SUSITARIMAS

DEL LIETUVoS NACIoNALINES SVEIKAToS SISTEMoS Saxos
KOLEKTYVINES SUTARTIES PAKEITIMO

2019m. lMA.Nr.S-,{lA
Lietuvos gyd)4ojq s4junga, Lietuvos sveikatos apsaugos darburotojq profesine s4junga,
Lietuvos slaugos specialistq organizacija, Lietuvos farmacijos darbuotojq profesine s4junga ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, veikianti Lietuvos Itespublikos Vyriausybes
2018 m. birZelio 13 d. nutarimo Nr. 584,,De\ igaliojim7 deretis su profesiniq sqiungq
organizacijomis del Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos Sako,s fuilektyvines sutarties
parengimo ir pasiraiyti Lietuvos Nacionalines sveikntos sistemos Sakos kolektyving sutarti
suteikimo" pagrindu, kartu toliau vadinamos Salimis, o kiekviena atsllirai - Salimi, sudaro 5i
susitarim4 Del Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos Sakos kolektyvines sutarties Nr. 2/S-133,
sudarytos 2018 m. rugpjldio 31 d. (toliau - Sutartis), pakeitimo.
Salys sutaria pakeisti Sutarti:

1.

Pakeisti Sutarties 1.7 punkt4 ir jf i5destyti taip:
,,1.7. Kolektyvine sutartis taikoma LNSS istaigose, kurir4 s4raiias pridedamas prie Sios
Kolektyvines sutarties (1 priedas), profesiniq s4jungq organizacrjq, pasira5iusiq 5i4 sutarti,
atstovaujamiems darbuotojams (DK 197 straipsnio 3 dalis) ir joms priklausandioms (teises aktr4
nustatyta tvarka istojusioms

i sutarti pasiraSiusi4 profesiniq s4jungq organizaclj4), LNSS istaigose
veikiandioms, profesindms s4jungoms. {staigos kolektyvineje sutartyje galima susitarti, kad Sios
kolektyvines sutarties nuostatos bus taikomos visiems istaigos darbuc,tojams. LNSS istaigose
veikiandioms profesinems sqjungoms sutikus i5plesti Sios kolektyvines srutarties taikym4 visiems
darbuotojams galima susitarti del kolektlwines sutarties administravirno mokesdio darbdavio
pervedamo profesinems s4jungoms jq veiklai vystyti (DK 167 straipsnio 2 dalis).
Sutarties 5.5 punktas,5.I2 punktas, 6.1 punktas,6.2 punktas, Sutarties priedas Nr. 2
taikomi visiems Sios Sutarties 1 priede nurodyq Lietuvos nacionalinds s'veikatos sistemos istaigq
darbuotoj ams nepriklausomai nuo j q narystes profesinese s4j ungose."

2.

Pakeisti Sutarties 1.9.4 punkt4 ir ji iSdestyti taip:
,,1.9.4. LNSS istaiga-suprantamataip, kaip tai nurodltaLietuvos Respublikos sveikatos
sistemos istatyme ar kituose teises aktuose, i5skyrus biudZetines, kurios nr:itrauktos i Kolektyvines
sutarties priedo Nr. 1. s4ra54, ir privadias asmens sveikatos prieZilros istraigas."

3.

Pakeisti Sutarties 3.6 punkt4 ir jii5destyri taip:
,,3.6. Farmacijos specialistams, kuriq pareigybiq apra5yme nurodyta viena ar kelios i5 Siq
veiklos r[Siq: kontroliuoja (tiria) vaistq ir vaistiniq medZiagq kokybg; geLmina vaistus ir vaistines
medZiagas; pakuoja vaistus ir vaistines medZiagas; priima ir (ar) komplektuoja vaistus pagal
uZsakymus; i5duoda (parduoda) vaistus ir vaistines medZiagas vaistin6se, nustatoma 36 valandq
darbo savaite."

4.

