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Pareigūnų tarpusavio tarnybos santykiams reguliuoti, jų tarnybos patirčiai, įgaliojimams, 

vidaus tarnybos stažui, kvalifikacijai žymėti nustatomi specialūs pareigūnų nekariniai laipsniai 

(toliau – laipsniai).  Laipsnius turi pareigūnai, einantys statutines pareigas vidaus reikalų įstaigose, 

taip pat pareigūnai, įtraukti į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą. Laipsniai skirstomi į vidaus 

tarnybos ir policijos laipsnius. Vidaus tarnybos laipsniai suteikiami Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento, Vadovybės apsaugos departamento, Viešojo saugumo tarnybos bei jiems pavaldžių 

įstaigų, padalinių ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų pareigūnams. Policijos laipsniai 

suteikiami policijos pareigūnams. 

Vidaus tarnybos ir policijos laipsniai skirstomi į 4 grupes: pirminės grandies, vidurinės 

grandies, aukštesniosios grandies ir aukščiausiosios grandies pareigūnų. Kiekvienos grandies 

laipsniai pateikti 1 lentelėje 
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Pareigūnas laipsnio gali netekti tik netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės. 

Netarnaujančių buvusių pareigūnų laipsniai yra atsargos laipsniai. Duomenys apie tai, kokius 

laipsnius turi šie pareigūnai, įtraukiami į Vidaus reikalų pareigūnų registrą.  

Laipsnių suteikimas 

Vidaus tarnybos grandinio ar jaunesniojo policininko laipsnis suteikiamas įgijus pirminį 

profesinį parengimą arba po įvadinio mokymo kursų baigimo vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigoje vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto atitinkamos vidaus reikalų įstaigos 

vadovo įsakymu, paskyrus pareigūną į atitinkamas pareigas. 



Aukštesnis pirminės grandies pareigūnų laipsnio, atsižvelgiant į kvalifikaciją ir nuopelnus, 

suteikiamo reikalavimai išdėstyti 2 lentelėje. 

2 lentelė 

Suteikiamas laipsnis Reikalingas turėti laipsnis Minimalus ištarnavimas tarp 

laipsnių (metai) 

vidaus tarnybos jaunesnysis 

puskarininkis, policininkas 

vidaus tarnybos grandinis, 

jaunesnysis policininkas 
3 

vidaus tarnybos puskarininkis, 

vyresnysis policininkas 

vidaus tarnybos jaunesnysis 

puskarininkis, policininkas 
3 

vidaus tarnybos vyresnysis 

puskarininkis, viršila 

vidaus tarnybos puskarininkis, 

vyresnysis policininkas 
3 

Aukštesnį pirminės grandies pareigūnų laipsnį suteikia vidaus reikalų centrinės įstaigos 

vadovas ar jo įgaliotas atitinkamos vidaus reikalų įstaigos vadovas. Vidaus tarnybos vyresniajam 

puskarininkiui ar viršilai aukštesnis laipsnis gali būti suteikiamas tik kai jie pakelia kvalifikaciją, 

įgyja aukštąjį išsilavinimą ir yra paskiriami į atitinkamas pareigas. 

Vidaus tarnybos leitenanto ar inspektoriaus laipsnis vidaus reikalų centrinės ar profesinio 

mokymo įstaigos vadovo įsakymu suteikiamas atitinkamas pareigas einantiems asmenims, 

įgijusiems aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią pareigybių aprašymo reikalavimus. 

Aukštesnis vidurinės grandies pareigūnų laipsnio suteikimas atsižvelgiant į pareigūno 

kvalifikaciją, nuopelnus einant atitinkamas pareigas, pateiktas 3 lentelėje. 

3 lentelė 

Suteikiamas laipsnis Reikalingas turėti laipsnis Minimalus ištarnavimas tarp 

laipsnių (metai) 

vidaus tarnybos vyresnysis 

leitenantas, vyresnysis 

inspektorius 

vidaus tarnybos leitenantas, 

inspektorius 2 

vidaus tarnybos kapitonas, 

komisaras inspektorius 

vidaus tarnybos vyresnysis 

leitenantas, vyresnysis 

inspektorius 

2 

 

Aukštesnį vidurinės grandies pareigūnų laipsnį suteikia vidaus reikalų centrinės ar 

profesinio mokymo įstaigos vadovas, ar įgaliotas vidaus reikalų įstaigos vadovas. 

Aukštesnis aukštesniosios grandies pareigūnų laipsnis suteikiamas atsižvelgiant į pareigūno 

kvalifikaciją, nuopelnus einant atitinkamas pareigas. Ištarnavimo laikas pateikiamas 3 lentelėje. 

