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DEL SLAUGYTOJV DARBO UZMOKESEIO IR SOCIALINES PADETIES
Vilnius,2019 m. liepos 17 d.
Dekojame uZ Vie5osios lstaigos Respublikine Vilniaus Psichiatrijos ligonine (Ligonind arba Darbdavys) 201907-16 praneSim4 Nr. K2-330. Papildon.rai atkreipiame den.resj j Siuos klausimus, del kuriq Darbdavio pozicijai
nepritariame:

1)

Ligonines slaugltojos atlieka specialias su psichikos sveikatos prieZiura susijusias funkcijas, reikalaujandias
papildorno darbo krfivio ir kvalifikacijos, lyginant su kitq sveikatos prieZiuros istaigq slaugos funkcija. Todel
esant neatitikirnq tarp MN:28 ir MN:22, pirmenybe teikiama MN:22 reikalavirnams kaip specialiam teises

slaugytojq darbo sutartys, pareiginiai nuostatai (eigu jie yra pasira5yti
darbuotojq, kuriems yra taikomi) ir ilgaurete lig5ioline praktika bei darbo specifika neleidZia teigti, jog
egzistuoja Ligonines slaugytojq sutaftinis jsipareigojimas aptarnauti iSorini rnaitinimo paslaugq teikej4
("Pailtmetina, kad konkreiios darbo sutarties turinio, sutartimi sulygtry iali\ pareigry bei leisi4 nustatymas
yra fakto klattsimas. ... Be to, aiikinant sutarti butina atsi|yelgti I kiekvienos sutarties ypalumus ir ialitl
teisiniu santykiq specrJikq. ... Taigi esant duomentl, kad realus |alit1 susitarimai neatitiko lingvistinio darbo
sutarties turinio, butina atsiZvelgti I ialit! teisiniu santykiq prakikq (pvz. Lietuvos Auk5diausiojo Teismo
2011-04-26 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-20212011)). Antra vertus, MN:28 turinys (konkretOs punktai
apie maitinirno organizavim4 ir pan.) taip pat neleidZia teigti, kad i5orinio maitinimo paslaugq teikejo
kasdieninis aptarnavimas (patiekto maisto i5dalinimas ir surinkimas) jeina islaugos darbo funkcijas. MN:28
nenustato reikalavimo slaugl,tojui tureti privalomojo higienos lgfdZiq pairnejinio darbui su maistu.

aktui (DK

2)

6 str.). Ligonines

I5 Darbdavio atstovq komunikacijos su darbuotojais galirne sprgsti, jog rnaisto higienos kursus Darbdalys
traktavo kaip privalomus slaugltojams.

2019 m. birZelio 28 d. susitikimo rnetu Darbdavio atstove ir Vie5osios jstaigos Respublikines Vilniaus
Psichiatrijos ligonines sveikatos apsaugos darbuotojq profesind sqjunga (Profesind S4junga) aptare ir kit?
Ligonines slaugytojq socialinds padeties klausim4 - pastoviosios darbo uZmokesdio dalie koeficientq didinim4.
Darbdavio atstove paaiSkino, kad Siuo klausinru taip pat bus pateikta ra5ytine Darbdavio pozicija. Pats klausirnas
buvo keltas dar pradedant konsultacijas pagal Lietuvos Respublikos DK 205 straipsni del Ligonines slaugytojq
darbo organizavimo ir darbo uZrnokesdio pokydiq bei jq socialines padeties. Profesine S4junga dar kafi4 pristato
savo nuomong Siuo klausimu ir pra5o Darbdavio pateikti savo pozicij4 bei susijusi4 informacijq del galimq
sprendimq.

2018-08-03 LNSS Sakos kolektyvines sutafties (Kolektlvind sutartis) priedo Nr. 2 ,,LNSS vie5qjq asmens
sveikatos prieZiuros jstaigq darbuotojq, teikiandiq asmens sveikatos prieZilros paslaugas, darbo apnokejimo

nuostatai" (Nuostatai) 8.3 punktas nustato, kad slaugltojo su auk5tuoju universitetiniu i5silavinimu darbo
uZmokesdio pastoviosios dalies dydis turi prilygti 70% jstaigos vadovo patvirtinto gydytojo darbo uZmokesdio
pastoviosios dalies dydZio pagal kvalifikacij4 (profesing grupg), reikaling4 asmens sveikatos prieZiuros
paslaugoms teikti. Slaugytojo su aukStuoju neuniversitetiniu iSsilavilimu darbo uZmokesdio pastoviosios dalies
dydis turi prilygti 60%o istaigos vadovo patviftinto gydytojo darbo uZmokesdio pastoviosios dalies dydZio pagal
kvalifikacij4 (profesing grupg), reikaling4 asmens sveikatos prieZiIros paslaugorr.rs teikti.

