METODINĖ INFORMACIJA GAIRIŲ NUOSTATOMS ĮGYVENDINTI VALSTYBĖS BIUDŽETINĖSE
ĮSTAIGOSE

BENDRA INFORMACIJA
1. Metodinės informacijos tikslas – pateikti rekomendacijas, reikalingas Viešojo sektoriaus įstaigų
sistemos tobulinimo gairėms (toliau – Gairės) ir Gairių įgyvendinimo veiksmų planui1 įgyvendinti
valstybės biudžetinėse įstaigose2.
2. Vertinant valstybės biudžetinių įstaigų atitiktį Gairių nuostatoms, siūlome pasitelkti šiuos
informacijos šaltinius – valstybės biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus:
konkrečią ministro valdymo sritį reglamentuojančius įstatymus, Seimo ir Vyriausybės nutarimus,
valstybės biudžetinių įstaigų ir jų administracijos padalinių nuostatus, prireikus, pareigybių
aprašymus, pareigybių sąrašus ir kitus aktualius teisės aktus.
3. Vidaus reikalų ministerija prašo:


iki 2018 m. gruodžio 17 d. pateikti informaciją apie ministerijos, ministro valdymo srityse
veikiančių Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų biudžetinių įstaigų ir šioms
įstaigoms pavaldžių biudžetinių įstaigų atitikties Gairių nuostatoms įvertinimo rezultatus,



iki 2020 m liepos 1 d. pateikti informaciją apie įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijai
pavaldžių biudžetinių įstaigų ir šioms įstaigoms pavaldžių biudžetinių įstaigų atitikties Gairių
nuostatoms įvertinimo rezultatus,



informaciją teikti raštu ir el. paštu VAVSPgrupe@vrm.lt užpildant šio pavyzdžio formą pagal
žemiau pateiktas rekomendacijas Gairių nuostatoms įgyvendinti:
Valstybės biudžetinės įstaigos pavadinimas

Gairių
punktas

Atitikties Gairių nuostatai įvertinimas
(atitinka/neatitinka; jeigu neatitinka
nurodyti neatitikimo priežastis)

Pasiūlymas neatitikimams
pašalinti

Terminas, per
kurį galėtų
būti pašalinti
neatitikimai
Gairių
nuostatoms

4. Darbo grupė, atliksianti savivaldybių viešojo sektoriaus įstaigų atitikties Gairėms įvertinimą,
mutatis mutandis vadovausis šia metodine informacija.

1

Patvirtinti Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495.
Ministerijose, Vyriausybės įstaigose, kitose Vyriausybei atskaitingose biudžetinėse įstaigose ir šioms įstaigoms pavaldžiose
biudžetinėse įstaigose, įstaigose prie ministerijų bei kitose ministerijoms pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir šioms įstaigoms
pavaldžiose biudžetinėse įstaigose.
2

REKOMENDACIJOS GAIRIŲ NUOSTATOMS ĮGYVENDINTI
Gairių
punktas

Komentuojama Gairių nuostata

Rekomendacija Gairių nuostatai įgyvendinti

12.

Siekiama, kad viešojo sektoriaus įstaigų
kompetenciją nustatančiuose teisės
aktuose jų funkcijos būtų dėstomos kaip
konkreti priskirta veikla.

Siūlome sukonkretinti nustatytų funkcijų formuluotes kompetenciją nustatančiuose teisės aktuose
– keičiant rezultatą neapibrėžiančius veiksmus, pvz. dalyvauti, remti, skatinti, užtikrinti, į konkretų
rezultatą nurodančius veiksmus, pvz. išduoti leidimus, nustatyti taisykles, teikti atitinkamas
administracines paslaugas ir pan.

14.1.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga – yra
pagrįsta, kai daugiau nei pusė visų jos
funkcijų yra viešojo administravimo
veikla.

Išgryninant valstybės biudžetinės įstaigos kompetenciją, siūlome identifikuoti jos vykdomos veiklos
kategorijas – nustatyti, kokią veiklos dalį sudaro viešojo administravimo funkcijos, kas iš esmės yra
valstybės politikos formavimas ir įgyvendinimas, kokią veiklos dalį sudaro valstybės politikos
formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti skirtos funkcijos ir kokią veiklos dalį apima viešųjų paslaugų
teikimo funkcijos.
Viešojo administravimo veikla kvalifikuojama, įvertinus, ar konkreti funkcija patenka bent į vieną
Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 5 straipsnyje išvardintų viešojo administravimo sričių –
administracinį reglamentavimą3, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę,
vykdomą pavaldžių subjektų atžvilgiu (ar priežiūrą, vykdomą nepavaldžių subjektų atžvilgiu),
administracinių paslaugų teikimą4 arba viešųjų paslaugų teikimo administravimą5, išskyrus šio
straipsnio 5 punkte nurodytą viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą. Nustačius,
kad valstybės biudžetinės įstaigos atliekamos viešojo administravimo funkcijos sudaro mažiau nei
1/2 teisės aktuose jai nustatytų funkcijų, siūloma įvertinti galimybes pakeisti šios valstybės
biudžetinės įstaigos teisinę formą, pertvarkant ją Biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio
nustatyta tvarka.

