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PRA6YMAS

iSnagrineti kolektyvini darbo gineq d6l teises pagal DK 209 str.
Vilnius, 2019 m. geguzes 28 d.
VieSosios istaigos Respublikines Vilniaus psichiatrijos ligonines sveikatos apsaugos darbuotojq profesine
sqjunga (leskovas arba Profesine Sqjunga) yra darbdavio lygiu veikianti profesine sqjunga. Profesines
sqjungos nariais yra 247 atsakovo VieSosios istaigos Respublikines Vilniaus psichiatrijos ligonines
(Atsakovas, Ligonind arba Darbdavys) darbuotojrl, t. y. leSkovo nariai sudaro daugiau kaip 1/3 visq Atsakovo
darbuotojr.{. lS viso Atsakovas turi 606 darbuotojus. Pridedamas Profesines Sqjungos juridiniq asmenq registro
iSraSas (priedas 1) ir Atsakovo socialinio draudimo vieSLl duomenLl iSrasas i5 SODROS sistemos (priedas 2).

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 169 str. 3 d. pagrindu leskovas turi darbo tarybos jgaliojimus ir
vykdo visas DK darbo tarybai priskirtas funkcijas, iskaitant informavimo ir konsultavimo proced0ras bei teisg
inicijuoti kolektyvini darbo ginaq del teises (DK 174 str. '1 d. 1 p. ir 4 p., 204 str.,213 str. 4 d., 209 str. 1 d.).
leskovas kreipiasi j Darbo gin6q komisijq su prasymu isnagrineti kolektyvini gindq del teises pagal DK 209
straipsni: jpareigoti Darbdavi vykdyti informavimo ir konsultavimosi proced0ras, numatytas DK 205 straipsnyle
bei skirti Darbdaviui baudq uZ Sitl pareigq pazeidimus.

I.

TEISINIAI PRASYMO PAGRINDAI

DK 205 straipsnis numato:
,,Darbdavys, idarbinantis vidutini'kai dvide'imt ir daugiau darbuotojq, kaftq per kalendorinius metus, beiau ne

ir bAsimq imonds,
paftnerystei
ir
veikl4,
lygmens
darbovietes)
darbovietes
socialinei
organizac|os
@sant
istaigos,
ekonomine padeti bei darbo santykiLl biklQ darbo tarybos reikalavimu ir privalo konsultuotis su jomis.
Darbdavys turi pateikti informac|q apie: 1) darbdavio bdkle, struktarq, galimus imones, istaigos ar
organizacijos ir jos padaliniq uzimtumo pokyeius, ypai iikilus gresmei uzimtumui, iskaitant informacijq apie
veliau kaip iki balandzio 1 clienos, pateikia informacijq darbo taryboms apie dabartin?

darbuotojq skai1iq, kategorijas, tarp

jq ir

laikinuosius darbuotojus, ivykusius

ir

planuoiamus personalo

pokyeius, gafineius tureti lemiamq reiksmQ darbuotojq darbo sqlygoms ir daryti itakq darbuotojq atleidimui iS

darbo; 2) ivykusius darbo uZmokesiio pokyiius ir numatomas jo tendencijas; 3) darbo laiko
organizavimo ypatumus, iskaitant informacijq apie virsvalandinio darbo laiko trukmQ ir jo organizavimo
priezastis; 4) darbuotojq saugos lr sve/kafos priemoniq, kurios padeda gerinti darbo aplinkq, lgyvendinimo
rezultatus; 5) dabartin? ir galimq imones, lsfa/gos ar orga nizacijos arba padaliniq veiklos prctrq ir ekonoming
padeti, iskaitant informacijq, pagristq imon's, istaigos, organizacijos finansinemis ataskaitomis ir metiniu
praneSimu (leigu imone pagal teises aktq reikalavimus privalo juos sudaryti); 6) kitus klausimus, turineius
ypatingE svarbq ekonominei ir socialinei darbuotojq pad66iai."

