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DEL pASIUl,vtvttT IR PASTABV ILGALAIKIO TyARAUS Vm,SOrO SEKTORIAUS

DARBU9TSJU oa,nno uZrvrokusdro FINANSAVIMo rKl 202s METU STRATEGIJOS

PROJEKTUI

Lietuvos profesiniq s4jungq konfederacija (toliau -LPSK), siekdama uztikdnti konstruktyvq ir

prasming4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes sudarytos komisijos ,,Ilgalaikio tvaraus vie5ojo sektoriaus

darbuotojq darbo uZmokesdio finansavimo iki 2025 metq strategijos projektui parengti" (toliau -
Komisija) darb4 bei igyvendinti pagrindin! komisijos tiksl4 - didinti vie5ojo sektoriaus darbuotojq darbo

uzmokesti, isnagrinejo 2019 m. sausio 22 d. pateikt4 ,,Ilgalaikio tvaraus vie5ojo sektoriaus darbuotojq

darbo uZmokesdio finansavimo iki 2025 metq strategijq" (toliau - Strategija) ir teikia savo pasi[lymus ir

pastabas Strategij ai tobulinti :

I. Bendro pobldZio pastabos ir pasillymai:

1. Strategijos pirmoje dalyje ,,Situacijos apLvalga" pateikiami statistiniai duomenys nera aisk[s,

nedetalizuojama kokie konkretiis statistiniai duomenys analizuojami ir kokiais tyrimq metodais

naudojantis jie nagrinejami. Nenurodomi kokie ekspertai atliko aralizE ir koks Sios analizds duomenq

patikimumas. Del auk5diau isvardintq prieZasdiq, LPSK pateikt4 situacijos apLvalgl vertina kaip

neipareigojandi4 ir jokiq pasekmiq nesukeliandi4 nuomong bei daro prielaid4, kad kiti ekspertai, turedami

tuos padius statistinius duomenis, gali pateikti kitoki4 vie5ojo sektoriaus situacijos analizq ir iSvadas.

Strategijos rengejams pateikus statistinius duomenis, kuriais buvo naudojamasi darant situacijos aplvalgq,

LpSK ekspertai ne anksdiau kaip per 2 savaites nuo duomenq pateikimo dienos, atliktq savo situacijos

apZvalgq ir pateiktq i5vadas.

2. AtsiZvelgiant i tai, kad Strategija apima darbo uZmokesdio finansavimE iki 2025 metq, LPSK

kelia pagrist4 abejonE del Strategijos teisines reik5mes ir sutartq priemoniq tqstinumo po 2020 m. Seimo

rinkimq, Objektyviai vertinant tai, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ankstesniq

vyriausybiq pradeti darbai nera tgsiami, i5skyrus isipareigojimus pagal tarptautines sutartis, LPSK si[114q

rengti ne abstrakdi4 Strategij4, o susitarimus lforminti kaip konkrediq teises aktq pakeitimus, numatant

atskirq isipareigojimq isigaliojimo datas, suformuoti pakeitimq paket4 ir teikti Lietuvos Respublikos

Seimui ar kitoms atitinkamq sprendimo priemimo teisg turindioms institucijoms. Konkrediq siulymq

neiforminus kaip teises aktq nuostatq, Strategijos terminas lki 2025 m. yra nepriimtinas, atsiZvelgiant i tai,

kad uZ Strategijos igyvendinim4 atsiskaitys Seimas, kuris bus iSrinktas 2024 m. LPSK sillo sistemi5kai

visoje Strategijoje bei jos pavadinime numatyti 2020 metus, kaip galutini termin4, kadangi tai yra

paskutiniai metai, kuriais Siuo metu veikianti Vyriausybe gali prisiimti ir igyvendinti priimtus

isipareigojimus.
3. Strategijos IV dalyje ,,Vie5ojo sektoriaus darbuotojq darbo apmokejimo gerinimo sifllymai"

nenumatyta priemone pareigines algos koeficientq ,,Zirkliq", vie5ojo sektoriaus darbuotojq darbo

uZmokesdio skirtumo, bei darbo uZmokesdio skirtumo tarp vadovaujandiq ir Zemesnes pareigas uZimandiq



darbuotoJll mttinilnui. LPSK nuomone, tal yra esnlinis Stratcgl」 os aspektas, bc kurio ζio dokumento

paskirtis ir esme neteks prasmё s.Pagrindinis strateguos ottcktas_vicsoJo scktoriaus darbo uを mokcstis,o

tikslas― jo didinimas.NOapsibreziant siekio maЙ inti,,2irklcs“ ir darbo uttmokesё io skirtumus nukrypstama

