priimtas į pareigas, ir jei jis atitinka pareigybės, į kurią
perkeliama, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.“
10 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 27 straipsnio 8 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) valstybės tarnautojui gali būti nustatoma didesnė pareiginė alga, taikant ne mažiau nei
vieną didesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo buvo
nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau neviršijant tai pareigybei nustatyto didžiausio
pareiginės algos koeficiento; jeigu iki pareigybei nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento
trūksta mažiau kaip vieno pareiginės algos koeficiento, valstybės tarnautojui nustatomas tai
pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas, arba“.
2. Pakeisti 27 straipsnio 9 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) valstybės tarnautojui gali būti nustatoma mažesnė pareigybės pareiginės algos
koeficientų intervale esanti pareiginė alga, taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5
mažesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo buvo nustatytas
pareiginės algos koeficientas, tačiau ne mažesnį, negu tai pareigybei nustatytas mažiausias
pareiginės algos koeficientas, arba“.
11 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas
atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės
tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo)
bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos
koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Ateinančių finansinių metų bazinis dydis, atsižvelgiant į
praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą),
minimaliosios mėnesinės algos dydį ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje
dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje
sutartyje. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą bazinį dydį tvirtina Seimas. Jeigu
nacionalinė kolektyvinė sutartis nėra sudaryta arba pakeista iki einamųjų metų birželio 1 dienos,
ateinančių finansinių metų bazinį dydį Vyriausybės teikimu, įvertindamas ir atsižvelgdamas į
šioje dalyje numatytas aplinkybes, tvirtina Seimas. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti
mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties
įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyta tvarka nustatomos ir paskelbiamos išskirtinės
aplinkybės.“
2. Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Kitais atvejais, negu nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, valstybės tarnautojui pareiginė
alga nustatoma taip:
1) perkeliamam ar laikinai perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma šios pareigybės
pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, taikant ne mažiau nei vieną didesnį
pareiginės algos koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos

6
koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos
koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas;
jeigu iki pareigybei, į kurią yra perkeliama, nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento trūksta
mažiau kaip vieno pareiginės algos koeficiento, valstybės tarnautojui nustatomas tai pareigybei, į
kurią yra perkeliama, nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas;
2) perkeliamam ar laikinai perkeliamam į lygiavertes pareigas – nustatoma jo iki
perkėlimo turėta pareiginė alga, o perkeliamam ar laikinai perkeliamam iš valstybės tarnautojo,
neturinčio pavaldžių asmenų, pareigų į lygiavertes valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių
asmenų, pareigas – nustatoma jo iki perkėlimo turėta pareiginė alga, taikant ne mažiau nei vieną
didesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos
koeficientas, tačiau visais šiame punkte nustatytais atvejais pareiginės algos koeficientas negali
būti didesnis negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas arba mažesnis
negu tai pareigybei nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas; jeigu iki valstybės
tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigybei nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento
trūksta mažiau kaip vieno pareiginės algos koeficiento, į lygiavertes valstybės tarnautojo, turinčio
pavaldžių asmenų, pareigas perkeliamam valstybės tarnautojui nustatomas tai pareigybei, į kurią
yra perkeliama, nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas;
3) atkuriančiam statusą į lygiavertes pareigas, nustatomas ne mažesnis negu jam iki
atleidimo iš pareigų nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu tai pareigybei
nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas
mažiausias pareiginės algos koeficientas; atkuriančiam statusą į žemesnes pareigas, nustatoma šios
pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, kuri yra nustatoma taikant
0,5 mažesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki atleidimo iš pareigų nustatytas pareiginės
algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos
koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas;
4) perkeliamam į žemesnes pareigas nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų
intervale esanti pareiginė alga, kuri yra nustatoma taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5
mažesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki perkėlimo nustatytas pareiginės algos
koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos
koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas;
laikinai perkeliamam į žemesnes pareigas nustatoma jo iki perkėlimo turėta pareiginė alga;
5) valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai arba nepatenkinamai šio
įstatymo 27 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka;
6) Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareiginė alga
nustatoma iš šiai pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo, tačiau visoms Seimo