Pakeisti Sutarties 5.11 punkt4 ir

ji

i5destyri taip:

,,5.11 Darbo apmokejimas, priemokos, kompensacijos, darbuotojq skatinimas
vykdomas pagal LNSS istaigoje patvirtintus darbo apmokejimo nuostatus. LNSS istaigos darbo
apmokejimo nuostatai turi buti suderinti su LNSS istaigos stebetojq tarybair istaigoje veikiandia
profesine s4junga. Jei LNSS istaigoje veikia kelios profesines s4jung<ls, derinimo procedlros
vykdomos su profesiniq s4jungq jungtine atstovybe arba su profesiniq s4jungq nariq i5rinkta
profesine s4junga. Darbo apmokejimo nuostatq derinimo metu mokamas; darbo uZmokestis pagal

2

galiojandius Darbo apmokejimo nuostatus. Jei profesines sqjungos nesudaro jungtines atstovybes
arba nei5renka atstovaujandios profesines s4jungos, Darbo apmokejimo nuostatus darbdavys
tvirtina be suderinimo su profesinemis s4jungomis. LNSS istaigose darbo apmokejimo nuostatai
pagal Sios kolektyvines sutarties nuostatas turi buti patvirtinti iki 2019 m. rugsejo 15 d."

5.

Pakeisti Sutarties priedo Nr. 2 ,,Lietuvos nac
ines sveikatos sistemos vieSqjq
asmens sveikatos prieZitros istaigq darbuotojq, teikiandiq as ens sveikatos prieZi[ros paslaugas,
darbo apmokejimo nuostatai" 6 punkt4 ir jf i5destyti taip:
,,6. Darbo uZmokesdio apskaidiavimui naudoja
bazinis dydis (B) prilyginamas
kiekvienq praejusiq metq Lietuvos Respublikos Vyriausy
nustatytai minimaliai mdnesinei
algai (MMA), galiojusiai gruodZio 31 d., pradedant skaidiuoti
2018 rnetais galiojusios MMA.
2019 metais naudojamas 2018 m. nustatytas ir atsiZvelgiant i
ing reform4 padidintas 1,289
karto MMA dydis - 516 Eur, o 2020 metais naudojamas 201 m. gruodZio 31 d. galiojgs MMA
dydis."
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Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui

DEL DUOMENV REIKALINGU SKLAND z-INM. SUSITARIMO,,DE]L MEDIKU DARBO
UZMOKESCIO DTDINTMO.. TIKS L U [cyVE NDIMNIIMIII
2019

m.

liepos 22 d.

Vilnius

Profesines s4jungos kreipiasi i socialin! partner! - Sveikatos apsaugos ministerij4, siulydamos
siekiant bendro partneriq tikslo - sklandaus profesiniq s4jungq ir Vyriausybes susitarimo igyvendinimo,
kuriuo uLsibreLta siekti, kad2020 m. II pusmeti gydytojq vidutinis darbo uZmokestis pasiektq 3250 eurq,
o slaugytoj\ - 1625 eurus, lverlinti ar darbo uZmokesdio didinimas vykdornas laikantis LNSS Sakos
kolektyvines sutarties nuostatq (didinant sistemos skaidrurn4 ir maZinant nepotizrno aprai5kas), taip pat
imtis visq reikalingq Zingsniq, kad numatomas paslaugq ikainio didinimas nuo 2019 m. rugsejo I d.
uZtikrintq Siq le5q skyrim4 gydytojq, slaugytojq, farmacijos ir sveikatos prieZi[ros specialistq darbo
uZmokesdio didinimui.
Tuo

tikslu
'/ i

praSome ministerijos kreiptis:

asmens sveikatos prieZi[ros istaigas, kurioms taikoma LNSS Sakos kolektyvine sutartis,

papra5yti pateikti pawirtintas istaigq darbo uZmokesdio tvarkas arba nurodyti, kur

ir

jos yra

vieSai paskelbtos;

'/ i Valstybing ligoniq kas4, pra5ant pateitcti duomenis pagal istaigas, kurioms taikoma LNSS
SKS, nurodant kokia konkrediai suma planuojama didinti kiekvienos ASPI sutartine suma
nuo 2019-09-01, kiek procentine reik5me ji leidZia padidinti ASPI darbo uZmokesdio fond4;
Taip pat si[lome nustatyti LNSS Sakos kolektyvines sutarties stebesen4, kas ketvirt! atliekant per
laikotarpi kitusiq klausimq ir problemrl monitoritrg4.
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