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Posėdis įvyko 2019 m. vasario 22 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:
Baublytė Aldona

–

Garuolis Ričardas

–

Gurevičienė Diana
Krupavičienė Kristina
Kukuraitis Linas
Kvietkauskas Mindaugas
Misiūnas Eimutis
Monkevičius Algirdas
Ruginienė Inga

–
–
–
–
–
–
–

Sysas Algirdas

–

Soščekienė Loreta
Šapoka Vilius
Žakaitienė Roma
Andziukevičiūtė-Buzė
Rugilė

–
–
–

Balčiūnaitytė Aušra

–

Būdvytienė Neringa
Dabušinskas Aurelijus

–
–

Genienė Aušrina

–

Gradeckas Paulius

–

Gratulevičienė Aušra

–

Gubistienė Daiva
Jaruševičienė Lina
Jatkevičius Antanas
Kamarauskienė Daiva
Malukienė Irina
Motiejūnaitė-Pekkinen
Ramunė

–
–
–
–
–

Nazarovienė Daiva

–

Plytnikas Žydrūnas
Poderys Virgilijus

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
vidaus reikalų ministras
švietimo, mokslo ir sporto 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
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės patarėja
Generalinio prokuroro sekretoriato patarėja
Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius
Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos
grupės patarėja
Ministro Pirmininko patarėjas
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
Vidaus reikalų ministerijos vyriausioji patarėja

– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė
Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus
vedėja
– teisingumo viceministras
– Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys

Posochovas Aleksandras

–

Radėnienė Eglė

–

Radišauskas Žydrūnas
Radišauskienė Eglė

–
–

Sečinskas Vladas

–

Tomilinas Tomas

–

Vitkūnienė Odeta

–

Zasčiurinskas Mečislovas

–

Žagūnienė Vida

–

Žukauskaitė Eglė

–
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Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas
Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento
direktorė
generalinio prokuroro pavaduotojas
socialinės apsaugos ir darbo viceministrė
Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės
patarėjas
Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys
Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėja, laikinai
vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas
buvęs Seimo narys, Eksparlamentarų klubo viceprezidentas
Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir
socialinių sektorių skyriaus vedėja
Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos
pirmininko pavaduotoja

SVARSTYTA:
1. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos siūlomi Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus
darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos (toliau – Strategija) principai.
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymai dėl valstybės politikų, valstybės
pareigūnų ir teisėjų darbo užmokesčio.
3. Vidaus reikalų ministerijos siūlymai dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo
užmokesčio.
4. Siūlymai dėl švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir socialinės apsaugos sričių
darbuotojų darbo apmokėjimo gerinimo.
5. Pareiginės algos pastoviosios ir kintamosios dalies santykio nustatymas.
Kalbėjo: D. Matulionis, I. Ruginienė, V. Šapoka, A. Sysas, E. Radišauskienė,
K. Krupavičienė, T. Tomilinas, R. Garuolis, M. Zasčiurinskas, L. Kukuraitis, Ž. Radišauskas,
L. Soščekienė, R. Žakaitienė, E. Misiūnas, I. Malukienė, A. Monkevičius, E. Žukauskaitė,
L. Jaruševičienė, A. Baublytė, M. Kvietkauskas, A. Posochovas.
NUTARTA:
1. Įvertinti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos reikalavimą įtvirtinti Strategijoje
šiuos principus:
1.1. Atsakomybę už Strategijos įgyvendinimą turi prisiimti dabartinės kadencijos valdžia,
tad Strategija turi apsiriboti 2021 metais.
1.2. Pareiginės algos bazinį dydį grąžinti į prieškrizinį lygį (183 eurai) 2020 metais.
1.3. 2021 metų bazinį dydį indeksuoti ne tik pagal infliaciją, bet ir siejant su ekonomikos
augimu.
1.4. Žemiausias koeficientas, taikomas viešajame sektoriuje, turi būti 5.
1.5. Įgyvendinant Lietuvos prisiimtus įsipareigojimus pagal Europos socialinę chartiją,
mažiausia alga turi būti ne mažesnė nei 68 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
1.6. Nustatyti VDU augimo strategines kryptis pagal sektorius:
– viešasis valdymas – 130 proc. šalies VDU;
– švietimas – 150 proc. šalies VDU;
– sveikatos apsauga: gydytojų – 300 proc., slaugytojų – 150 proc. šalies VDU;
– kultūra – 100 proc. šalies VDU;
– socialinė apsauga – 120 proc. šalies VDU.
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1.7. Darbo užmokesčio skirtumas tarp vadovaujančiųjų ir žemesnes pareigas einančių
darbuotojų per dvejus metus turi sumažėti iki 4 kartų.
2. Pritarti:
2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui, kad rengiant Strategiją kartu turėtų
būti sistemiškai peržiūrimos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų bei teisėjų darbo apmokėjimo
nuostatos, siekiant išlaikyti proporcingumą su kitų viešojo sektoriaus darbo užmokestį
reglamentuojančių įstatymų nuostatomis ir įvertinant pareigybių hierarchiją bei atsakomybę, t. y.
pareiginių algų (atlyginimų) koeficientai turėtų būti didinami vidutiniškai 13 proc., t. y. tiek, kiek
buvo padidinti valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientai;
2.2. Vidaus reikalų ministerijos siūlymams dėl statutinių valstybės tarnautojų ir kitų
pareigūnų darbo užmokesčio ir pirmą žingsnį (padidinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
žemiausių 13–15 pareigybių grupių minimalius koeficientus apie 12 proc.) atlikti 2020 metais, antrą
(padidinti minimalius pareiginės algos koeficientus 6–15 pareigybių grupėms, siekiant užtikrinti, kad
intervalas tarp minimalios ir maksimalios pareiginės algos neviršytų 6 bazinių dydžių) – 2021 metais,
o trečią (sistemiškai peržiūrėti pareigybių grupes) – iki 2025 metų.
3. Pavesti:
3.1. Finansų ministerijai įvertinti ir iki 2019 m. kovo 28 d. pateikti Vyriausybės kanceliarijai
išvadas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros
ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymų dėl švietimo, sveikatos apsaugos,
kultūros ir socialinės apsaugos sričių darbuotojų darbo apmokėjimo gerinimo 2020 ir tolesniais
metais;
3.2. Vyriausybės kanceliarijai, atsižvelgiant į Komisijos narių pastabas ir pasiūlymus, iki
2019 m. kovo 1 d. patikslinti ir pateikti Komisijos nariams atnaujintą Strategijos projektą.
4. Pritarti, kad Strategijos projekte galėtų būti numatytos nuostatos:
4.1. dėl teisėtvarkos institucijų darbuotojų darbo užmokesčio subalansavimo;
4.2. dėl maksimalaus 30 proc. pareiginės algos kintamosios dalies dydžio ir įsipareigojimo
įvedant naują proporciją užtikrinti, kad gaunamas darbo užmokestis nesumažėtų.
5. Kitą Komisijos posėdį organizuoti 2019 m. kovo 8 d.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Deividas Matulionis
Jolanta Bieliauskaitė