nariui įsteigtoms Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybėms
nustatytų pareiginių algų koeficientų suma negali viršyti Seimo nariui įsteigtų Seimo nario politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybių pareiginės algos koeficientų intervalo
vidurkių sumos;
7) įstaigos vadovui – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovui nustatomas
didžiausias šio įstatymo 1 priede nustatytas pareiginės algos koeficientas iš tai pareigybei nustatyto
pareiginės algos koeficientų intervalo;
8) karjeros valstybės tarnautojui, grąžintam iš politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojo ar įstaigos vadovo, priimamo į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu,
pareigų į eitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kai pasibaigia karjeros valstybės tarnautojo
perkėlimo į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo, priimamo į
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pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, pareigas laikotarpis – nustatomas ne mažesnis
negu jam iki perkėlimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu tai
pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas ir ne mažesnis negu tai pareigybei
nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas.“
12 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„30 straipsnis. Priemokos ir priedas už tarnybos stažą
1. Valstybės tarnautojui skiriamos šios priemokos:
1) už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo ar
darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei nustatytas funkcijas, ar profesinės karo
tarnybos kario pareigybei nustatytas funkcijas, išskyrus funkcijas, kurių valstybės tarnautojas
negali atlikti dėl profesinės karo tarnybos specifikos. Priemokos už pavadavimą dydį nustato
valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, tačiau ši priemoka negali būti mažesnė kaip 10
procentų ir didesnė kaip 40 procentų pareiginės algos;
2) už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo
krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos. Priemokos už papildomų
užduočių atlikimą dydį nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, tačiau ši priemoka
negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 40 procentų pareiginės algos.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemokų suma negali viršyti 40 procentų pareiginės
algos.
3. Valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro vienas procentas pareiginės algos
už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų
pareiginės algos.“
13 straipsnis. 37 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
Pripažinti netekusiu galios 37 straipsnį.
14 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 47 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Pagal šį įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo
11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 dalies
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 ir 12 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius,
kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Į tarnybos Lietuvos valstybei stažą taip pat
įskaitomas laikotarpis einant Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje (2001 m. rugsėjo
27 d. įstatymo Nr. IX-525 redakcija) nustatytas pareigas. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo
valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios
arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka
dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas
kasmetinių, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, atleidimo
nuo tarnybinių pareigų dalyvauti Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ar
savivaldybių tarybų rinkimuose pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą, perkėlimo į
pareigas tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pagal šio
įstatymo 25 straipsnio 3 dalį, darbo tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio
valstybės institucijoje laikotarpiai, dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinės organizacijos
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finansuojamuose projektuose užsienio valstybės institucijoje laikotarpiai, atostogos dėl dalyvavimo
Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai
finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose,
mokymosi atostogos, pagal šio įstatymo 43, 44 ir 45 straipsnius suteiktų atostogų laikas ir ligos
išmokos gavimo laikotarpiai. Atsižvelgiant į tarnybos stažą, nustatomi šio įstatymo 30 straipsnio 3
dalyje nurodyto priedo dydis ir šio įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų
atostogų trukmė.“
15 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Karjeros valstybės tarnautojas ar įstaigos vadovas, išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į
pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, kurio pareigybė naikinama, su jo rašytiniu
sutikimu paskiriamas į kitas lygiavertes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jeigu tokių pareigų
nėra ir valstybės tarnautojas raštu sutinka, – į žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Jeigu
iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas ar įstaigos vadovas, išskyrus įstaigos
vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, į kitas pareigas
nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Valstybės tarnautojui apie pareigybės panaikinimą turi
būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pareigybės panaikinimo. Asmeniui, kuriam
iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko mažiau kaip 5 metai, šis įspėjimo terminas dvigubinamas,
o neįgaliajam, moteriai ir (ar) vyrui, auginantiems vaiką (įvaikį) iki 14 metų, moteriai ir (ar vyrui),
auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmeniui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės
pensiją liko mažiau kaip 2 metai, – trigubinamas. Nėščiai moteriai (kai valstybės ar savivaldybės
institucija ar įstaiga likviduojama) apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau
kaip prieš 4 mėnesius iki pareigybės panaikinimo.“
2. Pakeisti 49 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Eitos pareigos garantuojamos valstybės tarnautojui, kai jis dėl privalomosios karo
tarnybos, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos
atlikimo, dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinės organizacijos finansuojamuose
projektuose užsienio valstybės institucijoje (taip pat dėl atostogų dėl dalyvavimo Europos Sąjungos,
tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos
teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose) negali eiti pareigų, taip pat
karjeros valstybės tarnautojui, kai jis dėl atostogų kvalifikacijai tobulinti, nėštumo ir gimdymo
atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, dėl perkėlimo į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojo ar įstaigos vadovo, priimamo į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu,
pareigas, dėl laikino perkėlimo į kitas pareigas pagal šio įstatymo 21 straipsnį, išskyrus 21
straipsnio 31 dalį, negali eiti pareigų. Ši garantija kadencijai priimtam karjeros valstybės tarnautojui
taikoma ne ilgiau negu iki kadencijos pabaigos.“
16 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 51 straipsnio 1 dalį 19 punktu:
„19) jo išbandymo rezultatai yra nepatenkinami.“
2. Pakeisti 51 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas iš pareigų atleidžiamas
paskutinę jį į pareigas pasirinkusio valstybės politiko įgaliojimų dieną ar naujai sudarytos
kolegialios valstybės institucijos pirmajame posėdyje, išskyrus, kai iš politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo, priimamo į pareigas politinio (asmeninio)
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pasitikėjimo pagrindu, pareigų grąžinama į šio įstatymo 21 straipsnio 61 dalyje nurodytas eitas
karjeros valstybės tarnautojo pareigas.“
3. Pakeisti 51 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Ketinantis atsistatydinti savo noru valstybės tarnautojas privalo apie atsistatydinimą
įspėti jį į pareigas priimantį asmenį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus,
kai jį į pareigas priimantis asmuo sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti. Valstybės
tarnautojas atšaukti prašymą dėl atsistatydinimo savo noru turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik jį į pareigas priimančio
asmens sutikimu. Šios dalies nuostatos netaikomos šio įstatymo 15 1 straipsnio 5 dalyje nustatytu
atveju.“
17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalis ir šio įstatymo 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis,
įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.
2. Šio įstatymo 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras iki
2022 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, išskyrus nurodytus šio
straipsnio 4 dalyje.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo 6
straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatoms įgyvendinti reikalingus įgyvendinamuosius teisės aktus.
5. Centralizuotų konkursų į įstaigos vadovo, įstaigos vadovo pavaduotojo ir įstaigos
padalinio vadovo pareigas procedūros, pradėtos iki 2022 m. vasario 1 d., baigiamos iki 2022 m.
vasario 1 d. galiojusia tvarka.
6. Šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 14
straipsnio 1 dalies nuostata dėl priėmimo į įstaigos vadovo pareigas antrai kadencijai be konkurso
taikoma ir iki 2022 m. vasario 1 d. į pareigas priimtiems įstaigų vadovams, jeigu jų pirmoji
kadencija baigiasi 2022 m. vasario 1 d. ar vėliau.
7. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje išdėstytos Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1
dalies 1 punkto d papunkčio nuostatos taikomos ir valstybės tarnautojams, kurie į valstybės ar
savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo ar šio organo
sudaromo komiteto nario pareigas paskirti (išrinkti) iki 2022 m. gegužės 1 d., jeigu jie veiklą,
eidami nurodytas pareigas, vykdo 2022 m. gegužės 1 d. ar vėliau.
8. Šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje išdėstytos Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 41
dalies nuostatos taikomos įstatymuose nustatytai kadencijai į pareigas priimtiems įstaigų vadovams,
išskyrus įstaigos vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, ar
kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams, kurie Valstybės tarnybos įstatymo 51
straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu iš pareigų atleidžiami 2022 m. vasario 1 d. ar vėliau.
9. Iki 2022 m. vasario 1 d. pradėtos ir nebaigtos sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojui
dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo procedūros toliau nebevykdomos.
10. Valstybės tarnautojai, kurie šio įstatymo 7 straipsnyje keičiamo Valstybės tarnybos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta kita veikla pradėjo verstis iki 2022 m. vasario 1 d. ir ja
verčiasi 2022 m. vasario 1 d. ar vėliau , į pareigas priimančiam asmeniui ar jo įgaliotam asmeniui
iki 2022 m. kovo 1 d. pateikia informaciją apie kitos veiklos pobūdį ir vykdymo laiką, jeigu mano,
kad kita veikla gali būti nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis šio įstatymo 8 straipsnyje
keičiamo Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais.
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11. Šio įstatymo 7 straipsnyje keičiamo Valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 4 dalies
nuostatos taikomos ir tiems asmenims, kurie kita veikla pradėjo verstis iki 2022 m. vasario 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas

