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Vilnius 

1. Projektus teikia. Vidaus reikalų ministerija. 

2. Projektus rengė. Vyriausybės kanclerio 2021-11-12 įsakymu Nr. V-163 sudaryta darbo grupė. 

3. Projektų tikslas.  

 Sukurti bendrą (integruotą) krizių valdymo ir civilinės saugos sistemą, užtikrinančią 

koordinuotą ir efektyvų pasirengimą krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, nuolatinę 

situacijų stebėseną, vertinimą ir valdymą.  

 Sudaryti teisines prielaidas įsteigti Nacionalinį krizių valdymo centrą Vyriausybės 

kanceliarijos sudėtyje.  

 Reglamentuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atsakomybę už parengtį krizėms 

ir ekstremaliosioms situacijoms šių institucijų veiklos (valdymo) srityse.  

 Sudaryti teisines prielaidas koordinuotam ir efektyviam pasirengimui valdyti krizes ir 

ekstremaliąsias situacijas, jų prevencijai, nuolatinei situacijų stebėsenai, vertinimui ir 

veiksmingam krizių bei ekstremaliųjų situacijų valdymui. 

 Reglamentuoti nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir kitų žmogiškųjų ir materialinių išteklių  

pasitelkimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymui ir padarinių šalinimui. 

 

4. Dabartinė situacija. Ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema valstybės lygmeniu yra neefektyvi 

ir nepritaikyta veiksmingai ir operatyviai reaguoti į valstybės lygio ekstremaliąsias situacijas, 

pasižyminčias kompleksiškumu ir poveikiu įvairioms sritims vienu metu. Pasirengimo didelio ir 

kompleksinio poveikio ekstremaliosioms situacijoms koordinavimas Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie VRM (PAGD) lygmeniu yra fragmentuotas ir neefektyvus.  

Nesuformuoti funkciniai ryšiai tarp savivaldos ir valstybės ekstremaliųjų situacijų valdymo lygmenų, 

nenustatyti reikalingų žmogiškųjų ir materialinių išteklių pasitelkimo mechanizmai. Į civilinės saugos 

sistemos pajėgų sudėtį neįtrauktos nevyriausybinės organizacijos. Krizių valdymo mechanizmas 

neišplėtotas, neapibrėžti joje veikiantys subjektai, valdymo priemonės ir santykis su ekstremaliųjų 

situacijų valdymo sistema.  

Nors Vyriausybės kanceliarijai (jos sudėtyje Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupė) kartu su 

Jungtine grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupe pavesta koordinuoti Nacionalinio saugumo 

strategijoje apibrėžtų grėsmių prevenciją ir pasirengimą valdyti krizes, koordinuoti grėsmių 

prevencijos bei krizių valdymo planų ir priemonių rengimą, tačiau tam reikalingi instituciniai 

pajėgumai ir suteikti įgaliojimai nepakankami, nesukurtos teisinės prielaidos pasitelkti šioms 

funkcijoms atlikti reikalingas kompetencijas.  

5. Projektų esmė.  
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Siūloma reglamentuoti bendrą (integruotą) krizių valdymo ir civilinės saugos sistemą, nustatyti jos 

uždavinius, veikimo principus, subjektus ir jų kompetencijas, reglamentuoti pasirengimą krizėms ir 

ekstremaliosioms situacijoms, jų valdymą ir padarinių šalinimą, reikalingų kompetencijų ir išteklių 

pasitelkimą. Parengtas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo projektas (KVCSĮP), kuriuo 

Civilinės saugos įstatymas dėstomas nauja redakcija.  

KVCSĮP pildomas sąvokomis (krizė, krizių valdymas, krizių valdymo planas ir kitos) ar jos 

tikslinamos (ekstremalioji situacija ir kitos), apibrėžiama nauja „priedangos“ sąvoka. 