nuO o可 ektO ir tikslo,kas visiSkai ncpr五 mtina LPSK.LPSK si■ lo num江メi kaip bus mattin〔 mlos

koeflcicntЧ ,2irkles``bei maZinti darbo uttmokcsこ io skirtumO iki 3 kartll tarp VadoVll ir ttcmesnes parcigas

uをimanこ iЧ darbuot●■ darbO uttmokcsこ io,Taip pat, LPSK siilo logiも kai sudelioti valstybes ir

s劉市aldybiЧ darbuot● ■darbO apmokaim。 lstatyme esanこ ius pareigines algos kocicientus,NcmaЙ inant

llnaksimalios ribos, iki vidurkio pakelti C lygio parё igybOs minilnalЧ  koeflcienta, O B ir A lygio

kocflcicntus pakelti tick,kad ininilnali ir llnaksimaliっ aヽkuё ill``rcikζ me skirtllsi nc daugiau 10 proccn■ ir

ncbitЧ galimybё s 2emcsnio pareigybes lygio darbuot● ams mOketi didcsni atlyginima nei uZimanё iam

aukこ tcsnio lygio parcigyb9.

4.Ats2velgiant i tai,kad atskiruose sektoriuosc yra pasiraも メos SakOS kOlektyvines sutartys,

LPSK atkreipia dOmesl,kad stratcg巧 ●c pttCikiami siilymai ncgali bloginti kiek宙 cnamc ttskireme

scktoritte Sulygtuも aliЧ iSiparcigttim■ .Kaip ttspirties taも kQ dcwboms,LPSK laiko scktori■ kolckty宙 nese

sutartysc sulygtas nuostatas.

5.Sickiant tinlcamai ivertinti si■ loml darbo uttmokcsё io didinimO ir visus kitus pasi■ lymus

StSiiusius su atskirais sektoriais,LPSK praζ o Vyriausybes patcikti profcttЧ  sγ aもl iSdestytO pagal

Vyriausybes joms tcikiama pri6ritetl,nuo labiausid svarbios iki mttiausiai reikSmingos,Papildomai

LPSK pratto patcikti argumentus,kodel skirtingu SektOriЧ  darbuotaams siiloma didinti darbo uttokesti

skirtingu proccntu,kokias kickvieno scktoriaus darbo uを mokcsこio ribas Vyriausybe matO iF prOgnozuaa.

LPSK atkreipia demcsi,kad tik gavusi praζ oma infOmac増 1, galos ivertinti stratcgttaC ptteikiamus

si■lymus del kick宙 eno sektoriaus atitinkamo darbuotaЧ  darbo uzmokesこ io didinimo.

II.Pastabos ir pasiilymd i Sttategttos IV dali,,ViCも 倒o selCtOriaus darbuota■ darbo apmokaimo

gerinimO siilymai``:

6.Atsttvclgiant i Lietuvos Respublikos Vyriausybes prOgramttC ir Lictuvos valstieё iЧ ir Zali」Ч

SttungOs rinkimineJc prOgramo」 c dckl″ruotO siCki Skatinti socialin9 partncryst9,LPSK si■lo IH dalics

paskutini punktl,,Skatinti socialinius prartncrius sudarメ i naCiOnalincs ir ζ〔よos kolekty宙 nes sutartis irjose

papildomai rcguliuoti vicこ ●O SCktoriaus darbuotttЧ  atlyginimЧ  kocflcientus, konstruktyviai

bendradarbia可 ant iCSkoti sprendimu ir kOmprOmis■ ,dcrantis del vicも●o sektOriaus darbuotttЧ  darbO

uЙmokesこio inansa宙mo``perkclti l IV dall ir formuluoti kaip kolよ retЧ  pasi■lyml.

7.  StratcgiiOS I｀ /dalies l punkto,,Parcigines algos bazinis dydis``pirlnas papunktis numato,kad

pcr 2 mctus,t.y.iki 2021 m.bus atstatメ as iki Ckonomines krizё s buv9s bazinis dydis(183 curai),o

konhetus bazinis dydis sudcramas nacionalinac kolekty宙 nle sutartヵ e・ SiS punktas ncpriimtinas d宙 cm

aspektais:

1) BaZiniO dydttio atstatymas i iki ekOnOnlines krizOs buvusi lygi yra nediskutuOtittas ir tai nё gali

b責i derybЧ ar susitarim■ o可 cktu,kadangi tai yra Valstybes pareiga apibrOtta Lietuvos Respublikos

