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Santrauka 
 

Straipsnyje analizuojami mokėjimo už valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą regulia-
vimo ypatumai: straipsnio autorės glaustai pristato pagrindines Europos šalių valstybinio 
sektoriaus darbuotojų ir jų darbo užmokesčio charakteristikas, aprašo mokėjimo už kai kurių 
Europos šalių valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimo patirtį, iškelia, jų nuomone, 
svarbiausias mokėjimo už Lietuvos valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimo pro-
blemas. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai, kaip artimiausiu metu turėtų 
vystytis mokėjimas už darbą valstybinio sektoriaus darbuotojams Lietuvoje. 
 
 

Ávadas 
 

Mokëjimo uþ darbà sistemø kûrimas, pritaikymas ir palaikymas yra gana problemið-
kas. Kad bûtø sukurta veiksminga mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà si-
stema, pirmiausia bûtina gerai apsvarstyti ir pasirinkti mokëjimo uþ darbà politikà, nuspræsti, 
kiek lëðø skirti darbuotojø atlyginimams, kokiais kriterijais vadovautis darbuotojams mokant 
uþ darbà. Bet kurios mokëjimo uþ darbà sistemos tikslas pirmiausia turëtø bûti konkurencin-
gumo iðlaikymas, kad á valstybiná sektoriø bûtø pritraukti, o vëliau ir iðlaikyti geriausi dar-
buotojai. 
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Lietuvoje per visà laikotarpá nuo Nepriklausomybës atkûrimo buvo bandoma ástaty-
mais áteisinti pagrindines mokëjimo uþ darbà nuostatas organizacijose, finansuojamose ið 
valstybës ir savivaldybiø biudþetø. Dar 1994 metais buvo pradëtas rengti ástatymas, kurio 
pagrindinis tikslas buvo áteisinti pareigø suskirstymà á kvalifikacines mokëjimo uþ darbà ka-
tegorijas, taikant vienodus kriterijus visø srièiø darbuotojams, ir taip nustatyti darbo uþmo-
kesèio lygá. 1996 m. spalio 9 d. toká ástatymà, kuriame buvo pateikta ir darbø vertinimo me-
todika, priëmë Lietuvos Respublikos Seimas, taèiau ástatymas taip ir nebuvo ágyvendintas. 

Atsisakius vienodø mokëjimo uþ darbà principø visiems ið valstybës ir savivaldybës 
biudþetø mokamiems darbuotojams, buvo priimtas Valstybës tarnybos ástatymas, regla-
mentuojantis ástaigø vadovø, karjeros valstybës tarnautojø, teismø valstybës tarnautojø ir 
statutiniø valstybës tarnautojø darbo uþmokesèio sàlygas, bei Valstybës politikø, teisëjø ir 
valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymas, numatantis darbo uþmokesèio dydþius ir 
mokëjimo uþ darbà sàlygas valstybës politikams, teisëjams ir valstybës pareigûnams. Dar-
buotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartis, darbo uþmokesèio dydis ir mokëjimo uþ darbà sàly-
gos Lietuvoje ástatymø neapibrëþtos ir reguliuojamos remiantis skirtingais Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës nutarimais bei atskirø ministerijø ministrø ásakymais. 

Nors Lietuvoje mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà sàlygos regla-
mentuojamos skirtingais teisës aktais, taèiau iðlieka centralizuotas valstybinis mokëjimo uþ 
darbà reguliavimas. Europos ðaliø valstybinio sektoriaus darbuotojø darbo uþmokesèio 
klausimai pastaruoju metu vis daþniau sprendþiami socialiniø partneriø kolektyvinëmis dery-
bomis ir nustatomi kolektyvinëse sutartyse. Toks mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus dar-
buotojø darbà liberalizavimas, kaip rodo praktika, uþtikrina didesná mokëjimo uþ darbà si-
stemos skaidrumà, vienodo mokëjimo uþ vienodà darbà principo ágyvendinimà. 

Ðio straipsnio tikslas – apibendrinti Europos ðaliø mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus 
darbuotojø darbà organizavimo patirtá ir pateikti siûlymus dël ið biudþeto finansuojamø dar-
buotojø darbo uþmokesèio reglamentavimo tobulinimo Lietuvoje. 
 
 

Mokëjimo uþ darbà valstybinio sektoriaus darbuotojams  
charakteristikos Europos ðalyse 

 
Lyginimo problema. Analizuojant mokëjimo uþ darbà valstybinio sektoriaus darbuoto-

jams klausimus, susiduriama su lyginimo problema, nes skirtingose ðalyse valstybinio sek-
toriaus darbuotojams yra priskiriami skirtingø veiklos srièiø darbuotojai. Pavyzdþiui, ðvietimo 
ir(ar) sveikatos apsaugos sistemø darbuotojai kai kuriose ðalyse yra priskiriami prie valsty-
bës tarnautojø (angl. civil service), kitose ðalyse – prie jø nepriskiriami; vienos ðalys jëgos 
struktûrø darbuotojus priskiria valstybinio sektoriaus darbuotojams (angl. civilian employ-
ees), o kitos ðalys juos iðskiria á atskirà kategorijà; atskirose ðalyse vietos savivaldos (angl. 
local government) darbuotojai, kuriems darbo uþmokestis mokamas ið valstybës biudþeto, 
priskiriami vietos savivaldos darbuotojams, kitose – valstybës valdymo darbuotojams ir pan. 
(þr. 1 pav.). Ðiame straipsnyje analizuojami 1 paveiksle valstybës ir savivaldybiø sistemø 
darbuotojais vadinamø darbuotojø darbo uþmokesèio reguliavimo klausimai. 