Pakeista krizės samprata (šiuo metu apibrėžta Nepaprastosios padėties įstatyme kaip išorės arba 

vidaus įvykių ar procesų nulemta situacija, kuri kelia grėsmę gyvybiniams ar pirmaeiliams Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo interesams) apimtų šiuos elementus: 

(1) valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, kurios nepavyksta likviduoti ir (ar) pašalinti jos padarinių 

taikant nustatytas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemones;  

(2) ypatingus įvykius (staigus įvykis ar netikėtai susidariusios aplinkybės, sukėlę pavojų visuomenės 

saugumui ar viešajai tvarkai, gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, užsienio valstybėje 

esančių Lietuvos Respublikos piliečių gyvybei ar saugumui, nacionalinę priklausomybę turintiems 

laivams ar orlaiviams, kai staigus įvykis ar netikėtai susiklosčiusios aplinkybės turi ar gali turėti 

reikšmingų neigiamų padarinių ir (ar) reikia skubaus valdymo sprendimo nacionaliniu lygmeniu); 

(3) išorės arba vidaus įvykių ar procesų nulemtą situaciją, keliančią grėsmę Lietuvos Respublikos 

nacionalinio saugumo interesams ar gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimui. 

Siūloma krizės sąvoka neapims grėsmę valstybės suverenumui, teritorijos vientisumui, Lietuvos 

Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai keliančių situacijų ir įvykių, kuriems 

esant yra pagrindas priimti sprendimą dėl kariuomenės panaudojimo reaguojant į vietinio pobūdžio 

ginkluotus incidentus ir valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos 

aktams ar įvesti karo padėtį. 

Nustatomi krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždaviniai apima: pavojų ir grėsmių stebėjimą, 

vertinimą, prognozavimą; prevenciją; pasirengimą; perspėjimą ir informavimą; reagavimą ir 

padarinių šalinimą. 

Integruojant sistemas atsisakoma perteklinių grandžių (Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 

(VESK), savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų), apjungiami ekstremaliųjų situacijų ir krizių 

valdymo sistemose veikiantys subjektai. 

VESK funkcijas politiniu lygmeniu atliktų Vyriausybės Nacionalinio saugumo komisija (NSK), 

administraciniu lygmeniu – steigiamas Nacionalinis krizių valdymo centras (toliau – NKVC), kuris 

būtų Vyriausybės kanceliarijos struktūrinis padalinys. 

Pagal Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo projekte apibrėžiamą kompetenciją, NSK spręstų 

strateginius klausimus dėl Nacionalinio saugumo strategijoje apibrėžtų grėsmių nacionalinio 

saugumo interesams prevencijos, pasirengimo valdyti krizes ir krizių valdymo. 

NKVC tampa svarbiausia operacinio lygmens  institucija, atliekančia nuolatinę grėsmių Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo interesams stebėseną, vykdančia situacijų centro funkcijas.   

NKVC valstybės mastu koordinuotų pasirengimą krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, krizių ir 

ekstremaliųjų situacijų prevenciją, reagavimą į krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinių 

šalinimo priemones.  

NKVC padėtų organizuoti už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymą atsakingai 

ministerijai situacijos valdymą, teiktų valstybės operacijų vadovui informaciją ir siūlymus dėl 

paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo organizavimo darbų, koordinuotų ir 

kontroliuotų valstybės operacijų vadovo sprendimų įgyvendinimą.  

NKVC taip pat, organizuos valstybės ir tarptautinio lygio krizių valdymo pratybas, pagal 

kompetenciją koordinuos valstybinių krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, 

koordinuos tarptautinį bendradarbiavimą krizių valdymo srityje. 
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NKVC įgaliojamas atlikti nacionalinį galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą. 

NKVC vadovas turėtų teisę duoti pavedimus krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektams.  

NKVC pavedama atlikti valstybės rezervo koordinatoriaus funkcijas, kurias šiuo metu atlieka 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Siūloma nustatyti, kad VRM formuoja krizių valdymo ir civilinės saugos srities politiką, rengia ir (ar) 

dalyvauja rengiant krizių valdymo ir civilinės saugos srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.  

Siūloma stiprinti ministerijų vaidmenį, užtikrinant atitinkamo sektoriaus (ministro valdymo srities) 

atsparumą ir reikiamą parengtį bei įsitraukimą į krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą. 

Ministerijose turėtų būti skiriamas parengties pareigūnas – valstybės tarnautojas, kuris organizuotų 

ministerijos veiklą krizių valdymo ir civilinės saugos srityje, koordinuotų sektoriaus pasirengimą 

krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, koordinuotų savivaldybių institucijų ir įstaigų pasirengimą 

ekstremaliosioms situacijoms ministro valdymo srityse (Suomijos praktika). Nustatoma, kad 

savivaldybės administracijos direktorius taip pat turėtų skirti parengties pareigūną. 