Konstituc可 倒e.KonStitucinis Teismas dar 2010 m.balandttio 20 d.sprendimc pattymlo,kad ncbelikus itin

sunkios ckonolnines,flnansinOs padotics turi bmi vel taikOmi iki Sios padё tics susidarymo valstybaC buvQ

nuStatyti ttlyginimЧ dydЙiai;kad iS konstitucinio biudttctiniЧ  mctu institutO istatymЧ  loidaui kyla parOiga

svarstant bei tvirtinant kitt mctll valstybOs biudttetO iも na巧o lVertinti realia valstyblc suSiklosこiusil

ckonOmin9,inansin9 padOti ir Spr9sti,ar ji vis dar yra itin sunki,ar paJamЧ  lマalstybOs biudZeta

surinkimas vis dar yra taip sutrikOs,kad dOl to valstybe negali vykdメ i prisiimtЧ  iSipareigaimu ir tOdё l

kiticms biudttetiniams metams turi bllti nustatomas tOks tcisinis regulia宙 mas,pagal kuri b■ u mOkami

sumaを inti atlyginimai.Nё ra pateikiama jokiЧ  argumentЧ,pagrindttianこ iЧ valstybae susiklosこiusil sunkil



ekonoming, finansing padeti, neleidZiandiqbazini dydi gr4Zinti i prieskrizinio laikotarpio metu galiojusi

dydi. AtvirkSdiai, pateikiami tik teigiami paskutiniq metq valstybes makroekonominiai rodikliai,

igalinantys teigti, kad valstybeje nebera sunkios finansines ir ekonomines padeties. AtsiZvelgiant ! tai,

LpSK mano, kad siulomas teisinis reguliavimas taikytinas Lietuvos Respublikos valstybes politikq,

teisejq, valstybes pareig[nq, valstybes tarnautojq bei valstybes ir savivaldybiq biudZetiniq istaigq

darbuotojq pareigines algos (atlyginimo) bazinis dydis nedera su Konstitucinio Teismo suformuota

doktrina, pagal kuri4 sumaZinti atlyginimai butq mokami tik laikinai, t. y. tol, kol valstybeje yra

susidariusi atitinkama ypatinga situacija. LPSK si[lo numatyti, kad 2020 metais b[tq atstatytas iki

ekonomines krizes buvqs bazinis dydis (183 eurai);

2) Numatant, konkredias bazinio dydZio lubas (183 eur) lki2021 m., paneigiami Tarptautines

darbo organizacijos suformuluoti kolektyviniq derybq principai. Tokio apribojimo negali b[ti, kadangi

tokiu atveju derybos nebus konstruktyvios, veiksmingos ir pritaikomos konkrediam ekonominiq, politiniq

ir socialiniq pasikeitimq laikotarpiui bei negarantuos socialines paZangos galimybes. LPSK si[lo iki 2020

metq atstatyti iki ekonomin6s krizes buvgs bazini dydi (183 eurai), o kolektyvines derybas del bazinio

dydZio pradeti nuo 183 eur ribos.

8. Strategijos IV dalies I punkto ,,Pareiginds algos bazinis dydis" antras papunktis numato

siulymq indeksuoti bazini dydi bei galimybE nacionalineje kolektyvineje sutartyje papildomai didinti,

tadiau ne daugiau kaip 1 pro". Sis pasifllymas netinkamas, del Sio ra5to 5 punkto 2 papunktyje i5destytq

argumentq. LPSK sifilo vietoje ,,11e daugiau kaip iki 1 proc." ira5yti ,,ne maZiau kaip I proc." ir

atitinkamai atsisakyti bazinio dydZio metinio augimo apribojjimo iki 3 proc.

g. LPSK sifilo i5braukti Strategijos IV dalies 2 punkto 2.1. papunkti, kadangi tokia nuostata

neatitinka Valstybes isipareigojimq pagal Europos socialines chartijos (pataisytos) 4 str. 1 p. ir negali buti

derybq objektu. Europos socialiniq teisirl komitetas ai5kiai yra pasisakgs, kad siekiant uztikrinti Chartijos

4 str. 1 p. igyvendinim4, Salies minimalus darbo uZmokestis turi buti ne maZiau kaip 68 proc. Salies VDU.

Strategijoje pateiktas pasifilymas neatitinka net minimalaus darbo uZmokesdio nustatyto Europos

socialineje chartijoje. Vykdyti tarptautinius lsipareigojimus nera Valstybes pasirinkimas, o pareiga, todel

Salies gyventojai dar nuo Europos socialines chartijos (pataisy'tos) ratifikavimo 2001 m. pagristai tikisi,

kad Valstybe vykdys prisiimtus tarptautinius isipareigoj imus.