Trumpa užimtumo Europos šalių valstybiniame sektoriuje charakteristika. Nuo 1990 
metø Europoje pastebima uþimtumo valstybiniame sektoriuje maþëjimo tendencija, kurià 
lemia uþimtumo centrinëse/federalinëse ðaliø administracijose maþëjimas, vykstantis ið es-
mës dël valstybinio sektoriaus restruktûrizavimo ðiose ðalyse. Ðiuo metu Europos ðalyse 
valstybiniame sektoriuje dirba vidutiniðkai 10–15 proc. visø dirbanèiø þmoniø [2, p. 15]. 

Valstybiniame sektoriuje dirbanèiø darbuotojø dalis kiekvienoje ðalyje skiriasi. Norve-
gijoje ir Liuksemburge valstybiniame sektoriuje dirba 6–7 proc. visø dirbanèiø þmoniø, o Da-
nijoje ir Suomijoje – daugiau nei 20 proc. (þr. 2 pav.). 
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1 paveikslas. Principinë uþimtumo valstybiniame sektoriuje sandara 
(Sudaryta, remiantis [1]) 

 
 

Valstybinių įmonių darbuotojai Valstybės ir savivaldybių sistemų darbuotojai 

Savivaldybių sistemos darbuotojaiValstybės sistemos darbuotojaiKarinių pajėgų darbuotojai 

Švietimas 

Sveikatos apsauga 

Policija 

Švietimas 

Sveikatos apsauga 

Policija 

+ 

+ 

+ 

Visi švietimo sistemos 
darbuotojai 

Visi sveikatos apsaugos 
sistemos darbuotojai 

Visi policijos sistemos 
darbuotojai 

Valstybės sistemos 
darbuotojai, išskyrus 
švietimo, sveikatos ir 
policijos darbuotojus 

Savivaldybių sistemos 
darbuotojai, išskyrus 
švietimo, sveikatos ir 
policijos darbuotojus 

Darbuotojai, vadinami 
valstybės tarnautojais Nuolatiniai darbuotojai Nuolatiniai darbuotojai 

Nenuolatiniai darbuotojai 

= 

= 

= 

Nenuolatiniai darbuotojai 

Valstybinio sektoriaus darbuotojai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 paveikslas. 1999–2001 metais kai kuriø Europos ðaliø darbuotojø, dirbanèiø valstybiniame 
sektoriuje, dalis pagal bendrà darbuotojø skaièiø 

(Sudaryta, remiantis [2, p. 15]) 
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Pagrindinės mokėjimo už valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą sistemų charakteristi-
kos skirtingose šalyse. Kaip rodo straipsnio autoriø atlikta skirtingø Europos ðaliø mokëjimo 
uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà sistemø analizë, ðios sistemos skirtingose ðalyse 
labai skiriasi – kiekviena ðalis pasirenka ir pritaiko jai labiausiai tinkanèià mokëjimo uþ darbà 
sistemà. Bûtina pastebëti, jog Europos ðalyse mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuo-
tojø darbà sistemos yra nuolat kintanèios, dinamiðkos. 

Pagal taikomø mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà sistemø tipà ðalis 
galima suskirstyti á keletà grupiø (þr. 1 lentelæ). 
 
1  l e n t e l ë . Europos ðaliø suskirstymas pagal mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø 

darbà sistemø integralumà/bendrumà 
(Sudaryta, remiantis [3]) 

 
Ðalys Mokëjimo uþ darbà sistemos tipas 

Austrija 
Danija 
Vokietija 

Norvegija 
Prancûzija 
 

Vienoda mokëjimo uþ darbà sistema 

Italija Olandija 
Ne tokia vienoda, labiau fragmentuota mokëjimo uþ 

darbà sistema 
Airija Jungtinë Karalystë Fragmentuota mokëjimo uþ darbà sistema 

 
 

Vienoda mokëjimo uþ darbà sistema, apimanti visus valstybinio sektoriaus darbuoto-
jus, yra taikoma Norvegijoje, Danijoje ir Prancûzijoje. Vokietijoje vienoda mokëjimo uþ 
darbà sistema apima visus ne fiziná (angl. non-manual) darbà dirbanèius darbuotojus, iðsky-
rus teisëjus ir aukðtøjø mokyklø dëstytojus. 

Italijoje nuo 1983 metø valstybinio sektoriaus darbuotojams taikomos 8 atskiros darbo 
uþmokesèio sistemos: mokykloms, universitetams, sveikatos apsaugos sektoriui, vietos sa-
vivaldos institucijoms, ministerijoms, savarankiðkoms ámonëms, nekomercinëms visuomeni-
nëms organizacijoms ir valstybinëms moksliniø tyrimø ástaigoms; Olandijoje egzistuoja skir-
tingos mokëjimo uþ darbà sistemos, skirtos vieðojo administravimo, sveikatos apsaugos ir 
ðvietimo ástaigoms. Nors minëtose ðalyse ir egzistuoja atskiros mokëjimo uþ darbà sistemos, 
jos daugiau ar maþiau yra tarpusavyje susijusios. Pavyzdþiui, Italijoje tarp atskirø sektoriø 
egzistuoja susitarimas, kuriame nurodyti pagrindiniai atskirø mokëjimo uþ darbà sistemø 
principai [3, p. 6]. 

Airijoje ir Jungtinëje Karalystëje egzistuojanèios mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus 
darbuotojø darbà sistemos iðsiskiria kaip ypaè fragmentuotos mokëjimo uþ darbà sistemos. 
Abiejose ðalyse tradiciðkai voliuntarizmo principais pagrásti industriniai santykiai sudarë 
prielaidas atsirasti visiðkai atskiroms, ið esmës tarpusavyje nesusietoms mokëjimo uþ atskirø 
darbuotojø grupiø: policininkø, mokytojø, valstybës tarnautojø, darbà sistemoms. 

