LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL KOMISIJOS ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ
STRATEGIJOS PROJEKTUI PARENGTI SUDARYMO
2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1195
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu,
27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis ir siekdama iki 2019 m. kovo 10 d. pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio
finansavimo iki 2025 metų strategijos projektą (toliau – Strategijos projektas), Lietuvos
Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Sudaryti komisiją Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo
užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektui parengti (toliau – Komisija):
Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas (Komisijos pirmininkas);
socialinės apsaugos ir darbo ministras;
švietimo ir mokslo ministras;
kultūros ministras;
sveikatos apsaugos ministras;
teisingumo ministras;
vidaus reikalų ministras;
finansų ministras;
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorius;
septyni Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje dalyvaujančių profesinių sąjungų
deleguoti atstovai, atstovaujantys švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, sveikatos apsaugos,
socialinių paslaugų sričių darbuotojų, valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų
profesinėms sąjungoms (toliau – profesinių sąjungų atstovai);
po vieną Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos
socialdemokratų darbo, Lietuvos socialdemokratų partijos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų
šeimų sąjungos frakcijų, frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovą (toliau – Seimo frakcijų
atstovai).
2. Pasiūlyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo:
2.1. Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje dalyvaujančioms profesinėms sąjungoms
– deleguoti į Komisiją profesinių sąjungų atstovus;
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2.2. Seimo Pirmininkui arba Seimo valdybai – deleguoti į Komisiją Seimo frakcijų
atstovus.
3. Pavesti:
3.1. Ministrui Pirmininkui – patvirtinti personalinę Komisijos sudėtį;
3.2. Komisijai – iki 2019 m. vasario 17 d. pateikti Vyriausybei Strategijos projektą.
4. Nustatyti, kad:
4.1. Komisijos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę;
4.2. Komisijos veiklą ūkiškai ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija;
4.3. Komisija gali pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės institucijų, įstaigų ir
organizacijų atstovų.
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