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Vilnius
Projektų rengėja – Vidaus reikalų ministerija.
Projektų tikslas. Įgyvendinti Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo
kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių
skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) 2.6 papunktį ir atlikti kitus
pakeitimus, susijusius su instituciniais pokyčiais.
Dabartinė situacija. Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad šio nutarimo pakeitimo projektus
Vyriausybei teikia Vidaus reikalų ministerija, apibendrinusi institucijų motyvuotus pasiūlymus du
kartus per metus (iki einamųjų metų birželio 1 d. ir spalio 15 d.).
Pagal Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 15, 73 straipsnių pakeitimo ir įstatymo
papildymo 241 straipsniu įstatymą, Lietuvos mokslo taryba tapo atskaitinga Vyriausybei.
2022 m. gegužės 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 513 „Dėl sutikimo reorganizuoti Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūrą“ buvo nuspręsta reorganizuoti Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūrą prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir prijungti prie Lietuvos mokslo tarybos (nuo
2022 m. gruodžio 1 d.).
Pagal Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 557 „Dėl Lietuvos kultūros instituto
organizacinės formos pakeitimo“ Lietuvos kultūros instituto organizacinė forma keičiama iš Kultūros
ministerijai pavaldžios biudžetinės įstaigos į biudžetinę įstaigą prie Kultūros ministerijos (suteikiami
viešojo administravimo įgaliojimai).
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Projektų esmė. Projektais Nr. 1 ir Nr. 2 siūloma didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių keisti:










perskirstyti 3 pareigybes Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atitinkamai sumažinant
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir
įstaigose. Pareigybės reikalingos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo skyriaus
steigimui, papildomų lėšų pareigybėms nereikės;
padidinti Energetikos ministerijai nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių 1
pareigybe, kuri reikalinga dėl 2022 m. gegužės 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 535 „Dėl
Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ Energetikos ministerijai
pavestų papildomų funkcijų. Papildomų lėšų pareigybei nereikės, nes pareigybė steigiama iš
Energetikos ministerijos lėšų;
perskirstyti didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 2 pareigybėmis sumažinant kultūros
ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų skaičių ir atitinkamai
padidinant Kultūros ministerijos skaičių (papildomų lėšų pareigybėms nereikės). Taip pat
padidinti 21 pareigybe kultūros ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir
įstaigų skaičių dėl Lietuvos kultūros instituto organizacinės formos pakeitimo iš
Kultūros ministerijai pavaldžios biudžetinės įstaigos į biudžetinę įstaigą prie Kultūros
ministerijos ir dėl viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo (biudžetinių įstaigų,
neturinčių viešojo administravimo įgaliojimų, pareigybių skaičius nepatenka į Vyriausybės
nutarimu tvirtinamą didžiausią leistiną pareigybių skaičių);
padidinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių 70 pareigybių dėl Lietuvos mokslo tarybos
pavaldumo pakeitimo iš Seimui atskaitingos įstaigos į Vyriausybei atskaitingą įstaigą
(pagal įsigaliojusį Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 15, 73 straipsnių pakeitimo ir
įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymą), taip pat (nuo 2022 m. gruodžio 1 d.)
perskirstyti 21 pareigybę iš švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sritims priskirtų
valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo Lietuvos mokslų tarybai, kadangi Mokslo,
technologijų ir inovacijų agentūra bus reorganizuojama prijungiant ją prie Lietuvos mokslo
tarybos;
padidinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių 10 pareigybių socialinės apsaugos ir darbo
ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose, kurios reikalingos
Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nelegalaus darbo
kontrolei vykdyti (papildomų lėšų nereikės).

Dėl projektais siūlomų pakeitimų realus pareigybių skaičiaus pokytis – padidėjimas 11
pareigybių (Energetikos ministerijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims
priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose), kadangi 70 pareigybių Lietuvos mokslo tarybai yra
perkeliama iš atitinkamo Seimo valdybos sprendimo, nustatančio Lietuvos mokslo tarybos didžiausią
leistiną pareigybių skaičių (pakeitus Lietuvos mokslo tarybos atskaitomybę), 21 pareigybė
įtraukiama į Vyriausybės nutarimu tvirtinamą didžiausią leistiną pareigybių skaičių dėl Lietuvos
kultūros instituto organizacinės formos pakeitimo (biudžetinių įstaigų, neturinčių viešojo
administravimo įgaliojimų, pareigybių skaičius nepatenka į Vyriausybės nutarimu tvirtinamą
didžiausią leistiną pareigybių skaičių).
Projektu Nr. 3 siūloma išbraukti Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūrą iš įstaigų prie
ministerijų sąrašo, kadangi agentūra reorganizuojama prijungiant ją prie Lietuvos mokslo tarybos.
Projektu Nr. 4 siūloma priskirti Lietuvos mokslo tarybą II įstaigų grupei, atsižvelgiant į tai,
kad 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo
kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos
Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros,
savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ buvo priskirta II įstaigų grupei,
taip pat įvertinus atitiktį Valstybės tarnybos įstatymo 2 priede nustatytiems kriterijams (valstybės
politikos įgyvendinimas daugiau kaip vienoje valdymo srityje, veikla visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje, dalinis funkcinis vadovavimas), taip pat išbraukti Mokslo, technologijų ir inovacijų
agentūrą.
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Derinimas. Projektai svarstyti 2022 m. rugpjūčio 2 d. tarpinstituciniame pasitarime,
kuriame Teisingumo ministerija pateikė pastabą dėl Projekto Nr.1 (Lietuvos mokslo tarybos įrašymo
prie Vyriausybės įstaigų sąrašo) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė pasiūlymą įtraukti
į didžiausią leistiną pareigybių skaičių 10 pareigybių, reikalingų Valstybinei darbo inspekcijai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (papildomos lėšos jau yra skirtos).
Pateikti projektai patikslinti pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Viešojo
valdymo grupės pastabas ir tarpinstitucinio pasitarimo metu išsakytas pastabas ir pasiūlymus.
Atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms. Projektai Vyriausybės programos nuostatų
tiesiogiai neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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