Pagrindinės mokėjimo už valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimo kitimo 
tendencijos. Pastaràjá deðimtmetá beveik visose Europos ðalyse vyko esminiai mokëjimo uþ 
valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà sàlygø nustatymo pokyèiai, kurie dabar jau yra va-
dinami Valstybinio sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio reforma. Pagrindinis ðios refor-
mos tikslas – iðlaidø, skirtø valstybinio sektoriaus darbuotojø darbo uþmokesèiams, maþini-
mas ir ðiø iðlaidø naudojimo veiksmingumo didinimas. Ðio tikslo atsiradimà ið esmës nulëmë 
dvi pagrindinës objektyvios socialinës ekonominës prieþastys: 

1. Augantis nedarbo lygis ir su tuo susijæs ávairiø socialiniø iðmokø poreikio augimas 
bei valstybës mokestiniø áplaukø maþëjimas vertë maþinti bendras valstybës iðlai-
das, kartu ir valstybinio sektoriaus darbuotojø darbo uþmokesèiams skirtas lëðas. 

2. Klausimo, susijusio su darbo uþmokesèio indeksavimu, kuris tradiciðkai buvo vienas 
ið svarbiausiø kolektyviniø derybø objektø, reikðmës maþëjimas dël palyginti þemo 
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infliacijos lygio ðalyse lëmë tai, kad kolektyvinëse derybose dëmesys buvo sutelktas 
á kitus – daugiau strateginius – klausimus: darbo uþmokesèio lygio ir faktiniø darbo 
rezultatø ryðio stiprinimà, darbo sàlygas ir pan. 

Kad veiksmingiau bûtø panaudotos darbo uþmokesèiui skirtos lëðos, reforma apëmë 
ðiuos veiksmus: 

• Mokëjimo uþ darbà uþmokesèio sàlygø nustatymas perkeliamas vietos (regioninëms) 
institucijoms, t. y. decentralizuojami mokëjimo uþ darbà reguliavimo mechanizmai; 

• stiprinamas ryðys tarp darbo uþmokesèio lygio ir konkreèiø darbo rezultatø; 
• vykdoma privatizacija – dalis valstybinio sektoriaus funkcijø perduodama privaèiam 

sektoriui (ypaè ði tendencija ryðki Suomijoje, Ðvedijoje ir Prancûzijoje). 
Kaip rodo pasaulyje atlikti tyrimai, ði reforma buvo sëkminga ir rezultatyvi. Pirmiausia 

padidëjo mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà sistemos lankstumas, suma-
þëjo skirtumai tarp valstybinio ir privataus sektoriaus darbuotojø darbo uþmokesèio sàlygø.  

Reformuodamos mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà sistemà, vienos 
ðalys pasirinko radikalesná, kitos – ne toká radikalø reformø kelià. Pirmojo tipo ðalyse reforma 
buvo atlikta greitai ir ið karto, o antrojo tipo ðalyse ji vykdoma nuosekliai, stebint reformø re-
zultatus ir ðalyje, ir kitose ðalyse. 

Toliau pateikiama kai kuriø Europos ðaliø mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuo-
tojø darbà sàlygø nustatymo patirtis akivaizdþiai patvirtina minëtas tendencijas. 
 
 

Kai kuriø Europos ðaliø mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà 
reguliavimo ypatumai 

 

Austrija 
 

Visiems Austrijos valstybinio sektoriaus darbuotojams taikoma bendra darbø klasifika-
vimo sistema ir darbo uþmokesèio skalë. Darbo uþmokesèio lygis Austrijoje priklauso nuo 
darbuotojø darbo staþo (nuo staþo priklausantis darbo uþmokesèio didinimas yra atliekamas 
kas dveji metai). Atsiþvelgiant á uþimamas pareigas, nustatomas tam tikras laikotarpis, po ku-
rio darbuotojas gali bûti perkeliamas á aukðtesnæ kategorijà. Ðis perkëlimas, galima sakyti, 
yra formalus, nepriklausantis nuo atliekamo darbo kokybës. Austrijoje egzistuojanti mokë-
jimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà sistema iðsiskiria maþu decentralizacijos 
laipsniu – ástaigos (organizacijos) sprendþia tik darbuotojø premijavimo klausimus (premijos 
sudaro labai nedidelæ viso darbo uþmokesèio dalá).  

Ðiuo metu Austrijoje egzistuojanti mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø 
darbà sistema yra keièiama. Reformuota darbo uþmokesèio sistema jau yra taikoma ðioms 
profesinëms grupëms: vyriausiesiems administratoriams (angl. general administration), poli-
cijai ir kariuomenei. Pagal ðià sistemà darbo uþmokestá sudaro: a) darbo uþmokesèio dalis, 
nustatoma pagal bazinæ darbo uþmokesèio skalæ (bazinis darbo uþmokesèio lygis ir kas 
dveji metai nustatomas darbo uþmokesèio padidëjimas); b) papildoma darbo uþmokesèio 
dalis, mokama uþ papildomà darbà. Ávedant ðià sistemà, buvo ið naujo ávertinta 120 000 
darbø minëtose profesinëse grupëse. 
 

