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1 straipsnis. 8 straipsnio 5 dalies ir 8 dalies 4 punkto pakeitimas
1. 8 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodžius „apskričių viršininkų administracijose ir“ ir šią
dalį išdėstyti taip:
„5. 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), pareigybių skaičių tvirtina: Seimo valdyba –
Seimo kanceliarijoje ir Seimui atskaitingose institucijose; Respublikos Prezidentas ar jo
įgaliotas asmuo – Respublikos Prezidento institucijoje ir Respublikos Prezidentui
atskaitingose institucijose; Vyriausybė – Ministro Pirmininko tarnyboje, ministerijose,
Vyriausybės įstaigose, įstaigose prie ministerijų ir ministrų valdymo sritims priskirtose
valstybės įstaigose, Vyriausybės atstovų tarnybose. Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės
biudžeto (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), pareigybių skaičių savivaldybės
institucijose ir įstaigose tvirtina savivaldybės taryba.“
2. 8 straipsnio 8 dalies 4 punkte išbraukti žodžius „apskričių viršininkų, jų pavaduotojų“
ir šį punktą išdėstyti taip:
„4) Vyriausybės atstovų, Vyriausybės įgaliotinių ir jų pavaduotojų – Vyriausybė ar jos
įgaliotas ministras;“.
2 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies 3 punkto ir 4 dalies pakeitimas
1. 10 straipsnio 2 dalies 3 punkte išbraukti žodžius „apskrities viršininką ir apskrities
viršininko pavaduotoją“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„3) Vyriausybės atstovą – Vyriausybė;“.
2. 10 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „Apskrities valdymo įstatyme“ ir šią dalį
išdėstyti taip:
„4. Jeigu kiti įstatymai (išskyrus statutus, Diplomatinės tarnybos įstatymą, Korupcijos
prevencijos įstatymą, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą ir Vietos savivaldos įstatyme,
Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme ir Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės
teritorijoje įstatyme nustatytas įstaigos vadovų priėmimo į pareigas sąlygas) nustato kitokias
priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas sąlygas, taikomos šio Įstatymo nuostatos.“
3 straipsnis. 44 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas
44 straipsnio 1 dalies 2 punkte išbraukti žodžius „apskrities viršininkas, jo pavaduotojas
ar“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„2) savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės
tarnautojas ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas pradeda eiti tos pačios
savivaldybės tarybos nario pareigas arba Vyriausybės atstovas pradeda eiti savivaldybės

tarybos nario pareigas;“.
4 straipsnis. Įstatymo 3 priedo I skyriaus pakeitimas
1. Įstatymo 3 priedo I skyriaus 2 eilutės 2 skiltyje išbraukti žodžius „apskrities
viršininkas“ ir šią eilutę išdėstyti taip:
„2. Respublikos direktorius ministerij direktorius
Prezidento
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,
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Ministro
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2. Įstatymo 3 priedo I skyriaus 4 eilutės 2 skiltyje išbraukti žodžius „apskrities
viršininko pavaduotojas“, 3 skiltyje išbraukti žodžius „apskrities sekretorius“ ir šią eilutę
išdėstyti taip:
„4. Respublikos direktoriaus ambasado direktoriau
Prezidento
pavaduotoj rius
s
atstovas
as (taikoma
pavaduotoj
ypatingiems įstaigos
as,
pavedimams vadovo
viršininko
,
pavaduotoj
pavaduotoj
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Prezidento
Vyriausybė
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s atstovas
pavaduotoj
Seimo
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Pirmininko Žmogaus
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sekretoriato Teisių
įstaigos
vadovas,
Teisme,
vadovo
Seimo
teismo
pavaduotoj A
A
A
A
A 12–
Pirmininko kancleris,
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18– 17– 16– 13–
15“
vyresnysis
prokuratūro
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,
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direktorato
sekretoriato
direktorius
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Pirmininko
patarėjas,
savivaldybė
s
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direktoriaus