10. Strategijos IV dalies 2 punkto 2-2. papunkti b[tina tikslinti ir detalizuoti, kadangi i5 pateiktos

formuluotes sitlymas nera aiSkus ir netinkamas vertinimui.

11. Strategijos IV dalies 2 punkto 2.4. papunkti bltina detalizuoti nustatant ai5kius vertinimo

kriterijus bei kokiems sektoriams kokios sumos bus skirtos. Tik gavus tokius patikslinimus LPSK gales

sprEsti ar toks pasiilymas atitinka profesiniq sEjungq tikslus ir uZdavinius didinant vie5ojo sektoriaus

darbuotojq darbo uZmokesti.

12. Papildomai Strategijos IV dalies 2 punkto 2.4. papunkti LPSK sillo tikslinti, numatant, kad tai

bttq ne vienkartine metine premija, o sektoriaus papildomas finansavimas per darbo uZmokesdio fond4.

13. Arsizvelgiant itai, kad Strategijos pagrindinis tikslas - vieSojo sektoriaus darbuotojq darbo

uZmokesdio didinimas, o LPSK neturi jokiq igaliojimq priimti sprendimq del valstybinio sektoriaus

efektyvinimo ir optimizavimo, kadangi tai yra Vyriausybes ir j4 sudarandiq ministerijq prerogatyva bei

sritis, si[loma i5braukti i5 Strategijos visk4, kas susijg su vieSojo sektoriaus efektyvumo didinimu ir

optimizavimu, atitinkamai tai keidiant priemoniq planu, kuriuo b[tq siekiama uZtikrinti darbo netekusiq

asmenr+ perkvalifikavim4, integravim4 i darbo rink4 bei tinkam4 finansavimq asmeniui aktyviai ie5kant

darbo vietos.



14. Strategijos IV dalies 3 punkto ,,Atskiri sektoriai" pirmame papunktyje pateiktas siulymas

spartinti vie5ojo sektoriaus vidiniq procesq optimizavima. LPSK sutiktq su tokiu sifllymu tik tokiu atveju,

jei vidiniq procesq optimizavimas bltq siejamas su vykstandia ir diegiama technologine paLanga.

15. Strategijos IV dalies 3 punkto ,,Atskiri sektoriai" penktame papunktyje pateiktas sifilymas

siekti savivaldybiq veiklos efektyvumo. LPSK sutiktq su tokiu sitlymu tik tuo atveju, jei veiklos

efektyvinimas ir kitos priemones nebutq susijEs su darbuotojq skaidiau savivaldybese maZinimu' Taip pat

Siuo atveju galioja argumentai ir si[lymai pateikti rasto 10 punkte.

16. Strategijos IV dalies 3 punkto dalyje ,,Svietimo sektorius" LPSK sillo sekandius pakeitimus:

. Nuosekliai igyvendinti Lietuvos Svietimo ir mokslo kolektyvineje sutartyje esandius

susitarimus del darbo uZmokesdio ir finansavimo;

o Nuo 2020-01-01 ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokl'tojq darbo uZmokesti

sulyginti su bendrojo ugdymo moklaojq DU, tuo padiu perZi[rint jq darbo laiko struktfir4 (didinti

nekontaktiniq valandq skaidiq), kas numatyta Lietuvos Svietimo ir mokslo Sakos kolektyvineje sutartyje

(toliau - LSMKS) (8.7., 8.8., 8.10. p.)

o Didinti pedagogq darbo uZmokesti, siekiant, kad 2020 metais jq vidutinis VDU sudarl'tq 120

proc. Salies VDU.
o UZtikrinti tinkamq atlygi mokyklq vadovams, nustatant proporcij4 1 prie 0.7 lyginant su

vidutiniu istaigos darbuotojq darbo uZmokesdiu.

o PerZi[reti savivaldybiq biudZetq pajamq nustatymo metodik4, kad finansavimo formule ne

skatintq iSlaikyti kuo didesni mokyklq plot4, bet bltq siejama su Svietimo paslaugq apimtimis (pvz.,

mokiniq skaidiumi, mokyklos aptarnaujama teritorija, vykdomq programq kiekis ir t.t').

. Nuosekliai didinti destytojq ir mokslo darbuotojq atlyginimus.

o perZiureti ir pakeisti pastoviosios atlyginimo dalies koeficientus, kad nuo 2020-01-01 neliktq

koeficientq ,,Zirkliq" bei koeficientq persidengimq pedagoginiams darbuotojams turintiems skirtingas

kvaliflkacines kategorijas ir darbo staL4,

o PerZifireti ir pakeisti pastoviosios atlyginimo dalies koeficientus kitiems Svietimo istaigq

darbuotojams, kad neliktq persidengimq tarp skirtingq lygiq pareigybir+, didinant apatines koeficientq

ribas.

o Mokyklq bibliotekininkus priskirti Svietimo pagalbos darbuotojams, skiriant tam finansavim4.

pasillymq, kurie ndra auk5diau iSvardinti LPSK sifllo atsisakyti, kadangi tai ndra darbo

uZmokesdio didinimo priemones.