Profesine S4unga 2019 m. kovo 25 d. rastu kreipesi i Darbdavi, prasydama suteikti DK 205 skaipsnyje
nustatytq informacijq del slaugytojq darbo uzmokeseio pokydiLl ir numatomq tendencijq 2019-2020 m.,
atsizvelgiant i esamas atlygio reglamentavimo ir uZmokesdio lygio problemas (rasto kopija pridedama, priedas
Nr. 3). Profesine Sqjunga po 2019 m. kovq uzbaigtr.l konsultacijLl su Atsakovu maie, jog Ligonines slaugytojtl
atlygio lygis ir jo reglamentavimas neatitinka teisiniq reikalavimq bei kolektyviniLl Darbdavio isipareigojimq.
Profesind Sqjunga, pasinaudodama DK 205 straipsnyje numatytomis galimybemis, siekd gerinti problematiskE
Ligoninds slaugytojq situac!jq ir paskatinti reikiamus sprendimus.
Jokios informacijos ir jokio atsakymo j 5i Profesines SAungos prasymq Darbdavys nepateike, informavimo ir
konsultavimo proceduros nebuvo pradetos. Darbdavys pazeidd pareigas pagal DK 205 straipsnj.
Netrukus paaiSkejo, kad Darbdavys 2019 metais planavo reikSmingus slaugytojq darbo organizavimo ir darbo
krovio administravimo pokydius, kurie gali dar pabloginti slaugytojtl padeti. Nepaisant to, Darbdavys vengd
informavimo ir konsultavimo proceduros pagal DK 205 straipsnj butent slaugytojLl atlygio klausimais.
201 9-05-14 rastu Nr. K2-247 (kopila pridedama, priedas Nr. 4) Darbdavys informavo ProfesinQ

S4ungq, kad

nuo 2019-06-07 Ligonines slaugytojams priskiriamos papildomos pacientq maitinimo organizavimo ir
aptarnavimo funkcijos, kurias iki Siol vykde isorinis paslaugq teikejas. Jokios priemones d6l papildomo darbo
ir papildomo atlygio nenumatyios, nors kasdieninis pacientq maitinimas neieina slaugytojtl
pareiginius nuostatus ir negali b[ti pagrindiniq slaugytojq darbo funkcijq dalimi. Slaugytojai teikia asmens

i

jteisinimo

sveikatos prieziuros paslaugas, kurios apibreziamos kaip ,,valslybos licencijuota fiziniq ir juridiniq asmenq
veikla, kurios tikslas - laiku diagnozuoti asmens svekalos sutrikimus ir uzkirsti jiems keliq, padeti atgauti ir
sustiprinti sveikatq."

Sios aplinkybes rodo, kad informavimo ir konsultavimo proceduros pagal DK 205 straipsni del Ligonines
slaugytojq uzimtumo, darbo uzmokesdio pokydiLl bei tendencijq, taip pat darbo kr0vio ir kitq problemLl buvo
reikalingos ir butinos, kad bUtq iSvengta galimq DK reikalavimLl pazeidimq ir darbuotojLl b0kles bloginimo. Buvo
botina nustatyti priemones tinkamam slaugytojq darbo kr0viui ir atlygiui uztikrinti.

DK 209 straipsnis numato: ,,Jelgu darbdavys paZeidd informavimo ir konsultavimosi pareigas, profesine

sEjunga per du meneslus nuo suLinojimo apie pazeidimq turi teis? inicuuoti darbo gindE ddl telses. Jeigri Sls
kodeksas nenustato kitaip, darbo gineq del teises nagrindjantis organas turi teisQ panaikinti darbdavio
sprendimus ipareigoti atlikti tam tikrus veiksmus, taip pat taikyti Siame kodekse ar Lietuvos Respubrkos
administraciniq nusiLengimq kodekse nustatytq atsakomybQ." Pagal DK217 straipsnio 2 dali ,,Nagrinodamas
kolektyvinius darbo girius d6l felses, darbo gineq nagrinejantis organas turiielse darbo leises normas arSaliq
susitarimus pazeidusiai Saliai kitos Salies naudai skirli iki 3 000 eurq baudq. Baudos dydis turi bati proporcingas
paLeidimo sunkumui ir atgrasyti nuo teises paLeidimo ateityje."

i

II.

DEL LIGoNINES SLAUGYToJU DARBo UZMoKES.IO KLAUSIMV

2emiau Atsakovas apraSo Ligonines slaugytojrl darbo uzmokesdio reglamentavimo ir esamo darbo
uzmokesdio lygio problemas, del kuriLl yra reikalingos Darbdavio vengiamos konsultacijos pagal DK 205
straipsnl.