PAGD vykdytų savivaldybių pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priežiūrą, civilinės saugos 

įgyvendinimo, gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais koordinavimo šalies mastu ir civilinės 

saugos mokymo organizavimo funkcijas.  

Reglamentuojamas NVO įtraukimas, NVO pajėgų pasitelkimą koordinuotų NKVC. 

Nustatoma pareiga gyventojams pasirengti ekstremaliosioms situacijoms vadovaujantis viešai 

skelbiamomis rekomendacijomis. Reglamentuojamas civilinės saugos mokymų vykdymas. 

Vyriausybė skirtų valstybines krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduotis ministerijoms ir 

kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, o savivaldybių administracijų direktoriams, – valstybines 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduotis. 

NKVC koordinuotų valstybinių krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą. 

Savivaldybių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų ekstremaliųjų situacijų valdymo planai būtų derinami su 

Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija. 

Vyriausybės įgaliota institucija nustatytų kriterijus slėptuvėms, kolektyvinės apsaugos statiniams 

(KAS) ir priedangoms; Vyriausybei – jų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo ir jų parengties 

organizavimo ir naudojimo tvarką; savivaldybės administracijos direktoriui pavedama užtikrinti, kad 

KAS ir priedangos būtų pažymėti ir parengti. Siūloma nustatyti reikalavimą dėl priedangos patalpų 

įrengimo statant naują visuomenės poreikiams naudojamą pastatą (išskyrus religinės paskirties), 

kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių, arba  aukštybinį (daugiau kaip 5 aukštų) 

daugiabutį gyvenamąjį namą. 

NKVC, jam nustatytoms funkcijoms atlikti, turėtų teisę laikinai, bet ne ilgiau kaip vienų metų 

laikotarpiui pasitelkti atitinkamas kompetencijas turinčius valstybės institucijų ar įstaigų valstybės 

tarnautojus ir (ar) darbuotojus, profesinės karo tarnybos karius ir žvalgybos pareigūnus. Sutikimas 

būti pasitelktam nebūtų reikalingas, kai gresia ar susidaro krizė ar ekstremalioji situacija, taip pat kai 

paskelbiama ekstremalioji situacija. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams galėtų būti pavesta dirbti 

viršvalandinį darbą, taip pat dirbti poilsio ir švenčių dienomis, leidžiama atšaukti iš kasmetinių 

atostogų be darbuotojų sutikimo, jei būtina: likviduoti įvykį, ekstremalųjį įvykį, krizę ar ekstremaliąją 

situaciją ar šalinti jų padarinius; gelbėti žmonių gyvybę ar sveikatą; užkirsti kelią įvykiui, 

ekstremaliajam įvykiui, krizei ar ekstremaliajai situacijai; užkirsti kelią grėsmei nacionalinio 

saugumo interesams ar gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimui. 

Siūloma nustatyti, kad kol nepaskirtas valstybės operacijų vadovas,  NKVC organizuoja  ir 

koordinuoja neatidėliotinus darbus  ir veiksmus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ir 

jos padariniams pašalinti.  

Valstybės operacijų vadovu (OV) būtų skiriamas Vyriausybės narys, valstybės institucijos arba 

įstaigos, kurios veiklos srityje susidarė valstybės lygio ekstremalioji situacija, vadovas arba, kai 

valstybės lygio ekstremalioji situacija apima kelias valdymo (veiklos) sritis, OV galėtų būti skiriamas  

NKVC vadovas.  
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Nustatoma, kad krizės valdymą organizuoja ir koordinuoja NKVC. Prireikus NSK, atsižvelgdama į 

krizės pobūdį, galėtų siūlyti Vyriausybei paskirti už krizės valdymą atsakingą ministeriją ar kitą 

valstybės instituciją ar įstaigą, kuri kartu su NKVC, imtųsi krizės valdymo ir jos padarinių šalinimo 

koordinavimo veiksmų. 

 

Siūloma nustatyti, kad kai paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, materialinių išteklių 

teikimo išlaidas dengia pati savivaldybė iš savo finansinių išteklių. O kai paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija, savivaldybių patirtos materialinių išteklių teikimo išlaidos kompensuojamos 

70 procentų iš valstybės finansinių išteklių.  