17, Strategijos IV dalies 3 punkto dalyje ,,Sveikatos apsaugos sektorius" LPSK sillo sekandius

pakeitimus:

. Kaip jau yra auk5diau ne kart4 pabreLta, turi bflti numatl'ti 2020 m. terminas, kadangi

nustatant, 2025 m. tai prieStarautq LNSS Sakinei kolektyvinei sutardiai.

o fgyvendinus Strategijos projekte numatyt4 sieki bazini gydytojq atlyginim4 pakelti iki 3 Salies

VDU, LPSK si[lo su tuo susieti ir gydyojq rezidentq atlyginimus: pirmqiq metq gydytojq rezidentq

atlyginimas galetq atitikti 70 % gydtaojq bazinio atlyginimo.

o LPSK pabreLia, kad gydytojq rezidentq ruo5imo kokybe yra vienas i5 kertiniq sveikatos

apsaugos sistemos kokybes uztikrinimo priemoniq, todel Lietuvoje palaipsniui maileiant gydytojrl

rezidentq, priimamq i rezidenttros programas, skaidiui Valstybes biudZeto asignavimai Sveikatos

apsaugos ministerijai neturetq maLbti.lslaikius 2019 m. gydytojq rezidentq rengimui asignuotq Valstybes

biudZet4, LpSK siulo i5skaidrinti leSq paskirstym4 ir nuo atlyginimq likusius finansinius resursus skirti

edukacijos kokybes gerinimui.



●  LPSK siilo skatinti diskusttas bendruOmcnese apic gydytaЧ  rczidentЧ darbo v。 lmdЧ

skaiこ iaus didinilnlぅ bazinius atlyginiinus perskaiこiuOiant i Valandinius. 2へ tkrciptinas demesys i tai, kad

Siuo metu nera sistemingai utttikrinama,kad gydメ 倒amS rczidcntams,宙 rζttuS darbo gra■kc ntlrodメas

darbo valandas,bittl iも mokalni atitinkanli atlyginilllai iも PSDF.

● LPSK siilo lparcigOti rczidcl■ tiros bazcs kick宙 enais rczidentir6s mctais,didaant rezidento

kompёtencttai,kehi rezidcnto atlyginiml iS PSDF 10も Ч,sickiant kick宙 cnЧ mctu rezidento minimalЧ

atlyginima priartinti prie gydメ qo bazinio atlyginimo,t.y.,trlЧ metЧ trukmOs rё zidcntiros studttOSe

csanこio antrЧ metu rczidento bazinis atlyginimas prilygtЧ  80%bazinio gydyt● 0江lyginimo,O treこ iЧ metu

rczidento bazinis atlyginimas atitiktЧ  90 %gydyt● o bazinio atlyginimo: kct'criЧ  mctu trllkmё s

rczidelltiros studttoSe csallこ io antrЧ metЧ rCZidCnto bazinis atlyginimas prilygtЧ  77,5%bazinio gydytaё

atlyginimo,trcё iЧ metu rc2ident。
-85%bazinio gydytq6 aJyginimo,o ketvi■ Ч metu rezidCntO_92,54

bttinio gydytaЧ  atlyginimo ir t,t.

o  LNSS biudttctinio sёktoriaus t.y, visuomcnё s sveikatos specialistams   padidinti E)1」

priklausomai nuo st滋 o(A lygio DU dauginamas ig l,6 balo,B lygio― iこ 1,4 balo),nustatメi kintamosios

dalies hiterttus ir dydЙius,atsiZvelgiant i mCtinio vertinimo rczultatus,

18.StrategloS V dalヵ c numatメ as StratcgttoS igyVendinimas,stcbesena ir vertinimas.LPSK

pabreЙ ia,kad i viSus siuos procesus privalo biti itrauktOs profcsinOs sttungOS,kaip lygiavertis partneris.

19.LPSK si■ lo Strateglos pr● clCtO prieduose nurodytu kOkybiniЧ  rodikli■ atsisakyti ir Siuos

susitarimus pcrkelti i Susitarimus suも akos profcsinёmis sり ungOmis.

Lietuvos profesiniq s4jungq konfederacijos
pirmininke Inga Ruginiene


