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Posėdis įvyko 2014-11-17
Posėdžio pirmininkas Petras Zurlys
Posėdžio sekretorė Svetlana Kalinauskienė
Dalyvavo: Šarūnas Birutis, Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Petras Zurlys,
Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovas, LBD pirmininkės pavaduotojas, Vilniaus apskrities A.
Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius, Aleksandras Posochovas, Lietuvos paslaugų sferos
darbuotojų profesinės sąjungos vadovas, Aleksandra Leparskienė, Lietuvos kultūros darbuotojų
profsąjungų federacijos pirmininkė, Audronė Jakunskienė , Savivaldybių muziejų bendrijos
pirmininkė, Dalia Vencevičienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patarėja, Danguolė
Abazoriuvienė, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Diana Petrokaitė, Lietuvos
kultūros centrų asociacijos viceprezidentė, Egidijus Gotalskis, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų
profesinė sąjunga, Kultūros sektorius, Indrė Redikienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
atstovė, Personalo skyrius, Julija Mažuolienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovė,
Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacija, patarėjas, Lolita Valužienė, Lietuvos muziejų
asociacijos atsakingoji sekretorė, Regina Burakauskienė, LTK ŠDPST, Romas Matulis, Lietuvos
kultūros centrų asociacijos prezidentas,
Rūta Bagdonienė, Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacija, Vida Garunkštytė, Lietuvos regionų asociacijos atstovė, valdybos narė,
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė,
Vilma Griškevičienė, asociacijos
„Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerė, Henrikas Savickis, Nacionalinis Kauno dramos teatras,
Sigita Kasparaitė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Viešųjų ryšių skyrius.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl kultūros ir meno darbuotojų tęstinio atlyginimų kėlimo programos (2 koeficientų
nuo 2015-07-01)
2. Dėl koeficientų apatinės ir viršutinės ribos. Darbo grupės veikla.
3. Dėl Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro profesinės sąjungos kreipimosi.
4. Dėl savivaldybių asociacijos atstovo įtraukimo į Kultūros komitetą prie Lietuvos
Respublikos trišalės tarybos.
5. Einamieji reikalai.
1. SVARSTYTA. Dėl kultūros ir meno darbuotojų tęstinio atlyginimų kėlimo
programos (2 koeficientų nuo 2015-07-01).
Kalbėjo: Petras Zurlys, Šarūnas Birutis, Romas Matulis, Lolita Valužienė,
Aleksandras Posochovas, Aleksandra Leparskienė, Vida Garunkštytė, Regina Burakauskienė,
Henrikas Savickis.
Kultūros komiteto pirmininkas Petras Zurlys posėdžio dalyviams pristatė posėdžio
svečią – kultūros ministrą Šarūną Birutį.

Kultūros ministras Šarūnas Birutis posėdžio dalyvius informavo, kad yra Latvijos,
Estijos ir Lietuvos tyrimų duomenys apie darbo užmokestį kultūros, meno darbuotojams: Estija – 1
100 eurų, Latvija – 800 eurų, Lietuva – 550 eurų. Kita lentelė rodo, kiek nuo viešojo sektoriaus
vidurkio kultūros darbuotojai gauna Estijoje – 105 proc., Latvijoje – 80 proc., Lietuvoje – 52 proc.
Argumentai – skaičiai. Vidaus reikalų ministerija šiandien pristatė ataskaitą apie viešojo sektoriaus
dinamiką 2012-2013 metais. Matosi mūsų atsilikimas. Reikia informuoti visuomenę. Seimo
komitete priimtas sprendimas, kad nuo liepos 1 dienos būtų numatyta biudžete tie 25 mln. viskas
priklausys nuo daugumos. Argumentuojama, kad 5 proc. didinama visiems. Didinant visiems vis
tiek lieka atotrūkis. Trūksta išorinio palaikymo. Reikia 25 mln. atstovėti kartu. Veiksmai – Trišalė
taryba, kreipimaisi į Vyriausybę, Seimą, atskiras frakcijas. Vyriausybės programoje parašyta, kad
nuosekliai bus didinami kultūros darbuotojų atlyginimai. Pabrėžė, kad geriausiai veikti derybų
keliu, nesileisti kiršinamiems. Ministras pirminė Kultūros tarybos gaires. Jos buvo ruošiamos pagal
Europos Sąjungos reglamentą, priimtą 2014-07-14, kuriame nurodyta, kad maksimaliai leistina
valstybės pagalba yra 80 proc. Reglamentas neperkeliamas į nacionalinę teisę. Jis turi būti
vykdomas. Ministras pažeisti įstatymo negali. Jeigu lėšos būtų skirtos, jas reikėtų grąžinti su
delspinigiais. Biudžeto lėšos kofinansavimui netinka. Ministras pabrėžė, kad iškilus klausimams
visuomet galima kreiptis į ministeriją.
Alseksandras Posochovas padėkojo kultūros ministrui už palaikymą. Pritarė, kad turi
vykti konstruktyvios derybos.
Aleksandra Leparskienė pasiūlė organizuoti spaudos konferenciją.
Henrikas Savickas posėdžio dalyvius informavo, kad darbo grupė šiandien jau buvo
susirinkusi. Pritarė, kad reikia eiti dialogo keliu. Siūloma, kad tai galėtų būti, pavyzdžiui,
kolektyvinė šakinė sutartis, įstatymų pataisos ir t.t.
