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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ PAREIGINIŲ 

ALGŲ KOEFICIENTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigų vadovų ir karjeros 

valstybės tarnautojų 

pareigybių grupė arba 

pareigybė 

Politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės 

tarnautojų pareigybės 

Pareiginės algos koeficientas 

(baziniais dydžiais) 

I įstaigų 

grupė 

II įstaigų 

grupė 

III įstaigų 

grupė 

1. Seimo kancleris Vyriausybės kancleris, 

Respublikos Prezidento 

kanceliarijos kancleris 

22 
 

 

2. Vyriausybės įstaigos 

vadovas,  

Nacionalinės teismų 

administracijos vadovas, 

direktorius (taikoma įstaigos 

vadovui, kai įstaiga veikia 

visoje valstybės teritorijoje), 

ministerijos kancleris, teismo 

kancleris 

viceministras, 

Vyriausybės kanclerio 

pirmasis pavaduotojas, 

Seimo Pirmininko 

sekretoriato vadovas, 

Ministro Pirmininko 

biuro vadovas 

19,5–21,5 18,5–21  

2.1.  Respublikos Prezidento 

vyriausiasis patarėjas 

19,5–21   

3. Seimo kanclerio 

pavaduotojas, Vyriausybės 

kanclerio pavaduotojas, 

direktorius (taikoma įstaigos 

vadovui, kai įstaiga veikia ne 

visoje valstybės teritorijoje) 

 18,7–20,5 17,9–20 16,2–19 

3.1.  Respublikos Prezidento 

patarėjas, 

Ministro Pirmininko 

patarėjas 

18,7–20   

4. direktoriaus pavaduotojas 

(taikoma įstaigos vadovo 

pavaduotojui),  

prokuratūros kancleris,  

departamento direktorius 

(Seimo kanceliarijoje), 

grupės vadovas (Seimo 

kanceliarijoje), 

savivaldybės kontrolierius 

Vyriausybės įgaliotinis, 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

17,8–19 16,2–18,5 14,5–17,5 

5. departamento direktorius, 

grupės vadovas, 

komisijos administracijos 

direktorius, 

tarybos administracijos 

direktorius, 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas, 

Vyriausybės įgaliotinio 

pavaduotojas  

11,5–18,5 10,5–18 9,5–17 



Eil. 

Nr. 

Įstaigų vadovų ir karjeros 

valstybės tarnautojų 

pareigybių grupė arba 

pareigybė 

Politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės 

tarnautojų pareigybės 

Pareiginės algos koeficientas 

(baziniais dydžiais) 

I įstaigų 

grupė 

II įstaigų 

grupė 

III įstaigų 

grupė 

įstaigos prie ministerijos 

kancleris, Seimo komiteto 

biuro vedėjas (Seimo 

kanceliarijoje), 

sekretoriato vedėjas (Seimo 

kanceliarijoje), 

skyriaus, kuris nėra kitame 

struktūriniame padalinyje, 

vedėjas (Seimo 

kanceliarijoje), 

savivaldybės kontrolieriaus 

pavaduotojas 

 

5.1. ministerijos gynybos 

politikos direktorius, 

generalinis inspektorius, 

vyriausiasis patarėjas, teismo 

pirmininko patarėjas,  

Vyriausybės atstovas 

Europos Žmogaus Teisių 

Teisme, 

gynybos patarėjas, 

vyresnysis patarėjas (Seimo 

kanceliarijoje) 

Seimo Pirmininko 

patarėjas, Seimo 

Pirmininko pavaduotojo 

patarėjas, 

opozicijos lyderio 

patarėjas 

 

11,5–18 10,5–17,5 9,5–16,5 

6. skyriaus, kuris nėra kitame 

struktūriniame padalinyje, 

vedėjas, 

komisijos sekretoriato 

vadovas, 

tarybos sekretoriato vadovas,  

seniūnas, 

skyriaus, kuris yra kitame 

struktūriniame padalinyje, 

vedėjas (Seimo 

kanceliarijoje) 

 
10–16,5 9–16 8,1–15 

6.1. vyresnysis patarėjas, 

patarėjas (Seimo 

kanceliarijoje) 

ministro patarėjas 

 

10–16 9–15,5 8,1–14,5 

7. skyriaus, kuris yra kitame 

struktūriniame padalinyje, 

vedėjas, 

biuro vedėjas, 

poskyrio vedėjas, 

skyriaus, nesančio kitame 

struktūriniame padalinyje, 

vedėjo pavaduotojas, 

seniūno pavaduotojas 

(biudžetinėje įstaigoje) 

 
9,2–15,5 8,3–15 7,4–14 



Eil. 

Nr. 

Įstaigų vadovų ir karjeros 

valstybės tarnautojų 

pareigybių grupė arba 

pareigybė 

Politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės 

tarnautojų pareigybės 

Pareiginės algos koeficientas 

(baziniais dydžiais) 

I įstaigų 

grupė 

II įstaigų 

grupė 

III įstaigų 

grupė 

7.1. patarėjas, 

vyriausiasis valstybinis 

auditorius, 

vyriausiojo prokuroro 

padėjėjas, 

teismo pirmininko padėjėjas, 

teismo skyriaus pirmininko 

patarėjas, 

teisėjo vyresnysis padėjėjas, 

gynybos patarėjo 

pavaduotojas, 

Seimo nuolatinis atstovas 

Europos Sąjungoje, 

specialusis atašė, 

vyriausiasis specialistas 

(Seimo kanceliarijoje) 

Respublikos Prezidento 

atstovas spaudai,  

Seimo Pirmininko 

atstovas spaudai, 

Ministro Pirmininko 

atstovas spaudai, 

ministro atstovas spaudai 

9,2–15 8,3–14,5 7,4–13,5 

8. vyriausiasis specialistas, 

specialiojo atašė 

pavaduotojas, 

vyresnysis valstybinis 

auditorius, 

prokuroro padėjėjas, 

teisėjo padėjėjas, 

teismo konsultantas, 

padėjėjas (Seimo 

kanceliarijoje), 

vyresnysis specialistas 

(Seimo kanceliarijoje) 

savivaldybės tarybos 

sekretorius, 

mero patarėjas,  

Respublikos Prezidento 

referentas, 

Seimo Pirmininko 

padėjėjas, 

Ministro Pirmininko 

padėjėjas, 

Seimo frakcijos 

referentas 

7,7–13,5 7,1–13 6,4–12 

9. vyresnysis specialistas, 

valstybinis auditorius, 

specialistas (Seimo 

kanceliarijoje) 

Seimo nario padėjėjas-

sekretorius, 

ministro padėjėjas, 

mero padėjėjas 

5,7–12 5,3–11,5 4,8–10,5 

10. specialistas, 

teismo administracijos 

sekretorius, 

valstybinio auditoriaus 

padėjėjas, 

teismo posėdžių sekretorius 

 4,6–11 4,3–10,5 4–9,5 

 