4 lentelė 

Suteikiamas laipsnis Reikalingas turėti laipsnis Minimalus ištarnavimas tarp 

laipsnių (metai) 

vidaus tarnybos majoras, 

komisaras 

vidaus tarnybos kapitonas, 

komisaras inspektorius 
3 

vidaus tarnybos pulkininkas 

leitenantas, vyresnysis 

komisaras 

vidaus tarnybos majoras, 

komisaras 4 

vidaus tarnybos pulkininkas, 

vyriausiasis komisaras 

vidaus tarnybos pulkininkas 

leitenantas, vyresnysis 

komisaras 

4 

 



Vidaus tarnybos majoro ir vidaus tarnybos pulkininko leitenanto bei komisaro ir vyresniojo 

komisaro laipsnius suteikia vidaus reikalų ministras vidaus reikalų centrinės ar profesinio mokymo 

įstaigos vadovo teikimu. 

Vidaus tarnybos pulkininko ar vyriausiojo komisaro laipsnis suteikiamas Ministro 

Pirmininko potvarkiu vidaus reikalų ministro teikimu. 

Vidaus tarnybos generolo laipsnis gali būti suteikiamas Ministro Pirmininko potvarkiu 

vidaus reikalų ministro teikimu. Vidaus tarnybos generolo laipsnis suteikiamas turinčiam vidaus 

tarnybos pulkininko laipsnį pareigūnui, kuris paskirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos, 

Viešojo saugumo tarnybos vadu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Finansinių 

nusikaltimų tyrimo tarnybos ar Vadovybės apsaugos departamento direktoriumi ir šias pareigas 

eina ne trumpiau kaip 6 mėnesius. 

Generalinio komisaro laipsnis gali būti suteikiamas Ministro Pirmininko potvarkiu vidaus 

reikalų ministro teikimu. Generalinio komisaro laipsnis suteikiamas turinčiam vyriausiojo 

komisaro laipsnį pareigūnui, kuris paskirtas policijos generaliniu komisaru ir šias pareigas eina ne 

trumpiau kaip 6 mėnesius. 

Už ypač didelius nuopelnus tarnyboje aukštesnis laipsnis anksčiau už nustatytą terminą 

arba viena pakopa aukštesnis (negu priklausytų pagal einamas pareigas) laipsnis suteikiamas tik 

vieną kartą per pareigūno tarnybą. Pareigūnui, turinčiam galiojančią tarnybinę nuobaudą, 

aukštesnis laipsnis nesuteikiamas. 

Laipsnis gali būti pažemintas, skiriant pareigūnui tarnybinę nuobaudą – laipsnio 

pažeminimą viena pakopa. Laipsnį, suteiktą vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto 

atitinkamos vidaus reikalų įstaigos vadovo, pažemina vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovas ar 

jo įgaliotas atitinkamos vidaus reikalų įstaigos vadovas. Laipsnį, suteiktą vidaus reikalų ministro, 

pažemina vidaus reikalų ministras vidaus reikalų centrinės ar vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigos vadovo teikimu. Laipsnį, suteiktą Ministro Pirmininko, pažemina (įskaitant vidaus 

tarnybos pulkininko laipsnio pažeminimą iki vidaus tarnybos pulkininko leitenanto laipsnio ir 

vyriausiojo komisaro laipsnio pažeminimą iki vyresniojo komisaro laipsnio) Ministras Pirmininkas 

vidaus reikalų ministro teikimu. Buvęs laipsnis gali būti grąžinamas ne anksčiau kaip po vienų 

metų bendra laipsnių suteikimo tvarka. 

Pareigūnų laipsnių priklausomybę nuo pareigūno einamų pareigų, pareigūnų laipsnių 

suteikimo ir pervardijimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras. Pareigūno, perkelto į policijos 

įstaigą iš kitos vidaus reikalų įstaigos arba į kitą vidaus reikalų įstaigą iš policijos įstaigos arba 

pareigūno atšaukto iš Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervo iki perkėlimo turėtas vidaus 

tarnybos ar policijos laipsnis pervardijamas atitinkamu tos pačios grandies policijos ar vidaus 

tarnybos laipsniu. Grąžinto į vidaus tarnybą buvusio pareigūno turimas atsargos laipsnis nuo 

pareigūno grąžinimo į vidaus tarnybą dienos tampa pareigūno laipsniu arba pervardijamas 

atitinkamu tos pačios grandies policijos ar vidaus tarnybos laipsniu. 