Danija 
 

Valstybinio sektoriaus darbuotojø darbo uþmokestis Danijoje nustatomas miðriu bûdu: 
centrinëmis kolektyvinëmis derybomis ir decentralizuotomis kolektyvinëmis derybomis. Da-
nijos finansø ministerija sudaro sutartá dël darbo uþmokesèio didinimo ir darbo sàlygø su 
Danijos centrine federaline darbuotojø organizacija (CFU). Ðios derybos vyksta kas dveji 
metai, per jas atsiþvelgiama á darbo uþmokesèio tendencijas privaèiame sektoriuje. Atskiros 
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ministerijos derasi su Finansø ministerija dël lëðø, kuriomis jos galës disponuoti decentrali-
zuotø derybø metu, derëdamiesi su savo sektoriaus darbuotojais dël darbo uþmokesèio di-
dinimo ar pareigø paaukðtinimo. 

Danijos valstybës tarnautojø darbo uþmokestá sudaro: bazinis darbo uþmokestis, 
darbo uþmokesèio padidëjimas, suderëtas centriniø derybø metu, ir darbo uþmokesèio pa-
didëjimas, suderëtas vietiniø derybø metu. Didþiàjà valstybës tarnautojø darbo uþmokesèio 
dalá sudaro bazinis darbo uþmokestis. Jis yra nustatomas atsiþvelgiant á darbuotojø staþà ir 
konkreèios pareigybës vietà mokëjimo uþ darbà kategorijø skalëje (visiems Danijos valsty-
bës tarnautojams taikoma 42 mokëjimo uþ darbà kategorijø skalë). Atskiros pareigybës vie-
nai ar kitai mokëjimo uþ darbà kategorijai priskiriamos centriniø derybø metu. Darbuotojas ið 
vienos kategorijos á kità (nuo 1 iki 36 kategorijos) yra perkeliamas, nusprendus ámonei (ástai-
gai); perkëlimas ið vienos kategorijos á kità aukðtesnëse kategorijose vyksta automatiðkai. 

Dël darbo uþmokesèio padidëjimo yra deramasi centriniu arba vietos lygmeniu. Cent-
riniu lygmeniu nustatomos lëðø apimtys, skirtos mokëti uþ specifiniø profesijø (pavyzdþiui, 
informaciniø technologijø specialistø) darbà, arba lëðos, skirtos mokëti uþ virðvalandþius. 
Vietiniu lygmeniu sutariama dël papildomø lëðø trumpalaikëms darbo sutartims sumokëti, 
dël priemokø uþ pavojingas darbà, padidëjusá darbo naðumà, dël papildomø lëðø, kuriø rei-
kës, jei kai kurie darbuotojai pereis ið þemesnës á aukðtesnæ kategorijà. 

Danijoje tik apie 2 proc. valstybinio sektoriaus ástaigø (organizacijø) taikomas papil-
domas mokëjimas uþ darbà, atsiþvelgiant á konkreèius rezultatus. Ðiuo metu diegiamoje mo-
këjimo uþ darbininkø (angl. blue-collar) darbà sistemoje jau planuojama labiau atsiþvelgti á 
darbuotojo kompetencijà, kvalifikacijà ir individualius bei grupinius darbo rezultatus. 
 

Ispanija 
 

Ispanijos valstybinio sektoriaus darbuotojai skirstomi á tris kategorijas: 1) valstybës tar-
nautojai (angl. civil servants), kuriø darbo sàlygas nustato valstybiniai ástatymai. Ðiai katego-
rijai Ispanijoje taip pat priskiriami universitetø dëstytojai, mokytojai, sveikatos apsaugos dar-
buotojai ir policijos bei kariuomenës personalas [4, p. 2]; 2) valstybinio sektoriaus darbuo-
tojai, samdomi vadovaujantis ástatymais, taikomais ir privataus sektoriaus darbuotojams; 3) 
valstybiniø ámoniø darbuotojai. 

Nors valstybës tarnautojø darbo sàlygas nustato ðalies vyriausybë, tarp vyriausybës ir 
valstybës tarnautojø atstovø ðalyje vyksta neformalios kolektyvinës derybos. Pastaraisiais 
metais vykdoma kryptinga mokëjimo uþ darbà sàlygø nustatymo decentralizacija, todël ða-
lyje atsirado aiðkiø teritoriniø darbo uþmokesèio skirtumø. Valstybinio sektoriaus darbuotojø, 
kurie nëra valstybës tarnautojai, darbo sàlygos nustatomos per kolektyvines derybas, vyks-
tanèias tarp darbuotojø atstovø ir ástaigø administracijos. 

Mokëjimo uþ valstybiniø ámoniø darbuotojø darbà sàlygos nustatomos per kolektyvi-
nes derybas. Paprastai valstybiniø ámoniø darbuotojø darbo uþmokesèio didëjimas sutampa 
su darbo uþmokesèio didëjimu privaèiame sektoriuje. 

Ispanijos valstybës tarnautojø darbo uþmokestá sudaro 4 komponentai: 
1. Bazinë alga (privaloma), kuri priklauso nuo iðsilavinimo, bûtino eiti konkreèias parei-

gas. 
2. Papildoma darbo uþmokesèio dalis (privaloma), kurios paskirtis – kompensacija uþ 

ypatingas darbo sàlygas, reikalaujanèias didelës atsakomybës, gabumø ar susiju-
sias su didele rizika. 

3. Priedas uþ iðdirbtus metus (privalomas) – jis skiriamas kas 3 metai. 
4. Priemoka uþ darbo naðumà (neprivaloma) – ji daþniausia yra mokama uþ virðvalan-

diná darbà. 
Toliau pateikiama vidutinë Ispanijos valstybinio sektoriaus darbuotojø darbo uþmokes-

èio struktûra (þr. 3 pav.). 
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3 paveikslas. Vidutinë Ispanijos valstybës tarnautojø darbo uþmokesèio struktûra 
(Sudaryta, remiantis [4]) 

 
55% 30% 10% 5%

Bazinė alga Papildomos darbo užmokesčio dalys
Priedas už išdirbtus metus Neprivalomos darbo užmokesčio dalys*

 
 

* valstybinëse ir privaèiose ámonëse ði darbo uþmokesèio dalis sudaro apie 15%. 
 