2017 m. gruodzio 13 d. Kolektyviniq derybLl susitarimo Nr. S-391 (kopija pridedama, priedas 5) 5 punktas
Ligoning,pareigoja,,siekti, kad ... slaug)4ojLl vidutinis darbo uzmokestis 2020 metll pradzioje bUtLl ne mazesnis
kaip 1,5 Salies vidutinio darbo uzmokesdio." Pagal Ligonines Profesinei Sqlungai pateiktq ataskaitq (priedas
6) Ligonines slaug).tojLl vidutinis darbo uzmokestis 2018 m. ll pusmeti buvo 1177,41 EUR. Tuo tarpu Salies
ukio vidutinis darbo uzmokestis 2018 m. lV ketvirti buvo 970,3 EUR.

Tai reiSkia, kad, vykdydama kolektyvinius jsipareigojimus, Ligonine per 2019 metus slaugytojLl

darbo
uzmokesti privalo didinti mazdaug 278 EUR vienam darbuotojui. Kitaip tariant, slaugytojq darbo uzmokeseio
fondas turi biti didinamas apytiksliai 23%.

2018-08-03 Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos Sakos kolektyvines sutarties (Kolektyvine sutartis)
priede Nr. 2 ,,LNSS viesqjLl asmens sveikatos prieziUros istaigq darbuotojq, teikiandiLl asmens sveikatos
prieZiiros paslaugas, darbo apmokejimo nuostatai" (Nuostatai) nustatyti reikalavimai slaugytojq tarifiniam
darbo uzmokesdiui (Kolektyvines sutarties ir NuostatLl kopijos pridedamos, priedas Nr.7). Nuostatq 8.3
punktas nustato du pagrindinius reikalavimus slaugytojq pagrindinio darbo uzmokesdio pastoviosios dalies
dydziui; 1) slaugytojrl pastoviosios darbo uzmokeseio dalies dydis turi buti dlferencijuotas universitetinio
iSsilavinimo pagrindu; 2) slaug)4ojo su aukgtuoju universitetiniu iSsilavinimu darbo uzmokesdio pastoviosios
dalies dydis turi prilygti 70% istaigos vadovo patvirtinto gydytojo darbo uZmokesiio pastoviosios dalies

dydZio pagal kvalifikacijq (profesin? grupq), reikalingq asmens sveikatos prieZiUros paslaugoms teikti;
slaugytojo su aukstuoju neuniversitetjniu iSsilavinimu darbo uzmokesdio pastoviosios dalies dydis turi prilygti
60% istaigos vadovo patvirtinto gydytojo darbo uzmokeseio pastoviosios dalies dydZio pagal
kvalifikacije (profesinq grupq), reikalingq asmens sveikatos priezi0ros paslaugoms teikti.

2019-03-29 Ligonines stebetojq taryba patvirtino Ligoninds darbo apmokejimo sistemq (kopija pridedama,
priedas Nr. 8). Darbo apmokejimo sistema buvo suderinta su Profesine Sqjunga informavimo ir konsultavimo
proced[ros metu pagal DK 200 straipsni. Galutineje Ligonines darbuotojLl pastovjosios darbo uzmokeseio
dalies koeficientq lenteleje gydytojo specialisto uzmokesdio intervalas yra nuo 31 iki 52; slaugytojo - nuo 22
iki 32. Slaugytojo koeficiento maksimali riba nesudaro 70% gydytojo koeficiento maksimalios ribos, kaip
reikalauja Nuostatai.
Be to, Ligonines nurodytas gydytojrl darbo uzmokesdio intervalas neatitinka realios padeties. lnformavimo ir
konsultavimo procedUros metu, pirminiuose Darbdavio teiktuose koeficientq lenteles projektuose stacionaro
gydytojo minimalus pastoviojo darbo uzmokesdio koeficientas buvo 39. Tai yra tikrasis, realus stacionaro
gydytojr.{ darbo uzmokesdio pastoviosios dalies dydis. Mazesnis gydytojtl darbo uzmokesdio pastoviosios
dalies koeficientas taikomas tik pavieniais atvejais.