Ligonines atlygio sistemoje gydytojq pastoviosios darbo uZmokesdio dalies koeficientas (Koeficientas) yra nuo
3 1 iki 52. Atitinkamai, slaugytojq Koeficientas yra nrc 22 iki 32
Pagal 2018 m. birZelio menesio duomenis, didzioji dalis Ligonines slairgyojq etatq yra priskifia stacionaro

auk5tuoju universitetiniu iSsilavinirnu etatai; 163 slaugytojo su aukstuoju
neuniversitetiliu i$silavinimu etatai; 15 vyr. slaugos admin istratoriaus etatq. Likusiems Ligolines skyriams yra
priskirti pavieniai slaugytojq etatai. Pagal tuos padius duomenis, didZioji dalis gydi4oj q etatq taip pat yra priskini
Ligonines stacionaro skyriui: 28,39 gydytojo psichiatro etatrl; ll gydl'toj o ordinatoriaus etatq, 15 gydytojo
skyriaus vedejo etatq,3 vidaus ligq gydytojo etatai, 4 reanimatologo etatai. Likusierns ligonines skyriams

skyriui:

4

slaugytojo

nustaty i pavieniai

su

gydfojrl

elatai.

Tilkamai igyvendinant Nuostatq 8.3 pr.rnkto garantijas, Stacionaro slaugytojq pastoviosios darbo uZmokesdio
dalies lygis tuli b[ti susietas su Stacionaro Cyd].toj q darbo uZmokesdio lygiu, pirmiausia su gydytojo psichiatro.
Prieiingu atvej u bus nepasiekti Nuostatq tikslai (DK 5 str. 3 dalis; 24 str. 1 dalis). Atotriikis tarp Stacionaro
gydltojLl darbo uZrnokesdio lygio ir Stacionaro slaugytojq darbo uimokesdio lygio reikalauja kelti slaugltojq
atlygi.
2018 rn. duomenirris, Zemiausias Stacionaro gydytojo pastoviosios darbo uZmokesdio dalies koeficientas yla 39
(gydytojo psichiatro etatas). Zernesnis Koeficientas nustatytas tik pavieniams kitq skyriq gydytoj q etatams (dalis
iSjq ne pilni). Tai rei5kia, kad pagal Nuostatq ir DK 5 str. 3 dalies bei 24 str. I dalies reikalavimus maZiausias

stacionaro slaugy,tojo su universitetiniu aukituoju iSsilavininu Koeficientas turetq b[tti 27,3. MaZiausias
stacionaro slaugltojo su neuniversitetiniu aukituoju iSsilavinimu Koeficientas turetq buti 25,35. Tuo tarpu
Ligonines stacionaro slaugytojams nustatytas pagrindinio darbo uZrnokesdio koeficiento intervalas buvo
lurodytas 22 26. I5 to Profesine sqjunga daro i5vadq, kad stacionaro slaugytojq faktine darbo uZmokesdio
pastovioji dalis (t. y. numaq,ta darbo sutartyse) nesiekia Nuostatuose numatyto lygio, veftinant pagal stacionaro
gydltojo darbo uZmokesdio pastoviosios dalies dydj. AtotrDkis yra reik5mingas ir reikalingi neatideliotini
konkretus Darbdavio sprendimai Siuo klausimu.
2017 m. gruodZio l3 d. Kolektyviniq derybq susitarimo Nr. S-391 punktas 5 Ligoning jpareigoja,,siekti, kad ...
slaugtrtojq vidutinis darbo uZmokestis 2020 metq pradZioje bftq ne maZesnis kaip 1,5 Salies vidutinio darbo
uZmokesdio." Pagal Ligonines Profesinei sAjungai pateikt4 ataskait4 Ligonines slaugytojq vidutinis darbo
uZmokestis 2018 m. II pusmetj buvo 1177,41 EUR. Tuo tarpu Salies ukio vidutinis darbo uZmokestis 2018 m. IV
ketvifii buvo 970,3 EUR.

PraSome iki 2019 m, liepos 25 d. rabtu pateikti Profesinei S4jungai 5i4 informacij4 aukiiiau aptartais
klausimais:

1) Ar darbdarys ketina didinti Ligoninds stacionaro slaugytojq darbo uZmokesiio pastovi4j4 dali 2019
metais?

2) Jeigu atsakymas

i pirmq

klausim4 yra teigiamas, kokiu procentu planuojama kelti Stacionaro

slaugytojq darbo uZmokesti pagal slaugytojq etatq kategorijas?

3)

Jeigu atsakymas

i pirm4 klausim4 yra teigiamas, kada ir kokiais terminais Darbdavys planuoja priimti

atitinkamus sprendimus?
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