Jungtinë Karalystë 
 

Jungtinë Karalystë (toliau – JK) yra laikoma tradicinio mokëjimo uþ valstybinio sekto-
riaus darbuotojø darbà modelio, tiesiogiai ar netiesiogiai pasklidusio po visà pasaulá, tëvyne. 
Ðiame modelyje didelis dëmesys buvo skiriamas darbuotojø darbo staþui. Didëjant darbuo-
tojo darbo staþui, jo darbo uþmokestis nuosekliai augo. Pagal ðià sistemà nuo 1950 metø 
nustatant darbuotojø darbo uþmokestá valstybiniame sektoriuje, buvo atsiþvelgiama á atitin-
kamø profesijø darbuotojø darbo uþmokesèio dydá privaèiame sektoriuje arba, jei neturëta 
su kuo lyginti, buvo remiamasi tarptautine patirtimi. Ðiuo metu Jungtinëje Karalystëje yra vi-
siðkai atsisakyta ankstesnës mokëjimo uþ darbà sistemos. 

Ypatingà átakà mokëjimo uþ darbà sistemos reformai turëjo personalo vertinimo siste-
mos valstybiniame sektoriuje sukûrimas. Á valdþià atëjus leiboristø partijai, praëjusio ðimtme-
èio deðimtajame deðimtmetyje buvo ádiegtos dvi naujovës, tiesiogiai paveikusios mokëjimo 
uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà JK: 

1) derybos dël valstybinio sektoriaus darbuotojø darbo uþmokesèio dydþio buvo per-
duotos atskiroms ministerijoms (anksèiau tik Finansø ministerija buvo atsakinga uþ 
valstybinio sektoriaus darbuotojø darbo uþmokestá); 

2) darbo uþmokesèio priklausomybë nuo konkreèiø rezultatø buvo susieta su perso-
nalo vertinimo sistema. Ði sistema ðiuo metu yra naudojama vertinant visas vieðøjø 
paslaugø pareigybes. 

Ðiuo metu JK kiekviena ministerija, kuruojanti atitinkamà veiklos sritá, dël iðlaidø darbo 
uþmokesèiui derasi su Finansø ministerija. Pastaroji nenustato, kokia konkreèiai dalis kiek-
vienos ministerijos iðlaidø turi bûti skirta darbo uþmokesèiui, ji tik stebi ðá procesà. Vykstant 
dviðalëms kolektyvinëms deryboms, kurios nëra centralizuotos, tarp ministerijos ir profesiniø 
sàjungø pasiraðoma kolektyvinë sutartis, kuri pristatoma Finansø ministerijai. Kiekviena mi-
nisterija turi teisæ nusistatyti darbo uþmokesèio skales ir uþmokesèio struktûrà, todël dar-
buotojai, dirbantys beveik toká pat darbà, skirtingose ministerijose gali gauti ir skirtingà 
darbo uþmokestá. 

Ðiuo metu atsisakyta lyginimo principo (nors nustatant tam tikrø profesijø darbo uþ-
mokestá, yra atsiþvelgiama á darbo uþmokesèio lygá privaèiame sektoriuje) ir automatinio 
darbo uþmokesèio didinimo, didëjant darbo staþui. JK decentralizavus valstybinio sektoriaus 
mokëjimo uþ darbà sistemà, lëðø panaudojimas tapo veiksmingesnis. 

Kiekvieno valstybës tarnautojo darbo uþmokesèio lygis JK priklauso nuo: 
• bendro kolektyviniø derybø metu nustatyto bei tarp Finansø ir atitinkamos ministeri-

jos sutarto darbo uþmokesèio padidëjimo; 
• konkreèiø darbo rezultatø; ðis darbo uþmokesèio padidëjimas priklauso ir nuo finan-

siniø konkreèios ministerijos galimybiø, ir nuo darbuotojo darbo rezultatø. Personalo 
ávertinimas vykdomas kiekvienais metais. 
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Darbo uþmokesèio priklausomybës nuo konkreèiø darbo rezultatø principas yra tai-
komas vieðajame administravime, taèiau artimiausiu metu ketinama já ádiegti ir ðvietimo bei 
sveikatos apsaugos sektoriuose. 
 

Olandija 
 

Mokëjimo uþ darbà valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà nustatymas Olandijoje 
buvo decentralizuotas 1993 metais. Ðiuo metu valstybiná sektoriø Olandijoje sudaro dvi su-
dëtinës dalys: valstybinis ir pusiau valstybinis sektoriai. Valstybinį sektoriø sudaro 8 sritys, o 
pusiau valstybinis sektorius apima sveikatos apsaugos ir kitas privataus sektoriaus instituci-
jas, pavyzdþiui: muziejus, vieðàjá transportà. Kalbant apie darbo uþmokesèio nustatymà 
valstybiniame sektoriuje, galima iðskirti tris valstybinio sektoriaus tipus: 

• pirmajam tipui galima priskirti penkias (ið aðtuoniø) valstybinio sektoriaus sritis: cent-
rinæ valdþià (angl. central government), ðvietimà ir mokslà, kraðto apsaugà, policijà 
bei teismus. Kiekvienà atitinka ministerija, kuri atsakinga uþ derybas dël darbo uþ-
mokesèio ir darbo sàlygø nustatymo; 

