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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
KOMISIJOS ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO
UŽMOKESČIO FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTUI PARENGTI
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 21 d. 10.00 val. 413 kab.
– Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas
Matulionis
– Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėja
Jolanta Bieliauskaitė

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė
Posėdžio dalyviai:
Linas Kukuraitis

–

Rokas Masiulis

–

Vilius Šapoka
Roma Žakaitienė
Inga Ruginienė
Kristina Krupavičienė
Ričardas Garuolis
Diana Gurevičienė
Loreta Soščekienė

–
–
–
–
–
–
–

Algirdas Sysas

–

Rimantas Sinkevičius

–

Algimantas Dumbrava
Tomas Tomilinas
Virgilijus Poderys
Rugilė
Andziukevičiūtė-Buzė
Paulius Gradeckas
Unė Kaunaitė
Eglė Radišauskienė
Irma Gudžiūnaitė
Darius Urbonas
Žydrūnas Plytnikas

–
–
–

socialinės apsaugos ir darbo ministras
susisiekimo ministras, laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro
pareigas
finansų ministras
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius
Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovė
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė
Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno
pavaduotojas
Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos narys, Seimo
Ekonomikos komiteto pirmininkas
Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūno pavaduotojas
Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys
Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys

–

Ministro Pirmininko patarėja

–
–
–
–
–
–

Ministro Pirmininko patarėjas
Ministro Pirmininko patarėja
socialinės apsaugos ir darbo viceministrė
teisingumo viceministrė
vidaus reikalų viceministras
teisingumo ministro patarėjas
Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus
vedėja
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės
politikos departamento direktorius
Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento
direktoriaus pavaduotoja
Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos
savivaldos politikos grupės vyresnysis patarėjas
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas
Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės
vyriausioji patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės
vyriausioji patarėja

Daiva Nazarovienė

–

Aidas Aldakauskas

–

Daiva Bliūdžiuvienė

–

Virginijus Vaškelis

–

Audrius Jurgelevičius

–

Eglė Neciunskienė

–

Jurgita Domeikienė

–

Jurgita Žilinskienė
Daiva Gubistienė
Aistė ZedelytėKaminskė

–
–

2
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės vyresnioji patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės vyresnioji patarėja

–

Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėja

Vladas Sečinskas

–

Vyriausybės
patarėjas

kanceliarijos

Strateginių

kompetencijų

grupės

SVARSTYTA:
1. Viešojo sektoriaus organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) 2017 metų apžvalga.
2. Pareiginės algos bazinio dydžio nustatymas.
3. Siūlymai dėl galimų vidinių rezervų ir efektyvumo didinimo švietimo srityje.
Kalbėjo: D. Matulionis, D. Urbonas, R. Garuolis, A. Sysas, E. Radišauskienė, V. Poderis,
V. Šapoka, I. Ruginienė, R. Žakaitienė, T. Tomilinas, A. Dumbrava, K. Krupavičienė, L.
Soščekienė, P. Gradeckas, A. Aldakauskas, A. Jurgelevičius, R. Andziukevičiūtė-Buzė, D.
Gurevičienė, L. Kukuraitis, R. Masiulis, U. Kaunaitė.
NUTARTA:
1. Pavesti Vyriausybės kanceliarijai išsiųsti Vidaus reikalų ministerijos parengtą Viešojo
sektoriaus organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) 2017 metų apžvalgą Komisijos nariams.
2. Sutarti, kad:
2.1. pareiginės algos bazinis dydis (toliau – BD) turėtų išlikti pagrindine viešojo sektoriaus
darbuotojų darbo užmokesčio baze;
2.2. būtina paspartinti BD atkūrimą;
2.3. BD indeksavimas, be kita ko, turėtų remtis ir kainų infliacijos kriterijumi (esant
defliacijai BD nemažėja, o esant aukštai infliacijai – BD nekyla tiek, kiek tai turėtų įtakos
infliacijos didėjimui);
2.4. būtina mažinti viešojo sektoriaus darbuotojų užmokesčio disproporcijas ir sparčiau
didinti kultūros ir socialinių darbuotojų atlyginimus;
2.5. siekiant, kad 2025 metais mokytojo profesija taptų prestižinė, mokytojų atlyginimai turi
didėti sparčiau nei vidutinis darbo užmokestis (toliau – VDU), todėl būtina sutarti, kiek procentų
nuo VDU turėtų siekti mokytojų atlyginimas 2025 metais;
2.6. per šakines sutartis ieškoti būdų papildomai sureguliuoti viešojo sektoriaus darbuotojų
atlyginimų koeficientus, o ne BD.
3. Pavesti Finansų ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti Komisijai
konkrečius pasiūlymus dėl BD indeksavimo.
4. Sutarti, kad švietimo srityje būtina peržiūrėti:
4.1. mokyklų tinklą ir kitų savivaldybių valdomų švietimo įstaigų finansavimo schemą,
siekiant, kad savivaldybės būtų labiau suinteresuotos didinti ugdymo kokybę ir efektyvinti turto
valdymą; dėl šių procesų atleidžiamiems darbuotojams turi būti sudaryta galimybė
persikvalifikuoti;
4.2. Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų funkcijas ir turto valdymą, siekiant
20 proc. sumažinti šių įstaigų išlaikymo išlaidas.
5. Kitus Komisijos posėdžius organizuoti 2019 m. sausio 4, 11, 18, 25 ir 31 d.

Posėdžio pirmininkas

Deividas Matulionis
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Posėdžio sekretorė

Jolanta Bieliauskaitė
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