NUTARTA.
1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą su prašymu artimiausiame posėdyje
svarstyti klausimą dėl papildomų lėšų skyrimo kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams nuo 2015
m. liepos 1 dienos.
2. SVARSTYTA. Dėl koeficientų apatinės ir viršutinės ribos. Darbo grupės veikla.
Kalbėjo: Petras Zurlys, Šarūnas Birutis, Regina Burakauskienė, Jonas Mickus,
Danguolė Abazoriuvienė, Aleksandras Posochovas, Vilma Griškevičienė, Henrikas Savickas,
Romas Matulis.
Petras Zurlys pranešė, kad bus svarstomas antras klausimas - dėl apatinės ir
viršutinės koeficientų ribos. Pasiteiravo, ar Kultūros ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Finansų ministerija nenumato peržiūrėti nejudinant 511.
Regina Burakauskienė priminė, kad visa koeficientų lentelė buvo paruošta, bet ją
atmetė.
Kultūros ministras Šarūnas Birutis posėdžio dalyvius informavo, kad kol kas tai nebus
daroma. Tai ne vien Kultūros ministerijos kompetencija.
Jonas Mickus posėdžio dalyvius informavo, kad Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija buvo parengusi įstatymą dėl visų darbuotojų suvienodinimo. 511 nutarimas būtų
panaikinamas. Būtų nauja biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka ir nauji mechanizmai. Paaiškino,
kad koeficientai dabar keliami vadovaujantis 2011, 2012 m. pakeitimais, kurie leidžia koeficientus
tam tikrom kategorijoms gali pakelti iki 45-50, o kai kuriems vadovams – net iki 75 proc.,
neliečiant šakučių. Mano, kad galima inicijuoti, kadangi keliama minimali alga. Geras momentas
pakelti koeficiento apatinę dalį. Dėl savivaldybių biudžeto skaičiavimo metodikos – jeigu šakutės
nuo 10 iki 20, tai koeficientas vidurkis skaičiuojamas 15, jeigu apatinis keliamas iki 12 (dviem
bazinėm algom), koeficientas atsiranda ant vidurkio 16. Tokiu atveju savivaldybė teikdama
Finansų ministerijai biudžetą vienos bazinės algos negauna.

Jonas Mickus patvirtino, kad kalbama apie darbo užmokesčio koeficientą.
Kultūros ministras Šarūnas Birutis pasiūlė, kad dėl savivaldybėse iškilusių problemų
galėtų padėti Savivaldybių asociacija.
Petras Zurlys informavo, kad bus kreipiamasi į visus Lietuvos savivaldybių kultūros
darbuotojus dėl galimybės savivaldybėse steigti kultūros komitetus, per kuriuos deleguotų savo
klausimus Kultūros komitetui, o Kultūros komitetas juos teiktų Trišalei tarybai.
Kultūros ministras Šarūnas Birutis mano, kad problema kvalifikacijų sistemos
nebuvime.
Aleksandras Posochovas priminė, kad kartu su mokslininkais buvo paruošta
kvalifikacijų sistema, tačiau į ją nebuvo įtrauktas finansavimas.
Vilma Griškevičienė mano, kad yra įmanoma padaryti sistemą pagal atskirus sektorius.
Henrikas Savickis informavo, kad Lietuvos nacionalinis teatras turi savo sistemą. Ją
galima būti pritaikyti kitiems teatrams.
Romas Matulis priminė, kad kultūros centrai taip pat turi savo sistemą.
Kultūros ministras Šarūnas Birutis mano, kad didesnio finansavimo kultūrai iš
valstybės artimiausiu metu nebus. Reikia racionaliai panaudoti tai, kas yra. Kitose šalyse
papildomos lėšos ateina, pavyzdžiui, per edukaciją.
Petras Zurlys padėkojo kultūros ministrui už dalyvavimą posėdyje.
NUTARTA. Informaciją priimta žiniai.
3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro profesinės
sąjungos kreipimosi.
Petras Zurlys posėdžio dalyvius supažindino su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro profesinės sąjungos raštu. Jame rašoma, kad priedas ir bazinė mėnesinė alga yra du
nesulyginami dydžiai darbuotojo finansinio saugumo prasme. Raginama peržiūrėti darbo
apmokėjimo tvarką. Teigiama, kad žemiausias nacionalinės įstaigos specialisto tarnybinis
atlyginimas turėtų būti lygus bent jau respublikos vidutiniam darbo užmokesčiui.
NUTARTA. Informaciją priimti žiniai.
4. SVARSTYTA. Dėl savivaldybių asociacijos atstovo įtraukimo į Kultūros komitetą
prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos.
Kalbėjo Petras Zurlys.
Petras Zurlys Komiteto narius informavo, kad yra gautas Lietuvos savivaldybių
asociacijos raštas. Lietuvos savivaldybių asociacija deleguoja į Kultūros komitetą prie Lietuvos
Respublikos trišalės tarybos Joną Mickų.
Visi Komiteto nariai pritarė, kad Jonas Mickus būtų įtrauktas į Kultūros komiteto prie
Lietuvos Respublikos trišalės tarybos narių sąrašą.
NUTARTA. Įtraukti į Kultūros komiteto prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos
narių sąrašą Joną Mickų.
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