NSK ir NKVC padėtų Vyriausybei įgyvendinti uždavinius nacionalinio saugumo srityje (NSK ir 

NKVC papildomas Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme nustatytas nacionalinį saugumą 

užtikrinančių institucijų sąrašas). NSPĮP tikslinamas Valstybės saugumo departamento tikslas. 

Nepaprastosios padėties įstatymo projektu (NPĮP) siūloma:  

- nustatyti, kad Vyriausybė motyvuotu sprendimu gali Seimui arba Respublikos Prezidentui siūlyti 

priimti sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį;  

-  nustatyti, kad Seimas, tvirtindamas Respublikos Prezidento sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį, 

gali pakeisti teritoriją, kurioje įvedama nepaprastoji padėtis, nepaprastosios padėties trukmę, 

nustatytus konstitucinių teisių ir laisvių apribojimus ir nepaprastąsias priemones, kurios gali būti 

taikomos, arba jų taikymo mastą; 

- patikslinti atsakingos už nepaprastosios padėties valdymą institucijos ir jos vadovo funkcijas ir 

įgaliojimus (išduoti specialius leidimus, suteikiančius asmeniui ar transporto priemonei teisę būti tam 

tikru nustatytu laiku ir (ar) tam tikroje teritorijoje nepaprastosios padėties metu, nustatyti 

privalomuosius darbus, išduoti leidimus pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą, jeigu viešosios tvarkos 

apsaugos komendantūros nėra steigiamos, kontroliuoti, kaip laikomasi 21 straipsnyje nustatytų teisės 

reikšti savo įsitikinimus, ieškoti informacijos ir ją gauti ar skleisti apribojimų (šiuo metu šios 

funkcijos ir įgaliojimai suteikti savivaldybių administracijų direktoriams). 

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimu siūloma nustatyti atsakomybę už Nepaprastosios 

padėties įstatymo ir kitų nepaprastąją padėtį reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar pažeidimą. 

Valstybės rezervo įstatymo pakeitimo projektu siūloma reglamentuoti operatyvesnę valstybės 

rezervo, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų naudojimo procedūrą; siūloma įteisinti galimybę 

valstybės rezervą skirti pagalbai Lietuvos piliečiams užsienyje krizės ar ekstremaliosios situacijos 

atveju.  

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo projektu siūloma nustatyti, 

kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikimu sveikatos apsaugos ministras turi teisę 

nustatyti fiziniams ar juridiniams asmenims privalomus asmeninės apsaugos priemonių naudojimo 

reikalavimus, taip pat būtinas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas; įtvirtinti teisę 

Vyriausybei karantino metu nustatyti ribojimus (ūkinę veiklos, viešųjų ir administracinių paslaugų 

teikimo; susibūrimų privačiose vietose; nustatyti atvykimo ir grįžimo į Lietuvos Respubliką sąlygas); 

suteikti įgaliojimus sveikatos apsaugos ministrui karantino metu nustatyti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų teikimo tvarką asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose.  

Vyriausybės įstatymo pakeitimo projektu siūloma numatyti, kad Vyriausybės kanceliarijoje 

Vyriausybės sprendimu galėtų būti steigiamas (steigiami) centrai tarpinstitucinėms funkcijoms 

vykdyti (bendriems ministerijų, taip pat kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmams 

koordinuoti, viešojo administravimo subjektams reikiamoms kompetencijoms sutelkti, padėti 

Vyriausybei ir kitiems viešojo administravimo subjektams valdyti valstybės lygio situacijas ar 

procesus). Ši nuostata leistų Vyriausybei priimti sprendimą dėl NKVC įsteigimo Vyriausybės 

kanceliarijoje. Vyriausybės kanceliarijoje įsteigtam centrui vadovautų centro vadovas (centro 

direktorius) arba Vyriausybės kanclerio paskirtas Vyriausybės kanclerio pavaduotojas. Įstatymų 

nustatytais atvejais Vyriausybė galėtų skirti savivaldybėms užduotis ir koordinuoti su krizių valdymo 

ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusių jų funkcijų vykdymą.  
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Kartu siūloma numatyti lankstesnes Vyriausybės posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu galimybes 

ir įtvirtinti nuostatą, kad Vyriausybė, netgi nesant tuo tikslu pavedimų ar įgaliojimų konkrečiame 

įstatyme, turi užtikrinti veiksmingą įstatymų ir kitų Seimo priimtų teisės aktų vykdymą priimdama 

jiems įgyvendinti reikalingus teisės aktus arba įgaliodama juos priimti kompetentingą ministeriją, 

Vyriausybės įstaigą ar įstaigą prie ministerijos.  