• antrajam tipui priskiriamos trys (ið aðtuoniø) vietos valdþios sritys; ðis tipas apima 572 
ðalies savivaldybes, 12 provincijø bei tarybas; kiekviena ðiø srièiø derybose dël 
darbo uþmokesèio yra atstovaujama darbdaviø asociacijø, kurios ir derasi su dar-
buotojø atstovais; 

• treèiajam tipui priskiriamas pusiau valstybinis sektorius. Èia paslaugos yra teikiamos 
privaèiø organizacijø, bet subsidijas teikia valstybë. Privaèioms organizacijoms atsto-
vauja 16 darbdaviø asociacijø, kurios dël darbo uþmokesèio derasi su darbuotojø 
atstovais. Treèiajam tipui priklauso sveikatos prieþiûros centrai, ambulatoriniø pa-
slaugø organizacijos, seneliø namai, muziejai. 

Olandijoje kas antras valstybinio sektoriaus darbuotojas yra darbuotojø sàjungos na-
rys (privaèiame sektoriuje – tik kas penktas darbuotojas). 

1993 metais pradëjus valstybinio sektoriaus reformà Olandijoje, Vidaus reikalø ir Fi-
nansø ministerijø atsakomybë uþ derybas dël mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø 
darbà ir darbo sàlygø nustatymà buvo atiduota minëtoms institucijoms ir organizacijoms. 
Ðakos lygiu vykstanèiose derybose yra deramasi dël darbo uþmokesèio lygio, vidutinio 
darbo laiko ir papildomø teisiø ligos ar nedarbo atveju. Valstybinio sektoriaus reforma Olan-
dijoje buvo siekiama suvienodinti mokëjimo uþ valstybinio ir privataus sektoriø darbuotojø 
darbà sàlygas. 

Be to, Olandijoje centralizuotai vykdomas kasmetinis darbo uþmokesèio indeksavi-
mas. Indeksuojant atsiþvelgiama á prognozuojamà metinæ infliacijà, numatomà darbuotojø 
ágûdþiø bei darbo naðumo augimà ir numatomus socialinës apsaugos ámokø pokyèius. In-
deksuojant papildomai atsiþvelgiama á bendras ekonomines ûkio vystymosi tendencijas ir 
kvalifikuotø darbuotojø trûkumà tam tikruose ûkio sektoriuose. Toks darbo uþmokesèio lygio 
koregavimas, nors paprastai ir nëra pastebimas, taèiau skatina darbo uþmokesèio tarp at-
skirø ûkio sektoriø skirtumø augimà. Pavyzdþiui, atsiþvelgiant á vienus ar kitus ûkio indikato-
rius, gali bûti ypatingai padidintas mokytojø darbo uþmokestis, o kitø profesijø darbuotojø 
darbo uþmokestis gali likti nepakitæs. 

Kiekvienas ið minëtø aðtuoniø Olandijos valstybinio sektoriaus srièiø dël darbo uþmo-
kesèio lygio ir darbo sàlygø derasi atskirai. Iki 1993 metø ðios derybos vyko centralizuotai, 
buvo naudojama 18 atlyginimø skaliø su apytikriai 10 lygiø kiekvienoje ið jø. Ðios skalës ir 
lygiai naudojami ir dabar, bet dël darbo uþmokesèio nustatymo decentralizavimo jos tarp at-
skirø ûkio sektoriø ir netgi paèiame sektoriuje gali skirtis. Skirtingø darbo uþmokesèio lëðø 
krepðeliø skirtingoms sritims nustatymas kelia tam tikrà átampà, varþymàsi ir interesø konf-
liktà tarp atskirø ministerijø, nes kiekviena siekia geriausiø sàlygø sau pavaldþiai srièiai. Ta-
èiau Olandijoje egzistuoja tvirta, remiantis konsensusu (visø ðaliø sutikimu), sudaryta si-
stema, vadinama „polderių“ modeliu. Ji neleidþia kilti diskusijoms ðiuo klausimu. Reikia nu-
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rodyti, jog 1993 metais ádiegus naujà darbo uþmokesèio nustatymo sistemà, didëja darbo 
uþmokesèio lygio skirtumai tarp atskirø ûkio sektoriø. 

Be jau minëtø 18 atlyginimø skaliø, Olandijoje naudojamos trys papildomos skalës, 
skirtos aukðèiausio lygio valstybës tarnautojams, merams ir ministrams. Ateityje planuojama, 
kad ûkio srièiø skaièius turëtø dar labiau padidëti, t. y. sistema turëtø dar labiau decentrali-
zuotis. 

 
 

Mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà reguliavimo  
praktika Lietuvoje 

 
Lietuvoje susiklosèiusi mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà praktika 

nulëmë situacijà, kad mokëjimo uþ atskirø valstybinio sektoriaus darbuotojø grupiø darbà 
sàlygos centralizuotai reglamentuojamos skirtingais teisës aktais. Nuo 2002 m. rugsëjo 7 d. 
Lietuvos Respublikos valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo 
ástatymas reglamentuoja mokëjimo uþ darbà sàlygas ir uþmokesèio dydþius Lietuvos Res-
publikos valstybës politikams, teisëjams ir valstybës pareigûnams. Kitø valstybës tarnautojø, 
kartu ir statutiniø valstybës tarnautojø, darbo uþmokestá reglamentuoja Valstybës tarnybos 
ástatymas. Darbuotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartis, darbo uþmokesèio sàlygas regla-
mentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimai ir Lietuvos Respublikos ministrø ása-
kymai: Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 511 „Dël biudþetiniø ástaigø ir orga-
nizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos tobulinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës nutarimas Nr. 483 „Dël mokslo ir studijø institucijø mokslo darbuotojø ir pedagogø 
darbo apmokëjimo“; Lietuvos Respublikos kultûros ministro ásakymas Nr. 248 „Dël kultûros 
ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos“; Lietuvos Respublikos ðvie-
timo ir mokslo ministro ásakymas Nr. 1565 „Dël ðvietimo ástaigø darbuotojø darbo apmokë-
jimo tvarkos“. 

