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Posėdis įvyko 2019 m. kovo 15 d. 10.30 val. 413 kab.
– Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas
Matulionis
– Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės patarėja Aušra Gratulevičienė

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė
Posėdžio dalyviai:
Dumbrava Algimantas
Garuolis Ričardas
Gurevičienė Diana
Krupavičienė Kristina
Kvietkauskas Mindaugas
Misiūnas Eimutis
Ruginienė Inga
Sysas Algirdas
Soščekienė Loreta
Šapoka Vilius
Žakaitienė Roma
Andziukevičiūtė-Buzė
Rugilė

– Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūno pavaduotojas
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis
–
sekretorius
– Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ atstovė
– Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
– kultūros ministras
– vidaus reikalų ministras
– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė
Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno
–
pavaduotojas
– Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė
– finansų ministras
– Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
– Ministro Pirmininko patarėja

Banel Vladimir

–

Būdvytienė Neringa

–

Dvilinskas Jonas
Dudienė Vanda

–

Jatkevičius Antanas
Juknis Kęstutis

–
–

Nazarovienė Daiva

–

Neciunskienė Eglė

–

Plytnikas Žydrūnas
Posochovas Aleksandras

–
–

Radėnienė Eglė

–

Radišauskas Žydrūnas

–

Sečinskas Vladas

–

Vitkūnienė Odeta

–

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo
pirmininkas
Generalinio prokuroro sekretoriato patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vyr.
specialistas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus
vyr. specialistė
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotojas
Lietuvos profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ pirmininkas
Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus
vedėja
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės vyriausioji patarėja
teisingumo viceministras
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas
Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento
direktorė
generalinio prokuroro pavaduotojas
Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės
patarėjas
Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėja, laikinai
atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas

Zasčiurinskas Mečislovas
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– buvęs Seimo narys, Eksparlamentarų klubo viceprezidentas

SVARSTYTA. Pastabos ir pasiūlymai dėl Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų
darbo užmokesčio finansavimo strategijos projekto (toliau – Strategijos projektas).
Kalbėjo: D. Matulionis, E. Radėnienė, R. Žakaitienė, V. Šapoka, A. Sysas, K. Juknis,
K. Krupavičienė, I. Ruginienė, M. Zasčiurinskas, V. Banel.
NUTARTA:
1. Patikslinti Strategijos projektą pagal Kultūros ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Finansų
ministerijos (išskyrus dėl 79.1, 80.1.1, 80.5.1 papunkčių ir 92 punkto), Lietuvos savivaldybių
asociacijos, Lietuvos socialdemokratų frakcijos (išskyrus dėl mokesčių perskirstymo nuostatų
įtraukimo, dėl bazinio dydžio atkūrimo (2020 m. – 180 eurų, 2021 m. – 183 eurai), dėl bazinio dydžio
didinimo ne mažiau nei praeitų metų infliacijos lygis (kainų indeksas), dėl pasiūlymo nustatyti, kad
2020 m. mažiausia kvalifikuoto darbuotojo pareiginė alga (jos pastovioji dalis) sudarytų ne mažiau
kaip 60 proc. einamųjų metų šalies VDU, o 2025 m. – ne mažiau kaip 70 proc. einamųjų metų šalies
VDU), Eksparlamentarų klubo viceprezidento M. Zasčiurinsko, Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacijos (išskyrus dėl bazinio dydžio atkūrimo iki 183 eurų 2020 m., dėl bazinio dydžio
didinimo atsižvelgiant į infliaciją, dėl pasiūlymo 2020 m. numatyti kaip galutinį terminą, nes tai
paskutiniai metai, kuriais ši Vyriausybė gali prisiimti ir įgyvendinti įsipareigojimus, dėl pasiūlymo
pritarti Strategijai tik užbaigus derybas dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties), Lietuvos sveikatos
apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ (išskyrus dėl
bazinio dydžio atkūrimo iki 183 eurų 2020 metais, dėl bazinio dydžio didinimo atsižvelgiant į
infliaciją, dėl minimalaus kvalifikuoto darbuotojo pareiginės bazinės algos koeficiento nustatymo ne
mažesnio negu 5, dėl pasiūlymo nustatyti, kad Lietuvos BVP perskirstymas per biudžetą pasiektų
Europos Sąjungos vidurkį) ir Lietuvos profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ pateiktas pastabas ir
pasiūlymus.
2. Pasiūlyti Finansų ministerijai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai papildomai
įvertinti Finansų ministerijos pasiūlymą 80.1.2 papunktyje išbraukti žodžius ,,Be to, nuo 2022 m.
padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nekontaktinių valandų skaičių etate
nuo 3 iki 6 val.“.
3. Pritarti Komisijos pirmininko pasiūlymui Strategijos projektą pristatyti Vyriausybės
pasitarime ir prie pristatymo medžiagos pridėti Komisijos narių pateiktas pastabas ir pasiūlymus,
kuriems nebuvo pritarta.

Posėdžio pirmininkas

Deividas Matulionis

Posėdžio sekretorė

Aušra Gratulevičienė