Tai reiskia, kad pagal Nuostatti reikalavimus maziausias stacionaro slaugytojo su universitetiniu aukstuoju
lssilavinimu pastoviosios darbo uzmokeseio dalies koeficientas turetq buti 27,3. lilaziausias stacionaro
slaugytojo su neuniversitetiniu aukstuoju iSsilavinimu pastoviosios darbo uZmokesdio dalies koeficientas turetLl
buti 25,35. Tuo tarpu pirminiuose Darbdavio teiktuose koefjcientq lenteliq projektuose Ligonines stacionaro

slaugytojams nustatytas pagrindinio darbo uzmokesdio koeflciento intervalas buvo nurodytas 22 - 26. L lo
Profesine sqjunga daro iSvadq, kad ne vieno stacionaro slaugytojo faktine darbo u2mokesdio pastovioji dalis
(t. y. numatyta darbo sutartyse) nesiekia Nuostatuose numatyloT0% lygio, vertinant pagal stacionaro gydytojo
darbo uzmokesaio pastoviosios dalies dydl.
Konsultacijq pagal DK 206 straipsni metu Profesine sqjunga nurode Darbdaviui Siq problemq ddl derinamo
Darbo uzmokeseio sistemos projekto. Tuomet Darbdavio atstovai parengd naujq Ligonines pagrindinio darbo
uzmokeseio pastoviosios dalies koeficientq projektq ir sujunge stacionaro gyd)4ojus su kitq skyriLl gydytojais i
vienq grupg, nurodant bendrE koeficiento intervalq nuo 31 iki 52. Slaugytojtl grupe taip pat buvo sujungta,
nurodant minimalq koeficientq 22 ir maksimalq 32. Profesines s4ungos vertinimu toks perskirstymas galejo
bUti atliktas vien tam, kad bltll uzmaskuotas Nuostatll reikalavimq pazeidimas dal stacionaro slaugytojLl darbo
uzmokesdio lygio.
BUtent del auksdiau iSvardintq priezas6iLl Profesjne S4unga iniciavo informavimo ir konsultavimo procedUras
pagal DK 205 straipsnl slaugytojq darbo uZmokesdio klausimams ir planavimui aptarti. Darbdavys SiLl
procedurLl nevykdo.

III.

PRASYMO DALYKAS

leskovas, atsizvelgiant i mindtas aplinkybes bei vadovaujantis OK 209 str. 1 d., Vilniaus teritorinio
skyriaus darbo giniq komisijos praso:

L

2.

Vadovaujantis DK 169 str.3 dalimi, 140 str.3 dalimi, 203 str. 1 dalimi ipareigoti atsakovq VSI
Respubliking Vilniaus psichiatrijos ligoninq ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo
del Sio gineo priemimo pateikti ieskovui VSI Respublikines Vilniaus psichiatrijos ligoninds

Sveikatos apsaugos darbuotojq profesinei sqjungai informaciiq pagal leskovo 2019-03'25
kreipimqsi (3 priedas) ir praddti DK 205 straipsnyje numatyta konsultacuas ;
Vadovaujantis DK 217 str. 2 dalimi, atsakovu"i VSI Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei
skirti 3 000 EUR dydzio baudq iegkovo VSI Respublikines Vilniaus psichiatrijos ligonin6s
Sveikatos apsaugos darbuotoiq profesines sqjungos naudai, be kita ko, atsizvelgiant i
sunkinaneiE aplinkybe - Darbdavio suplanuotus ir galimai neteisetus slaugytojq darbo kriivio
pokyeius del vienasalio pacientq maitinimo funkcijq priskyrimo be papildomo atlygio.

PRIDEDAMA:

1.

JAR israsas

2. lsrasas iS SODROS sistemos
3. 2019-03-25 rasto kopija
4. 2019-05-14 raSto Nr. K2-247 kopija

5- 2017 m. gruodzio 13 d. Kolektyvinlq derybq susitarimo Nr. S-391 kopija
6. Ataskaitos apie vidutini darbo uzmokesti kopija

7.

2018-08-03 Lietuvos nacionatines sveikatos sistemos Sakos kolektyvines sutarties ir jos priedo Nr. 2
kopija

8. Ligonines darbo apmokejimo sistemos ir stebetojq
9. Atstovavimo sutarties kopija.
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tarybos protokolo kopija