Centralizuotai, taèiau skirtingais teisës aktais reglamentuojant mokëjimo uþ valstybinio 
sektoriaus darbuotojø darbà sàlygas Lietuvoje, neiðvengiamai kyla nemaþai problemø. Lie-
tuvos valstybinio sektoriaus darbuotojø uþdarbiø skirtumai daþnai nëra pagrásti, neparodo 
konkreèiø pareigø sudëtingumo ir atsakomybës lygio, t. y. uþ þemesnës kvalifikacijos ir ma-
þesnës atsakomybës reikalaujantá darbà gali bûti mokama daugiau dël skirtingais teisës ak-
tais áteisintø mokëjimo uþ darbà sàlygø skirtumø. Pateiksime keletà pavyzdþiø. 

Pagal ðiuo metu galiojanèià teisinæ darbo uþmokesèio bazæ, autoriø nuomone, kai ku-
riems valstybës tarnautojams nustatyti pareiginiø algø koeficientai yra aukðti, palyginti su 
valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø pareiginiø algø koeficientais. Ypatingai ðiuo 
poþiûriu iðsiskiria ávairiø kanceliarijø darbuotojø ir ávairiø lygiø politikø bei pareigûnø patarëjø 
ir padëjëjø pareiginës algos (þr. 4 pav.). Kaip matyti ið pateikto paveikslo, Lietuvos Respubli-
kos Seimo pirmininko sekretoriato vadovo, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko vyres-
niojo patarëjo, Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio pareiginës algos yra aukðtesnës nei 
Lietuvos Respublikos Seimo pakomiteèiø/nuolatiniø komisijø pirmininkø pareiginës algos. 
Visas didþiausias (galimas) Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio darbo uþmokestis (parei-
ginë alga, priedai ir priemokos) prilygsta Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko maksima-
liam darbo uþmokesèiui. Panaði situacija pastebima ir Lietuvos Respublikos ministerijose. 
Aukðtesná nei ministrø darbo uþmokestá gali gauti ðie ministerijose dirbantys valstybës tar-
nautojai: viceministrai, ministerijø valstybës sekretoriai, ministerijø sekretoriai, ministerijø de-
partamentø direktoriai, ministrø patarëjai (þr. 5 pav.). 

Kita svarbi problema, aktuali Lietuvoje, – þemas mokslo, ðvietimo, kultûros ir meno 
ástaigø bei organizacijø darbuotojø, palyginti su valstybës tarnautojais, darbo uþmokesèio 
lygis. Aukðtas þmogiðkojo kapitalo lygis, reikalingas ðiø profesijø darbuotojams, autoriø 
nuomone, nekompensuojamas atitinkamu darbo uþmokesèiu, o tai iðkreipia pagrindinius 
darbo uþmokesèio nustatymo principus. 
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4 paveikslas. Kai kuriø Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
darbuotojø pareiginës algos ir darbo uþmokestis 

(maksimalûs dydþiai pateikiami, remiantis galiojanèiais ástatymais; pateikta litais)1

(Sudaryta, remiantis [5, 6, 7, 8]) 
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Be to, skirtingais teisës aktais reglamentuojant mokëjimo uþ ðvietimo, mokslo, kultûros 
ir meno darbuotojø darbà sàlygas, jos atskirose veiklos sferose yra labai skirtingos. Pavyz-
dþiui, organizacijose, kuriose mokëjimo uþ darbuotojø darbà sàlygos reglamentuojamos 
Lietuvos Respublikos kultûros ministro ásakymu, áteisinta ganëtinai didelë darbo uþmokesèio 
diferenciacija ir pernelyg didelis atotrûkis tarp eiliniø darbuotojø ir vadovaujanèio personalo 
darbo uþmokesèio. Nacionaliniø ástaigø vadovams bei aukðèiausio profesinio meninio lygio 
kultûros ir meno darbuotojams minëtame ásakyme nustatyta galimybë mokëti iki 2 pareiginiø 
algø dydþio asmeninius priedus. Ástaigø vadovams, jø pavaduotojams ir struktûriniø padali-
niø vadovams numatytos ir priemokos, o specialistø darbo uþmokestis yra gana menkas ir 
priklauso nuo to, ar jie yra priskirti prie kultûros ir meno darbuotojø. Specialistø pareiginës 
algos svyruoja nuo 448 iki 1155 litø per mënesá [9]. Ðvietimo sistemoje dirbanèiø darbuotojø 
                                                 

1 Paveiksle juoda/balta spalva rodo darbuotojų, kurių darbo užmokesčio sąlygas reglamentuoja Valstybės po-
litikų, teisėjų bei valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas, pareiginių algų (balta spalva) ir darbo užmo-
kesčio (juoda spalva) dydžius, o pilka/balta spalva – valstybės tarnautojų pareiginių algų (balta spalva) ir darbo 
užmokesčio (pilka spalva) dydžius. 
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darbo uþmokestis daugiau priklauso nuo darbo kiekio, o ne nuo darbuotojø kvalifikacijos. 
Pavyzdþiui, mokytojø darbo uþmokestis labai priklauso nuo iðdirbtø valandø skaièiaus. 
 

