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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, baigusi derybas dėl
2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties, parengė ir teikia svarstyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų pasirašyti 2021 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį
suteikimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso
181 straipsnio 2 dalimi, 194 straipsnio 3 dalimi ir 195 straipsnio 4 dalimi, įgalioti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją pasirašyti 2021 metų nacionalinę kolektyvinę
sutartį.
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Septynioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d.
nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 117.5.2 papunktį,
kuriame numatyta, kad, vertinant darbo santykius, reikia akcentuoti ne vien liberalizavimą, bet ir
kolektyvines derybas dėl vidutinio atlyginimo didinimo.
Nutarimo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą,
neprieštarauja Europos Sąjungos teisei. Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatų.
Priėmus nutarimą, kitų teisės aktų keisti nereikės.
Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos
įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės
lietuvių kalbos normas. Nutarimo projekte naujų sąvokų nepateikiama.
Nutarimui įgyvendinti papildomų lėšų iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų
valstybės įsteigtų fondų nereikės.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje. Konsultuotis su visuomene nenumatoma.
Kartu informuojame, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 407 „Dėl įgaliojimų derėtis su nacionalinėmis profesinių
sąjungų organizacijomis dėl 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo“, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija sudarė derybų dėl 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties
parengimo darbo grupę (derėtis dėl 2021 metų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo valstybės
politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių
įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui nustatyti, ir kitų profesinių sąjungų organizacijų iškeltų
reikalavimų) iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovų.
Kolektyvinėse derybose dėl pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo valstybės
politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių
įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui apskaičiuoti, 2021 metams nustatymo, papildomų garantijų
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profesinių sąjungų nariams nustatymo bei kitų reikalavimų dalyvauti prisistatė šios nacionalinės
profesinių sąjungų organizacijos: Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas,
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos
profesinė sąjunga „Sandrauga“ ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga. Šios profesinės
sąjungos vienija 34 550 profesinių sąjungų narių, kurių darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomas
pareiginės algos bazinis dydis.
Iš viso įvyko devyni kolektyvinių derybų posėdžiai: 2020 m. balandžio 24 d.,
2020 m. gegužės 12 d., 2020 m. gegužės 26 d., 2020 m. birželio 8 d., 2020 m. liepos 14 d.,
2020 m. rugpjūčio 4 d., 2020 m. rugsėjo 4 d., 2020 m. rugsėjo 15 d. ir 2020 m. rugsėjo 17 d.
2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties projekto derybos iš esmės buvo baigtos 2020 m.
rugsėjo 17 d. Šiuose posėdžiuose buvo sutarta kolektyvinėje sutartyje nustatyti, kad:
1) Vyriausybės įgaliota 2021 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį (toliau – Sutartis)
pasirašys Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir šios Vyriausybei prisistačiusios dalyvauti
derybose dėl 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo nacionalinės profesinių
sąjungų organizacijos: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga
„Solidarumas“, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga
ir Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, veikiančios pagal savo įstatus
(toliau – Sutartį pasirašiusios profesinių sąjungų organizacijos);
2) nustatomas pareiginės algos bazinis dydis – 177 (šimtas septyniasdešimt septyni)
eurai, kurį Sutarties šalys įsipareigoja peržiūrėti 2020 m. gruodžio mėnesį, Lietuvos Respublikos
finansų ministerijai paskelbus atnaujintas makroekonomines prognozes;
3) Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams suteikiamos dvi papildomos
mokamos kasmetinių atostogų dienos bei mokymosi atostogos ar iki 5 darbo dienų sveikatai
gerinti.
Informuojame, kad, nustačius 177 eurų pareiginės algos bazinį dydį, padidėsiančiam
valstybės politikų, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės pareigūnų,
valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų
teisėjų, karių darbo užmokesčiui (atlyginimams) ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms
2021 metų valstybės biudžete reikėtų numatyti 21,4 mln. eurų.
Už profesinių sąjungų nariams nustatytas kasmetinių ir mokymosi atostogų dienas
(numatyta skirti apie 4 962 mln. eurų) bus mokama neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų
lėšų.
Nutarimo projektą parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio
dialogo skyriaus patarėja Liudvika Gražulienė (tel. 8 687 29 395, el. p.
liudvika.grazuliene@socmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties projektas, 5 lapai.
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