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– Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas
Matulionis
– Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės patarėja Jolanta Bieliauskaitė

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė
Posėdžio dalyviai:
Baublytė Aldona

–

Garuolis Ričardas

–

Gurevičienė Diana
Krupavičienė Kristina
Kukuraitis Linas
Kvietkauskas Mindaugas
Ruginienė Inga
Soščekienė Loreta
Žakaitienė Roma

–
–
–
–
–
–
–

Baliukevičienė Vita

–

Dabušinskas Aurelijus

–

Gratulevičienė Aušra

–

Gradeckas Paulius
Gubistienė Daiva
Kaunaitė Unė
Kamarauskienė Daiva

–
–
–
–

Nazarovienė Daiva

–

Neciunskienė Eglė

–

Motiejūnaitė-Pekkinen
Ramunė
Mundeikis Justas
Plytnikas Žydrūnas
Poderys Virgilijus
Posochovas Aleksandras

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos
pirmininkė
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis
sekretorius
Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ atstovė
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
socialinės apsaugos ir darbo ministras
kultūros ministras
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus
vedėja
Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės patarėja
Ministro Pirmininko patarėjas
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės vyresnioji patarėja
Ministro Pirmininko patarėja
Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė
Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus
vedėja
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės vyriausioji patarėja

– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė
–
–
–
–

Radėnienė Eglė

–

Sadeckas Darius
Tomilinas Tomas

–
–

Vaičekauskaitė Guoda

–

Vervečkaitė Virginija
Vitkūnienė Odeta

–
–

Vilniaus universiteto lektorius
Teisingumo viceministras
Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas
Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento
direktorė
finansų viceministras
Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų
skyriaus patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus patarėja
Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento

2
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėja, laikinai
atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas
SVARSTYTA:
1. Profesinių sąjungų pastabos ir pasiūlymai dėl Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus
darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos (toliau – Strategija) projekto.
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymai dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų ir
kitų grupių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų peržiūros 2020–2025 m.
3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasiūlymai dėl švietimo sektoriaus darbuotojų
atlyginimų didinimo 2020 m.
Kalbėjo: D. Matulionis, I. Ruginienė, K. Krupavičienė, R. Garuolis, D. Gurevičienė,
A. Baublytė, A. Posochovas, D. Sadeckas, V. Poderys, T. Tomilinas, J. Mundeikis, R. Žakaitienė,
V. Baliukevičienė, L. Kukuraitis, E. Radėnienė, L. Soščekienė.
NUTARTA. Pritarti, kad:
1. Strategijoje galėtų būti įrašytos nuostatos dėl viešojo sektoriaus finansavimo didinimo
perskirstant BVP ir profesinių sąjungų aktyvaus įsitraukimo į Strategijos įgyvendinimo ir stebėsenos
procesus, taip pat pažymėtina, kad vidinių viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo išteklių paieška
nėra lygi viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus mažinimui.
2. Vyriausybės kanceliarijos ir atsakingų ministerijų atstovai įvertins Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacijos ir Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pateiktas pastabas ir
pasiūlymus dėl Strategijos projekto.
3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateiks alternatyvius pasiūlymus dėl pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientų ,,šakučių“ peržiūros.
4. Kitą Komisijos posėdį organizuoti 2019 m. vasario 15 d. ir jame detaliau aptarti:
- pareiginės algos bazinio dydžio indeksavimo principus;
- pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo klausimą;
- Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pateiktus pasiūlymus.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Deividas Matulionis
Jolanta Bieliauskaitė