3

Pagal VAĮ 2 straipsnio 2 dalyje pateiktą apibrėžtį administracinis reglamentavimas suprantamas kaip viešojo administravimo subjekto veikla, apimanti norminių administracinių aktų priėmimą įstatymams ir
kitiems teisės aktams įgyvendinti.
4 Pagal VAĮ 2 straipsnio 17 dalį administracinė paslauga apibrėžiama kaip viešojo administravimo subjekto veiksmai, apimantys leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas,
išdavimą, asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų konsultavimą viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos
teikimą asmenims, administracinės procedūros vykdymą.
5 Pagal VAĮ 2 straipsnio 20 dalį viešųjų paslaugų teikimo administravimas apibrėžiamas kaip viešojo administravimo subjektų veikla, nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias
įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė.

2
14.2.

15.

18.

6

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga –yra
pagrįsta, jei ji teikia viešąsias paslaugas,
kurios yra finansuojamos valstybės
biudžeto lėšomis, ir šios lėšos sudaro
daugiau negu keturis penktadalius
įstaigos gaunamų pajamų.

Kvalifikuojant valstybės biudžetinės įstaigos galimai teikiamas viešąsias paslaugas, siūloma
vadovautis viešosios paslaugos sąvoka, pateikta VAĮ 2 straipsnio 18 dalyje6 ir Gairių 56.4 papunktyje
nurodytais viešosios paslaugos požymiais. Taip pat siūloma įvertinti, ar viešosioms paslaugoms
teikti skiriami valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų7 asignavimai sudaro daugiau nei 4/5
įstaigos gaunamų lėšų.

Siekiama,
kad
nebūtų
valstybės
biudžetinių įstaigų, turinčių patvirtintą
mažesnį nei 20 valstybės tarnautojų ir
darbuotojų pareigybių skaičių.

Vertinant Vyriausybės įstaigų ir joms pavaldžių biudžetinių įstaigų pareigybių sąrašą, informacijos
šaltiniu laikytinas 2018 m. spalio 1 d. įstaigos vadovo sprendimu, vadovaujantis didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus sąrašu, įsteigtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybių skaičius.

Atsižvelgiant į Vyriausybės 2018 m.
gegužės 16 d. nutarimo Nr. 495 2.2
papunktį, Gairių 15 punkto nuostatos
netaikomos tais atvejais, kai savarankiška
biudžetinė įstaiga turėtų būti įsteigta ir
veikti įgyvendinant Europos Sąjungos
teisės aktų ar tarptautinių sutarčių
nuostatas.

Vertinant pareigybių sąrašą įstaigose prie ministerijos, kitose ministerijai pavaldžiose biudžetinėse
įstaigose ir šioms įstaigoms pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, informacijos šaltiniu laikytinas
2019 m. sausio 1 d. ministro nustatytas pareigybių skaičius įstaigose prie ministerijos ir kitose
ministro valdymo sritims priskirtose biudžetinėse įstaigose.

Informacijos šaltiniu, įvertinant valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų asignavimus,
skirtus viešosioms paslaugoms teikti, laikytinos asignavimų valdytojo turimos sąmatos pagal
kiekvieną biudžeto ar kitų valstybės pinigų fondų lėšų šaltinį.

Nustačius, kad pareigybių skaičius valstybės biudžetinėje įstaigoje yra mažesnis nei 20, įvertinamos
galimybės reorganizuoti šią įstaigą Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio nustatyta tvarka,
perduodant jos atliekamas funkcijas kitoms ministerijai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms.