pavaduotoja
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Pirmininko
kanclerio
pirmasis
pavaduotoja
s
5 straipsnis. Įstatymo 3 priedo II skyriaus pakeitimas
1. Įstatymo 3 priedo II skyriaus 2 eilutės 2 skiltyje
viršininkas“ ir šią eilutę išdėstyti taip:
„2. Respublikos direktorius ministerij direktorius
Prezidento
(taikoma
os
,
vyriausiasis įstaigos
kancleris viršininkas
patarėjas,
vadovui),
,
viceministra ministerijos
vadas
s,
kancleris
(taikoma
A
savivaldybė
įstaigos
19–
s
vadovui)
20
administraci
jos
direktorius,
Ministro
Pirmininko
kancleris

išbraukti žodžius „apskrities
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A
17–
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A
15–
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2. Įstatymo 3 priedo II skyriaus 4 eilutės 2 skiltyje išbraukti žodžius „apskrities
viršininko pavaduotojas“, 3 skiltyje išbraukti žodžius „apskrities sekretorius“ ir šią eilutę
išdėstyti taip:
„4. Respublikos direktoriaus ambasad direktoriau
Prezidento
pavaduotoj orius
s
atstovas
as (taikoma
pavaduotoj
ypatingiems įstaigos
as,
pavedimams vadovo
viršininko
,
pavaduotoj
pavaduotoj
Respublikos ui),
as,
Prezidento
Vyriausybė
vado
patarėjas,
s atstovas
pavaduotoj
Seimo
Europos
as
A
A
A
A
Pirmininko Žmogaus
(taikoma
A 13–
18– 17– 16– 14–
sekretoriato Teisių
įstaigos
15“
19
18
17
16
vadovas,
Teisme,
vadovo
Seimo
teismo
pavaduotoj
Pirmininko kancleris,
ui),
vyresnysis
prokuratūro
štabo
patarėjas,
s kancleris
viršininkas
Ministro
,
Pirmininko
direktorato
sekretoriato
direktorius
vadovas,
Ministro

Pirmininko
patarėjas,
savivaldybė
s
administraci
jos
direktoriaus
pavaduotoja
s, Ministro
Pirmininko
kanclerio
pirmasis
pavaduotoja
s
6 straipsnis. Įstatymo 3 priedo III skyriaus pakeitimas
1. Įstatymo 3 priedo III skyriaus 2 eilutės 2 skiltyje
viršininkas“ ir šią eilutę išdėstyti taip:
„2. Respublikos direktorius ministerij direktorius
Prezidento
(taikoma
os
,
vyriausiasis įstaigos
kancleris viršininkas
patarėjas,
vadovui),
,
viceministra ministerijos
vadas
s,
kancleris
(taikoma
A
savivaldybė
įstaigos
19–
s
vadovui)
20
administraci
jos
direktorius,
Ministro
Pirmininko
kancleris

išbraukti žodžius „apskrities

A
18–
19

A
17–
18

A
16–
17

A 15–
16“

2. Įstatymo 3 priedo III skyriaus 4 eilutės 2 skiltyje išbraukti žodžius „apskrities
viršininko pavaduotojas“, 3 skiltyje išbraukti žodžius „apskrities sekretorius“ ir šią eilutę
išdėstyti taip:
„4. Respublikos direktoriaus ambasad direktoriau
Prezidento
pavaduotoj orius
s
atstovas
as (taikoma
pavaduotoj
ypatingiems įstaigos
as,
pavedimams vadovo
viršininko
,
pavaduotoj
pavaduotoj
Respublikos ui),
as,
A
A
A
A
A 14–
Prezidento
Vyriausybė
vado
18– 17– 16– 15–
15“
patarėjas,
s atstovas
pavaduotoj 19
18
17
16
Seimo
Europos
as
Pirmininko Žmogaus
(taikoma
sekretoriato Teisių
įstaigos
vadovas,
Teisme,
vadovo
Seimo
teismo
pavaduotoj
Pirmininko kancleris,
ui),

vyresnysis
prokuratūro
patarėjas,
s kancleris
Ministro
Pirmininko
sekretoriato
vadovas,
Ministro
Pirmininko
patarėjas,
savivaldybės
administraci
jos
direktoriaus
pavaduotoja
s, Ministro
Pirmininko
kanclerio
pirmasis
pavaduotoja
s

štabo
viršininkas
,
direktorato
direktorius

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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