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DĖL MINIMALAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMUI VYRIAUSYBĖS 
TAIKYTOS METODIKOS

Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  specialistai  išnagrinėjo  Justo  Mundeikio
kreipimąsi dėl minimalaus darbo užmokesčio (toliau – MMA) nustatymui taikytos Vyriausybės
metodikos ir atsako pateiktų klausimų eiliškumo tvarka. 

1. Taip,  Vyriausybė 2017-2018 metais,  siūlant 2018 metų ir  2019 metų MMA, savo
skaičiavimuose  rėmėsi  einamųjų  metų  VDU  (su  priedais  ir  priemokomis),  kuris  skelbiamas
Ekonominės raidos scenarijuje. 

Lietuvos banko atstovai 2017 m. rugsėjo 21 d. Trišalės tarybos posėdyje pateikė  2018
metų MMA dydį. Apskaičiuodami MMA 2018 metams Lietuvos banko atstovai ėmė planuojamą ir
Lietuvos banko prognozuojamą 2018 m. šalies ūkio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį be
priedų ir premijų– 832,13 Eur (toliau – VMBDU), kurį gavo iš 2016 m. VDU (774 Eur ) atskaičius
6,5 proc. dalį, kurią sudaro priedai ir priemokos (723,5 Eur) ir pagal Finansų ministerijos VDU
augimo prognozes (VDU 2017 ir 2018 m. augimas 8,3 ir 6,2 %) atliko projekcijas 2018 metams
(723,5*(1+0,083)*(1+0,062)) ir daugino iš to procento, kuris atitinka ketvirtadalio didžiausią VDU
ir MMA santykį turinčių ES valstybių narių vidurkį, t. y. 47,7 proc. (832,13 x 0,477=397 Eur).

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija neneigia 1 punkto.
3. Pridedame 2017 m. rugsėjo 21 d. Trišalės tarybos posėdžio protokolą. Šiame posėdyje

buvo sutarta dėl formulės. Joje nenurodoma kuris vidurkis imamas. Manome, jeigu formulė bus
tiksli, tai neliks galimybės socialiniams partneriams derėtis ir nebus vietos socialiniam dialogui.
Pažymime,  kad  šiame  posėdyje  buvo  nutarta  prašyti  Lietuvos  banko  pagalbos  nustatant
minimalaus  darbo  užmokesčio  skaičiavimo  metodiką  ir  ateityje  pasitelkti  Lietuvos  banko
rekomendacijas, svarstant išvadą dėl minimalaus darbo užmokesčio dydžio nustatymo.

4. Pažymime, kad formulė nėra tiksli ir joje nėra fiksuota, kuris VDU imamas. Manome,
jeigu  formulė  bus  tiksli,  tai  neliks  galimybės  socialiniams  partneriams  derėtis  ir  neliks  vietos
socialiniam dialogui.  Ministro išsakyta pozicija  minėtoje  laidoje  visiškai  atitinka  tai,  kas buvo
sutarta  2017  m.  rugsėjo  21  d.  Trišalės  tarybos  posėdyje  dėl  minimalaus  darbo  užmokesčio
nustatymo.

PRIDEDAMA. Posėdžio protokolo kopija, 10 lapų

Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičienė
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