Valstybės biudžetinė įstaiga pavaldžių Informacijos šaltiniu laikytina valstybės biudžetinių įstaigų vienos įstaigų sistemos8 schema, kurioje
biudžetinių įstaigų (juridinių asmenų), fiksuojama 2 arba 3 pakopų pavaldžių subjektų sistema, apimanti valstybės biudžetines įstaigas,
veikiančių teritoriniu principu (tik turinčias juridinio asmens statusą, kuriose vykdomas vertikalus vadovavimas9. Nustačius, kad
apygardų arba apskričių lygiu), gali turėti
tik tada, kai, esant būtinumui užtikrinti

Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas.
Turima omenyje Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų lėšos.
8 Pagal VTĮ 2 priede pateiktą apibrėžtį viena įstaigų sistema suprantama kaip ministerijos arba kitos valstybės įstaigos valdymo srityje esančių įstaigų visuma.
9 Pagal VTĮ 2 priede pateiktą apibrėžtį vertikalus vadovavimas suprantamas, kaip valstybės įstaigų veikla, kurią vykdant daromas poveikis pavaldiems subjektams ( valstybės įstaigoms ir teritoriniams
struktūriniams padaliniams.
7

3
efektyvų administracinių sprendimų valstybės biudžetinė įstaiga neturi tokios schemos, siūloma ją parengti, konkrečiai nurodant 2 arba
priėmimą, administracinių paslaugų 3 pakopų pavaldžių subjektų sistemą, kuriai ji vadovauja.
teikimą, įstatymų ir administracinių
sprendimų
įgyvendinimo
kontrolę
steigiami dviejų ir daugiau pavaldumo
lygių jų pačių administracijos padaliniai,
veikiantys teritoriniu principu ir žemesniu
(nei apygardų arba apskričių) lygiu.
21.

Peržiūrint ministerijų funkcijas siekiama
atsisakyti ministerijoms nebūdingų su
valstybės politikos formavimu nesusijusių
funkcijų, jas siūlant perduoti ministrui
pavestose valdymo srityse veikiančioms
Vyriausybės įstaigoms arba įstaigoms prie
ministerijos, arba kitoms ministerijai
pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms.

Identifikuojant ministerijų paskirčiai nebūdingas funkcijas vadovaujamasi Valstybės tarnybos
įstatymo (VTĮ) 2 priede nurodyta valstybės politikos formavimo veiklos apibrėžtimi10. Ministerijų
paskirtis valstybės valdymo procese yra apibrėžta Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje,
kurioje teigiama, kad ministerija steigiama formuoti valstybės politiką, taip pat organizuoti,
koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse. Valstybės politikos
įgyvendinimo funkcijos ministerijai gali būti pavestos tik įstatymų nustatytais atvejais. Nustačius,
kad ministerija vykdo jos paskirčiai nebūdingas funkcijas, siūloma atsisakyti su valstybės politikos
formavimu nesusijusių funkcijų, jas perduodant ministro valdymo srityse veikiančioms Vyriausybės
įstaigoms arba kitoms ministerijai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms.

22.

Kai daugiau negu 2/3 Vyriausybės įstaigos
ar
kitos
Vyriausybei
atskaitingos
biudžetinės įstaigos funkcijų priskirtinos
valstybės politikos įgyvendinimui ir (arba)
galima nustatyti, kuriam ministrui
pavestoje valdymo srityje ji veikia ar su
kuriam ministrui pavesta valdymo sritimi
Vyriausybės įstaigos ar Vyriausybei
atskaitingos biudžetinės įstaigos veiklos
sritis labiausiai susijusi, arba kai nebūtina

Vyriausybės įstaigų paskirtis apibrėžta Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio 1 dalyje, kurioje
teigiama, kad Vyriausybės įstaiga steigiama dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui
pavestoje valdymo srityje ir ją įgyvendinti.

10

Vertinant Vyriausybės įstaigos statuso pagrįstumą, siūlome identifikuoti atliekamų funkcijų pobūdį,
nustatant, ar atliekama funkcija yra priskirtina dalyvavimui formuojant valstybės politiką, ar ji
kvalifikuotina kaip valstybės politikos įgyvendinimo funkcija. Tuo tikslu remiamasi VTĮ 2 priede

Pagal VTĮ 2 priede apibrėžtą sampratą valstybės politikos formavimas yra suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų veikla, apimanti tiesioginį Seimo ir Vyriausybės sprendimų projektų (įstatymų
projektų, Seimo nutarimų projektų, Vyriausybės nutarimų projektų), nustatančių valstybinio administravimo subjektus ir jų struktūras, viešojo administravimo procesus, reglamentuojančių visuomeninius
santykius atskirose valdymo srityse, rengimą ir teikimą Seimui ar Vyriausybei.

4
objektyviai užtikrinti šios įstaigos funkcinį
ar finansinį nepriklausomumą, siūlomas
sprendimas pakeisti tokios įstaigos
organizacinę formą į įstaigos prie
ministerijos.

nurodytomis dalyvavimo formuojant valstybės politiką11 ir valstybės politikos įgyvendinimo12
veiklos apibrėžtimis. Identifikavus, kad Vyriausybės įstaigos atliekamos valstybės politikos
įgyvendinimo funkcijos sudaro daugiau negu 2/3 visų funkcijų, nustatytų jos veiklą
reglamentuojančiuose nuostatuose ir įstatymuose, siūloma keisti jos organizacinę formą į įstaigos
prie ministerijos.

23.

Įstaigas prie ministerijų siūloma steigti Įstaigos prie ministerijos paskirtis13 yra apibrėžta Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje.
valstybės politikai įgyvendinti atliekant Identifikuojant naujai steigiamų įstaigų prie ministerijų veiklą, vadovaujamasi VTĮ 2 priede nurodyta
viešojo administravimo funkcijas.
valstybės politikos įgyvendinimo veiklos apibrėžtimi. Viešojo administravimo veikla kvalifikuojama,
įvertinus, ar konkreti funkcija patenka bent į vieną VAĮ 5 straipsnyje išvardintų viešojo
administravimo sričių: administracinį reglamentavimą, įstatymų ir administracinių sprendimų
įgyvendinimo kontrolę, vykdomą pavaldžių subjektų atžvilgiu (ar priežiūrą, vykdomą nepavaldžių
subjektų atžvilgiu), administracinių paslaugų teikimą arba viešųjų paslaugų teikimo administravimą,
išskyrus šio straipsnio 5 punkte nurodytą viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą.
Jeigu nustatoma, kad įstatymai neįgalioja vykdyti dalyvavimo formuojant valstybės politiką
funkcijų, siūloma atsisakyti įstaigos prie ministerijos paskirčiai nebūdingų funkcijų, perduodant jas
ministerijai arba ministro valdymo srityje veikiančiai Vyriausybės įstaigai.

24.

Kitas
ministerijoms
pavaldžias Identifikuojant kitų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomos veiklos pagrįstumą,
biudžetines įstaigas siūloma steigti vadovaujamasi VTĮ 2 priede apibrėžta valstybės politikos formavimo ir įgyvendinimo aptarnavimo
valstybės politikos formavimui ir veiklos samprata14.
įgyvendinimui aptarnauti, viešosioms
paslaugoms teikti.

11

Pagal VTĮ 2 priede apibrėžtą sampratą dalyvavimas formuojant valstybės politiką suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų veikla, vykdoma darant poveikį rengiamų sprendimų projektų kokybei,
vykdant vieną ar kelias aiškiai apibrėžtas funkcijas, susijusias su sprendimų projektų rengimu: 1) siūlymų dėl sprendimų projektų rengimo (ar atskirų procesų reglamentavimo) teikimas; 2) sprendimų projektų
derinimas (koregavimas ir (ar) papildymas); 3) kompleksinis ar dalinis parengtų sprendimų projektų nagrinėjimas; 4) išvadų dėl parengtų sprendimų projektų formulavimas.
12 Pagal VTĮ 2 priede apibrėžtą sampratą valstybės politikos įgyvendinimas suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų vykdomoji veikla (planavimas, organizavimas, koordinavimas, reguliavimas, vertinimas

ir kontrolė (priežiūra), vykdoma įgyvendinant teisės aktais nustatytą valstybės politiką atskirose valdymo srityse.
13 Įstaiga prie ministerijos steigiama valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti. Įstatymų nustatytais atvejais įstaigai prie
ministerijos gali būti pavesta vykdyti dalyvavimo formuojant valstybės politiką ministrui pavestoje srityje funkcijas.
14 Valstybės politikos formavimo ar įgyvendinimo aptarnavimas suprantamas, kaip specializuota valstybės institucijų ir įstaigų veikla, vykdoma pagal konkretų linijinį, funkcinį, programinį pavedimą arba pagal
konkrečią instrukciją su aiškiu siekiamu materialiu rezultatu, kurį identifikuoja ir vertina pavedimą davęs subjektas – medžiagos kaupimo, registravimo, sisteminimo, informacinio aprūpinimo ar kiti techninio
pobūdžio darbai, seminarų, diskusijų organizavimas, ekspertizių organizavimas ir įforminimas, taip pat kitų aptarnavimo funkcijų atlikimas

5
26.

Ministerijoms pavaldžioms biudžetinėms
įstaigoms, kurių veiklą reguliuojančiuose
teisės aktuose nėra aiškiai įtvirtinta
įstaigos prie ministerijos organizacinė
forma arba kurių steigimą ir veiklos
organizavimą reguliuojantys teisės aktai
neatitinka
Vyriausybės
įstatymo
nuostatų,
viešojo
administravimo
įgaliojimai nesuteikiami.

Vertinant įstaigos prie ministerijos steigimą ir veiklos organizavimą reguliuojančius teisės aktus,
įsitikinama, ar šios įstaigos nuostatuose yra įtvirtinta įstaigos prie ministerijos organizacinė forma.
Siūloma patikslinti ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų, kurios neturi apibrėžtos įstaigos prie
ministerijos organizacinės formos arba kurių steigimas ir veiklos organizavimas neatitinka šiuo
metu galiojančių teisės normų, veiklą reguliuojančius teisės aktus, aiškiai nustatant šių įstaigų
organizacinę formą, kompetenciją ir veiklos organizavimą. Taip pat gali būti vertinamos galimybės
perduoti šios įstaigos atliekamas viešojo administravimo funkcijas kitoms įstaigoms prie
ministerijos arba pakeisti šios įstaigos organizacinę formą.

28.

Viešojo administravimo įgaliojimai atlikti
administracinį reglamentavimą galėtų
būti suteikiami tik šioms biudžetinėms
įstaigoms (šių biudžetinių įstaigų
vadovams): ministerijoms, Vyriausybės
įstaigoms,
kitoms
Vyriausybei
atskaitingoms biudžetinėms įstaigoms,
įstaigoms prie ministerijų (įstatymų
nustatytais atvejais).

Vadovaujamasi VAĮ 2 straipsnio 2 dalyje pateikta administracinio reglamentavimo sąvoka.

Valstybės biudžetinės įstaigos, kuriai
pavesta atlikti viešojo administravimo
funkcijas, struktūrą siūloma tvirtinti, jeigu
ji atitinka Viešojo administravimo
įstatymo 11 straipsnio reikalavimus ir
Gairių 29 punkte nustatytus reikalavimus,
o valstybės biudžetinės įstaigos, kuriai
atlikti viešojo administravimo funkcijas
nepavesta, – laikantis šių reikalavimų:

Vertinant ministerijos arba įstaigos prie ministerijos administracijos struktūrą, vadovaujamasi
Pavyzdine ministerijos administracijos struktūra ir Pavyzdine įstaigos prie ministerijos
administracijos struktūra, kurios patvirtintos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1043.
Be to, įvertinama, ar valstybės biudžetinės įstaigos atitinka Gairių 29.1–29.3 papunkčiuose
administracijos struktūrai keliamus reikalavimus.

29.

29.1.

Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad administracinio reglamentavimo funkcijos yra atliekamos kitų
viešojo administravimo subjektų, nei išvardinti šiame Gairių punkte, pavyzdžiui, įstaigoje prie
ministerijos, kuriai jos veiklą reguliuojančiame įstatyme nėra nustatyta administracinio
reglamentavimo funkcija arba kitoje ministerijai pavaldžioje biudžetinėje įstaigoje, siūloma
perduoti šių įstaigų atliekamas administracinio reglamentavimo funkcijas ministerijai, Vyriausybės
įstaigai arba kitai Vyriausybei atskaitingai biudžetinei įstaigai.

Nustačius, kad valstybės biudžetinių įstaigų administracijų struktūros neatitinka nustatytos
pavyzdinės administracijos struktūros aprašymo arba Gairių 29.1–29.3 papunkčiuose nustatytų
reikalavimų, priimami sprendimai dėl atskirų teisės aktų, kuriais tvirtinama valstybės biudžetinės
įstaigos administracijos struktūra, pakeitimų.

numatoma ne daugiau kaip viena įstaigos Įvertinama, ar valstybės biudžetinės įstaigos vadovo pavaduotojų pareigybių skaičius atitinka
vadovo pavaduotojo pareigybė, jeigu Gairėse nustatytą pareigybių skaičiaus proporciją. Konkrečios valstybės biudžetinės įstaigos
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įsteigtų
biudžetinės
įstaigos valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų pareigybių skaičius nustatomas
administracijos valstybės tarnautojų ir pagal rekomendaciją, kuri pateikta komentuojant Gairių 15 punkto įgyvendinimą.
(ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybių skaičius neviršija 100;
ne daugiau kaip 2 įstaigos vadovo
pavaduotojo pareigybės, jeigu įsteigtų
biudžetinės įstaigos administracijos
valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
skaičius yra nuo 101 iki 200; ne daugiau
kaip 3 įstaigos vadovo pavaduotojo
pareigybės, jeigu įsteigtų biudžetinės
įstaigos
administracijos
valstybės
tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius
viršija 200;
29.2.

vienai vadovaujančiai pareigybei tenka ne
mažiau kaip 5,5 valstybės tarnautojo ar
darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį,
pareigybės;

Vertinant, kiek vienai vadovaujančiai pareigybei tenka valstybės tarnautojo ar darbuotojo,
dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybių, informacijos šaltiniu laikytini finansų ministro 2014 m.
vasario 3 d. įsakymu Nr. 1K–030 patvirtinti Veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai bei jų skaičiavimo
metodika.
Pagal šią metodiką vadovaujančių pareigybių santykinė proporcija apskaičiuojama taip: ministerijos
ar Vyriausybės įstaigos pareigybių sąraše 2018 m. spalio 1 d. (ministerijai pavaldžioms biudžetinėms
įstaigoms – 2019 m. sausio 1 d. pareigybių sąraše) nurodytas bendras pareigybių skaičius, atmetus
vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičių, dalijamas iš vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičiaus.
Vadovaujančiais darbuotojais laikomi įstaigos vadovai (aukščiausia valdymo grandis), kuriems
priskiriami: ministerijose – ministras, viceministrai ir ministerijos kancleris, kitose įstaigose –
įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, o krašto apsaugos sistemos įstaigose – ir profesinės karo
tarnybos kariai – aukščiausios valdymo grandies vadovai, ir vidurinės valdymo grandies vadovai,
kuriems priskiriami: ministerijose – departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai (jeigu yra), skyrių
vedėjai ir jų pavaduotojai (jeigu yra), poskyrių vedėjai (savivaldybių viešojo administravimo
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įstaigose), kitose įstaigose – įstaigos struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, krašto
apsaugos sistemos įstaigose – ir profesinės karo tarnybos kariai – vidurinės valdymo grandies
vadovai. Jeigu valstybės biudžetinės įstaigos administracijos struktūroje kaip administracijos
padaliniai bus įsteigtos grupės (laikantis Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234
11 straipsnio pakeitimo įstatymo, kurio nuostatos įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.), vadovaujančiais
darbuotojais bus laikomi ir šių grupių vadovai.
Darbuotojams priskiriami visi (išskyrus įstaigos vadovus (aukščiausia valdymo grandis) ir vidurinės
valdymo grandies vadovus) ministerijų, kitų valstybės biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, o krašto apsaugos sistemos įstaigose – ir profesinės
karo tarnybos kariai – darbuotojai.
29.3.

vienai specialiosios veiklos srities
pareigybei tenka ne daugiau kaip
0,25 bendrosios veiklos srities valstybės
tarnautojo ir (ar) darbuotojo, dirbančio
pagal darbo sutartį, pareigybės.

Vertinant, kiek vienai specialiosios veiklos srities pareigybei tenka bendrosios veiklos srities
pareigybių, informacijos šaltiniu laikytini finansų ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1K–030
patvirtinti Veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai bei jų skaičiavimo metodika. Apskaičiuojant
bendrosios ir specialiosios veiklos sričių pareigybių santykį, bendrosios veiklos srities pareigybių
skaičius yra dalinamas iš specialiosios veiklos srities pareigybių skaičiaus.
Bendroji veiklos sritis – suprantama kaip funkcijos, užtikrinančios kiekvienos įstaigos vidaus
administravimą (įstaigos struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir
finansinių išteklių valdymas), taip pat kitos įstaigos nuostatuose nenustatytos funkcijos,
padedančios užtikrinti įstaigos funkcionavimą (teisė, išskyrus teisėkūrą specialiosiose veiklos
srityse, viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, viešųjų pirkimų organizavimas, informacinių ir
komunikacinių sistemų priežiūra, vidaus auditas ir kita).
Specialioji veiklos sritis – suprantama kaip funkcijos, užtikrinančios įstaigai teisės aktuose nustatytų
veiklos tikslų (uždavinių) įgyvendinimą.
Jei pareigybei priskirtos tiek bendrosios, tiek specialiosios veiklos sritys, apskaičiuojant rodiklius,
pareigybė priskiriama tai veiklos sričiai, kuriai skiriama didesnė darbo laiko dalis.

________________________

