LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
KOMISIJOS ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO
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Nr. LV-50
Vilnius

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 15 d. 8.00 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
Krupavičienė Kristina
Kukuraitis Linas
Kvietkauskas Mindaugas
Misiūnas Eimutis

–
–
–
–
–

Olševski Česlav

–

Ruginienė Inga

–

Sysas Algirdas

–

Soščekienė Loreta
Žakaitienė Roma
Andziukevičiūtė-Buzė
Rugilė
Būdvytienė Neringa
Dabušinskas Aurelijus

–
–

Domeikienė Jurgita
Gratulevičienė Aušra
Gubistienė Daiva
Jaruševičienė Lina
Jatkevičius Antanas
Kamarauskienė Daiva
Milešinas Egidijus
Motiejūnaitė-Pekkinen
Ramunė

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis
sekretorius
Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ atstovė
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
socialinės apsaugos ir darbo ministras
kultūros ministras
vidaus reikalų ministras
Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų
sąjungos frakcijos narys
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė
Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno
pavaduotojas
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė

– Ministro Pirmininko patarėja
– Generalinio prokuroro sekretoriato patarėja
– 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
– sveikatos apsaugos viceministrė
– Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotojas
– Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė
– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas
– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė

Miknevičienė Audronė

–

Mundeikis Justas

–

Nazarovienė Daiva

–

Neciunskienė Eglė

–

Petraitienė Irena
Posochovas Aleksandras

–
–

Finansų ministerijos Finansų politikos departamento vyresnioji
patarėja
Vilniaus universiteto lektorius
Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus
vedėja
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės vyriausioji patarėja
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas

Radėnienė Eglė

–

Radišauskienė Eglė
Radišauskas Žydrūnas

–
–

Sečinskas Vladas

–

Srogė Vilma

–

Žagūnienė Vida

–
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Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento
direktorė
socialinės apsaugos ir darbo viceministrė
generalinio prokuroro pavaduotojas
Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės
patarėjas
sveikatos apsaugos ministro patarėja
Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių skyriaus vedėja

SVARSTYTA:
1. Komisijos posėdžių viešinimas.
2. Pareiginės algos indeksavimo principai.
3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymai dėl darbo užmokesčio sistemos
(pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų) tobulinimo.
4. Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymai dėl Ilgalaikio tvaraus
viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos (toliau –
Strategija) projekto tobulinimo.
Kalbėjo: D. Matulionis, A. Sysas, E. Radišauskienė, I. Ruginienė, D. Gurevičienė,
L. Soščekienė, E. Misiūnas, K. Krupavičienė, R. Žakaitienė, E. Milešinas, L. Kukuraitis, I.
Petraitienė, D. Kamarauskienė, J. Mundeikis, R. Garuolis, E. Radišauskienė, R. AndziukevičiūtėBuzė, A. Dabušinskas.
NUTARTA:
1. Pavesti Vyriausybės kanceliarijai Vyriausybės interneto svetainėje paskelbti darbinę
Komisijos posėdžių medžiagą.
2. Pasiūlyti Komisijos nariams įvertinti:
2.1. Strategijos projekte pateiktą pasiūlymą dėl pareiginės algos bazinio dydžio (toliau –
BD) grąžinimo į prieškrizinį laikotarpį per 2 metus, o konkretų dydį kiekvienais metais nustatyti
nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje;
2.2. pasiūlymą kasmet didinti BD 2 proc. (nepriklausomai nuo infliacijos dydžio), paliekant
teisę nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje išsiderėti didesnį BD augimą, tačiau šio dydžio bendra
suma su minėtais 2 proc. negali būti didesnė nei praėjusių 2 metų ir einamųjų metų šalies VDU
augimo vidurkis, įvertinus praėjusių 2 metų ir einamųjų metų šalies ūkio produktyvumo augimo
vidurkį (t. y. jeigu VDU prieaugis būtų spartesnis nei šalies ūkio produktyvumo augimas,
maksimaliai išsiderėtas tų metų BD negalėtų būti didesnis nei realaus produktyvumo augimo
vidurkis). Indeksavimo schema nebūtų taikoma ekonominės recesijos sąlygomis. BD galėtų būti
mažinamas tik išimtiniu atveju, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė;
2.3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymą dėl pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientų (toliau – koeficientai) peržiūros siekiant užtikrinti, kad mažiausiai kvalifikuoto
darbuotojo alga 2020 m. sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. šalies VDU, ir didinti koeficientus ir kitų
lygių specialistams; taip pat palaipsniui toliau proporcingai didinti koeficientus, kad 2025 m.
mažiausiai kvalifikuoto darbuotojo alga sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. šalies VDU.
3. Kitą Komisijos posėdį organizuoti 2019 m. vasario 22 d. ir jame detaliau aptarti:
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymus dėl valstybės politikų, valstybės
pareigūnų ir teisėjų darbo užmokesčio;
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- Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl statutinių valstybės tarnautojų ir kitų pareigūnų
darbo užmokesčio;
- atskirų sektorių darbuotojų darbo apmokėjimo gerinimo klausimus;
- pareiginės algos pastoviosios ir kintamosios dalių santykio nustatymo klausimą.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Deividas Matulionis
Jolanta Bieliauskaitė

