Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
KOMISIJOS ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO
UŽMOKESČIO FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTUI PARENGTI
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. sausio 25 d. 10.00 val. 413 kab.
– Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas
Matulionis
– Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės patarėja Jolanta Bieliauskaitė

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė
Posėdžio dalyviai:
Garuolis Ričardas

–

Gurevičienė Diana
Jankevičius Elvinas
Juknis Kęstutis

–
–
–

Kiršienė Rūta

–

Krupavičienė Kristina
Kvietkauskas Mindaugas

–
–
–

Monkevičius Algirdas
Olševski Česlav

–

Ruginienė Inga

–
–

Sinkevičius Rimantas
Sysas Algirdas

–

Soščekienė Loreta
Šapoka Vilius
Veryga Aurelijus
Žakaitienė Roma
Andziukevičiūtė-Buzė
Rugilė

–
–
–
–

Baliukevičienė Vita

–

Dabušinskas Aurelijus

–

Domeikienė Jurgita

–

Gratulevičienė Aušra

–

Gubistienė Daiva
Kamarauskienė Daiva
Kaunaitė Unė

–
–
–

Nazarovienė Daiva

–

Neciunskienė Eglė

–

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis
sekretorius
Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ atstovė
teisingumo ministras
Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ pirmininkas
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos
pirmininko pavaduotoja
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
kultūros ministras
švietimo, mokslo ir sporto ministras
Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų
sąjungos frakcijos narys
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė
Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos narys, Seimo
Ekonomikos komiteto pirmininkas
Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno
pavaduotojas
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė
finansų ministras
sveikatos apsaugos ministras
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė

– Ministro Pirmininko patarėja
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus
vedėja
Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės vyriausioji patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės vyresnioji patarėja
Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė
Ministro Pirmininko patarėja
Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus
vedėja
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės vyriausioji patarėja

Milešinas Egidijus
Motiejūnaitė- Pekkinen
Ramunė
Poderys Virgilijus
Posochovas Aleksandras
Radėnienė Eglė
Radišauskienė Eglė
Sečinskas Vladas
Tamulevičius Tautvydas
Vitkūnienė Odeta
Žandaravičius Gintaras

2
– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas
– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė
– Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys
– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas
Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento
–
direktorė
– socialinės apsaugos ir darbo viceministrė
Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės
–
patarėjas
– vidaus reikalų viceministras
Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento
– Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėja, laikinai
atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas
– teisingumo ministro patarėjas

SVARSTYTA:
1. Profesinių sąjungų keliami klausimai dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų
taikymo.
2. Pirminis Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo
iki 2025 metų strategijos (toliau – Strategija) projektas ir siūlymai dėl viešojo sektoriaus darbuotojų
darbo apmokėjimo tobulinimo.
3. Savivaldybių siūlymai dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo.
NUTARTA. Pritarti nuostatoms, kad:
1. Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų.
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Finansų ministerija pateiks siūlymus dėl
biudžetinių įstaigų darbuotojų ir kitų grupių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų peržiūros
2020–2025 m.
3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Finansų ministerija pateiks siūlymus dėl
švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo 2020 m.
4. Vyriausybės kanceliarija įvertins Lietuvos banko siūlymus.
5. Komisijos nariai pateiks savo pastabas ir pasiūlymus dėl Strategijos projekto.
6. Kitą Komisijos posėdį organizuoti 2019 m. sausio 31 d.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Deividas Matulionis
Jolanta Bieliauskaitė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 188604574,
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 11

Dokumento pavadinimas (antraštė)

KOMISIJOS ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO
SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO
FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTUI
PARENGTI 2019-01-25 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Dokumento registracijos data ir numeris

–

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0
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