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Vilnius
Projekto rengėja – Vidaus reikalų ministerija.
Projekto tikslas. Pateikti Vyriausybės išvadą dėl Vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo
įstatymo projekto Nr. XIVP-649 (toliau – įstatymo projektas) pritarti įstatymo projekto tikslui, tačiau
pasiūlyti Seimui jo nesvarstyti.
Dabartinė situacija. 2021 m. spalio 20 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-247
Vyriausybės buvo paprašyta pateikti išvadą dėl įstatymo projekto, kuriuo siūloma iš Vidaus tarnybos
statuto (toliau – Statutas) priedo 11 pareigybių grupės išbraukti vyresniojo inspektoriaus pareigybę ir
ją įrašyti į Statuto priedo 10 pareigybių grupę, iš Statuto priedo 9 pareigybių grupės išbraukti posto
pamainos viršininko pareigybę ir ją įrašyti į Statuto priedo 8 pareigybių grupę. Taip pat įstatymo
projektu siūloma didinti Statuto priedo 11, 10, 9 ir 8 pareigybių grupių mažiausius pareiginės algos
koeficientus. Įstatymo projektas parengtas siekiant užtikrinti teisingesnį apmokėjimą už viduriniosios
grandies pareigūnų darbą ir atsakomybės lygį, padidinti viduriniosios grandies pareigas einančių
vidaus tarnybos pareigūnų motyvaciją.
Projekto esmė. Projektu siūloma pritari įstatymo projekto tikslui, tačiau Seimui
pasiūlyti įstatymo projekto nesvarstyti dėl šių priežasčių:






įstatymo projektu siūlomi Statuto priedo 11, 10, 9 ir 8 pareigybių grupių minimalūs
pareiginės algos koeficientai jau yra nustatyti galiojančio Statuto priede, todėl įstatymo
projektu vidurinės grandies pareigūnų, kuriems nustatyti žemiausi pareiginės algos
koeficientai, darbo užmokestis nebūtų padidintas;
siūlomas teisinis reguliavimas bus aktualus tik nedidelei pareigūnų grupei, todėl
sistemiškai (kompleksiškai) nespręs esminių pareigūnų darbo užmokesčio sistemos
problemų (Muitinės departamente prie Finansų ministerijos šiuo metu tarnauja 85 posto
pamainos viršininkai, iš kurių 48 posto pamainos viršininkų pareiginės algos koeficientas
nesiekia įstatymo projektu siūlomo minimalaus pareiginės algos koeficiento, ir 407
vyresnieji inspektoriai, iš kurių 216 vyresniųjų inspektorių pareiginės algos koeficientas
nesiekia įstatymo projektu siūlomo minimalaus pareiginės algos koeficiento; vidaus
reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tarnauja 74 vyresnieji inspektoriai, iš
kurių 10 vyresniųjų inspektorių pareiginės algos koeficientas nesiekia įstatymo projektu
siūlomo minimalaus pareiginės algos koeficiento);
Aštuonioliktosios Vyriausybės programos, kuriai pritarta Seimo 2020 m. gruodžio 11 d.
nutarimu Nr. XIV-72 (toliau – Vyriausybės programa), 244.4 papunktyje numatyta skirti
reikiamą dėmesį bei finansavimą ir suteikti būtinas priemones pareigūnų motyvacijai, taip
pat užtikrinti tinkamas jų darbo sąlygas ir veiklos rezultatus atitinkantį darbo užmokestį.
Vykdant Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Vyriausybės
2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, 11.6.10 papunktyje nurodytą veiksmą „Parengti ir
priimti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymą, siekiant nustatyti didesnį pareigūnų
darbo užmokesčio sistemos lankstumą, orientaciją į veiklos rezultatus, priemones, kurios
pagerintų pareigūnų socialines garantijas ir tinkamai kompensuotų tarnybos ypatumus“,
kuris skirtas Vyriausybės programos 244.4 papunktyje nurodytai iniciatyvai įgyvendinti,
numatoma peržiūrėti visų pareigūnų priskyrimą pareiginėms grupėms bei pareiginių algų

2
koeficientus ir numatyti lankstesnes bei įvairesnes pareigūnų darbo užmokesčio didinimo
galimybes. Šio veiksmo įgyvendinimo terminas – 2022 m. IV ketvirtis.
Derinimas. Projektas teiktas derinti Teisingumo ministerijai, Finansų ministerijai, Muitinės
departamentui prie Finansų 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.
Projektas svarstytas 2022 m. sausio 11 d. tarpinstituciniame pasitarime, kuriame papildomų
pastabų nepateikta. Pateiktas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m.
gruodžio 31 d. išvadoje Nr. NV-3422 pateiktas pastabas ir pasiūlymus projektas.
Atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms. Projektas Vyriausybės programos nuostatų
tiesiogiai neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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