Keičiamas Valstybės tarnybos 1 priedas, kuriame nustatomi valstybės tarnautojų pareiginių algų 

koeficientai, numatant naują pareigybę – centro vadovą.  

Siekiant suderinti su KVCSĮP nustatomu reglamentavimu, atsisakyti dubliuojančių nuostatų, atlikti 

redakcinius ir kitus su siūlomu įgyvendinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo modeliu 

susijusius pakeitimus, kartu teikiami Energetikos įstatymo pakeitimai, Branduolinės energijos 

įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo, Krašto 

apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Karinės jėgos naudojimo statuto, 

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Darbo kodekso pakeitimo projektai.  

6. Derinimas. Projektai buvo pateikti derinti Aplinkos ministerijai, Energetikos ministerijai, Krašto 

apsaugos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Sveikatos 

apsaugos ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Užsienio reikalų 

ministerijai, Finansų ministerijai, Kultūros ministerijai, Teisingumo ministerijai, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai, Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, Radiacinės saugos centrui, 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybės saugumo departamentui, Lietuvos 

savivaldybių asociacijai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

draugijai, Lietuvos Caritui, Maltos Ordino pagalbos tarnybai, Lietuvos Šaulių Sąjungai.  

Projektai svarstyti tarpinstituciniame pasitarime (TAP) 2022 m. birželio 7 d., pagal TAP pateiktus 

pasiūlymus tikslinti ir darbo tvarka papildomai derinti su Krašto apsaugos ministerija, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Aplinkos ministerija.   

7. Atitikimas Vyriausybės programai. Įgyvendinamos Aštuonioliktosios Vyriausybės programos, 

kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, 246.1 

papunkčio nuostatos dėl bendros krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimo ir 

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane, patvirtintame Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. 

nutarimu Nr. 155, 11.7.2 papunktyje numatytas veiksmas parengti įstatymų projektus, kurių reikia 

krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo modelio teisiniam reglamentavimui nustatyti. 

8. Projekto įgyvendinimo kaštai. Valstybės biudžeto lėšų poreikis Vyriausybės kanceliarijai 

Nacionaliniam krizių valdymo centrui įsteigti 2022–2023 m. sudaro 1150 tūkst. eurų. 

Šio centro pajėgumams sukomplektuoti reikalingi papildomi (22 etatai)  – 750 tūkst. eurų (per metus 

vienai pareigybei – 33 600 eurų). Pilni operaciniai pajėgumai (30 pareigybių, įskaičiuojant esamas 

Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės pareigybes) būtų pasiekti iki 

2023 m. gruodžio, nuosekliai didinant pajėgumus. 5 etatus numatyta įsteigti 2022 m. (2022 m. 

suplanuota 203 tūkst. eurų, iš jų DU – 200 tūkst. eurų, SD – 3 tūkst. eurų.). Likusiems 17 etatų 2023 

m. reikės 547 tūkst. eurų (iš jų DU – 439 tūkst. eurų, SD – 8 tūkst. eurų.). Nuo 2024 m. personalo 

išlaikymui reikės 1023 tūkst. eurų per metus (iš jų DU – 1 008 tūkst. eurų, SD – 15 tūkst. eurų). 

Materialinei bazei (infrastruktūra, techninis aprūpinimas) sukurti, įrengiant darbo vietas Vyriausybės 

kanceliarijos patalpose, numatomas valstybės biudžeto lėšų poreikis 2023 m. – 400 tūkst. eurų. 

Parengties pareigūno etatui savivaldybėse įsteigti, valstybės biudžeto lėšų poreikis (viso 60 

pareigybių) sudaro 2 128 tūkst. eurų 2023 m. (iš jų darbo užmokesčiui – 1 850 tūkst. eurų, socialinio 

draudimo įmokoms – 26 tūkst. eurų, pareigybių išlaikymo išlaidos – 278 tūkst. eurų). 

9. Dalykinio vertinimo išvada. Siūloma svarstyti Vyriausybės posėdyje.  

 

Viešojo valdymo grupės vadovė     Jurgita Žilinskienė 
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