5 paveikslas. Kai kuriø ministerijø darbuotojø pareiginiø algø ir darbo uþmokesèio dydþiai 
(maksimalûs dydþiai pateikiami, remiantis galiojanèiais ástatymais; pateikta litais) 1

(Sudaryta, remiantis [5, 6, 7, 8]) 
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Mokant darbuotojams, kuriø mokëjimo uþ darbà sàlygas reglamentuoja minëti Vyriau-
sybës nutarimai ir ministrø ásakymai, darbo uþmokestá, daþni atvejai, kai priedais ir priemo-
komis bandoma kompensuoti þemà pareiginiø algø, nustatytø aukðtos kvalifikacijos dar-
buotojams, lygá. Ðiuo atveju priedai praranda savo paskirtá, nes jie naudojami ne darbuotojo 
darbo rezultatams ávertinti, bet kompensuoti nepagrástus pareiginiø algø skirtumus. 
 
 

Iðvados 
 

1. Lietuvoje egzistuojanti mokëjimo uþ valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà regla-
mentavimo sistema nëra veiksminga ir neatitinka ðiuolaikiniø vystimosi tendencijø. Vakarø 
Europos ðalyse, nustatant mokëjimo uþ darbà sàlygas, ypatingas vaidmuo tenka kolektyvi-
nëms deryboms, o Lietuvos valstybiniame sektoriuje mokëjimo uþ darbà sàlygos nustato-
mos centralizuotai, darbuotojø interesams ið esmës nëra atstovaujama. 

2. Skirtingais teisës aktais: ástatymais, Vyriausybës nutarimais bei ministrø ásakymais, 
reglamentuojant mokëjimo uþ Lietuvos valstybinio sektoriaus darbuotojø darbà sàlygas, su-
sidarantys darbo uþmokesèio skirtumai daþnai nëra pagrásti ir neparodo konkreèiø pareigy-
biø darbo sudëtingumo bei atsakomybës lygio. 

                                                 
1 Paveiksle juoda/balta spalva rodo darbuotojų, kurių darbo užmokesčio sąlygas reglamentuoja Valstybės po-

litikų, teisėjų bei valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas, pareiginių algų (balta spalva) ir darbo užmo-
kesčio (juoda spalva) dydžius, o pilka/balta spalva – valstybės tarnautojų pareiginių algų (balta spalva) ir darbo 
užmokesčio (pilka spalva) dydžius. 
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3. Mokëjimo uþ darbuotojø darbà sistemos tobulinimas Lietuvoje, autoriø nuomone, tu-
rëtø bûti vykdomas dviem kryptimis: greièiausiai turëtø bûti tobulinami mokëjimo uþ valsty-
binio sektoriaus darbuotojø darbà sàlygas reglamentuojantys ástatymai, ne taip skubiai, 
nuosekliai turëtø bûti decentralizuojama mokëjimo uþ ðiø darbuotojø darbà sàlygø nusta-
tymo sistema, kai atsakomybë uþ mokëjimo uþ darbà sàlygø nustatymà perkeliama nuo 
valstybinio reguliavimo á kolektyvines sutartis, kaip tai daroma daugelyje Europos ðaliø. Ko-
lektyvinëse sutartyse turëtø bûti tarifinës darbo uþmokesèio skalës ir darbo uþmokesèio 
struktûra ðakos lygiu, atsiþvelgiant á tame sektoriuje atliekamø darbø pobûdá. 

4. Mokëjimo uþ darbà sàlygø reglamentavimas kolektyvinëmis sutartimis Lietuvos 
valstybiniame sektoriuje taps ámanomas tik tada, kai susikurs pakankamai stiprios profesi-
nës sàjungos, kurios greta kitø savo tikslø didelá dëmesá skirs deryboms dël darbo uþmo-
kesèio. Kad bûtø skatinamas socialinis dialogas Lietuvos valstybiniame sektoriuje, tikslinga 
ratifikuoti TDO konvencijà Nr. 151 „Labour Relations (Public Service)“ (1978), kurioje numa-
tyti darbo santykiø reguliavimo principai valstybës tarnyboje. 
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SUMMARY 
 

Since the beginning of the last decade there were numerous attempts made to create a unified 
system of remuneration for public sector employees in Lithuania (in 1996 even the law, regulating the 
remuneration conditions of all Lithuanian public sector employees was accepted however remained 
not implemented). Despite all the attempts made, currently different laws legitimate remuneration 
conditions of Lithuanian public sector employees – there are special laws for state politicians, judges 
and state officials; public servants; scientists and educators; cultural sphere employees; etc. Different 
principles of conditions of state sector employees remuneration are fixed in those laws. Although by 
different laws the public sector remuneration in Lithuania is still regulated centrally – exclusively by 
state. Such kind of regulation of public sector remuneration creates a number of problems – often 
jobs requiring high qualifications are underpaid and vice versa the jobs of lower qualification are 
paid higher because of the regulation of remuneration by different laws. 

As the experience of European countries (presented in the article) shows the regulation of the 
remuneration conditions of public sector employees progresses differently. During the last decade the 
reform of public sector employees remuneration takes place in the largest number of European 
countries – the settlement of remuneration conditions is shifted from central/federal to local/regional 
authorities, the role of collective bargaining is strengthening. The settlement of remuneration 
conditions in the collective agreements warrants the transparency and justice of remuneration system. 

In the authors view the regulation of remuneration of public sector employees in Lithuania has 
been developed in the direction of liberalisation – the responsibility for public sector remuneration 
regulation shifting from central authorities to collective bargaining and collective agreements. 
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