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Iki rugsėjo 1 dienos sveikatos priežiūros įstaigų vadovai turi 
parengti medikų darbo apmokėjimo tvarką ir pateikti ją Sveikatos 
apsaugos ministerijai (SAM). Suprantama, kol ji nėra parengta, 
sunku svarstyti, ar tai gerai, kaip tai veiks ir pan. Bet jei ją 
įgyvendinus bus daugiau tvarkos ir aiškumo, tuomet tokia sistema 
tikrai gerai. Mes žinome problemas, todėl tikrai visi būtų patenkinti, 
jei jos išsispręstų. 

 
Liutauras Labanauskas. „Ad verum“ nuotr. 
 

Dabar kalbama, kad medikų darbo užmokestis priklauso nuo 
įstaigų vadovų valios. Na, ne visai taip yra. 

Kiekviena įstaiga nustato atlyginimų mokėjimo tvarką. Ir duoda 
ją tvirtinti steigėjui – SAM arba savivaldybei. Su ta tvarka 
supažindinami darbuotojai. O su darbdaviu jie pasirašo darbo 
sutartį. Jose numatyta, koks ir kaip turi būti mokamas atlyginimas. 
Toks, koks numatytas sutartyje, ir mokamas darbuotojui. Jo niekas 
negali sumažinti. Nebent padidinti. Atskiras klausimas, kaip 
nustatomi baziniai atlyginimai. 

Tačiau didžiausios problemos yra ne jie, o priedai. Juos 
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai gauna už papildomą darbo 
krūvį, sudėtingą darbą ir pan. Kiekvienos įstaigos vadovas turi 
nustatęs kažkokius svertus. Ir kartais, ne paslaptis, priedas yra 
beveik tokio paties dydžio, kaip atlyginimas. Pavyzdys. Jūs 
gaunate 2000 Lt bazinį atlyginimą, o realiai 3500-4000 Lt. Taigi tai, 
kas yra virš bazinio atlyginimo, yra priedai. Štai jie ir priklauso nuo 
vadovų. Ko gero, tiksliau sakant, – nuo įstaigos administracijos. 

Žinoma, kiekvienas vadovas turi turėti kažkokių priemonių gerai 
dirbantiems darbuotojams skatinti ir motyvuoti. O nenorintys dirbti 
taip pat turėtų jausti darbo užmokesčio skirtumą. Tik štai tokia 
tvarka, kai priedai yra beveik atlyginimo dydžio, tikrai negera. 
Nesakau, kad visose įstaigose taip yra, bet tokia problema žinoma. 

Naujoji darbo užmokesčio politika turėtų išspręsti priedų 



klausimą. Ji turėtų numatyti juos, tik gerokai mažesnius. Tarkim, 
priedai galėtų sudaryti tik 20-30 proc. atlyginimo. Tai būtų realu. 
Galbūt to subjektyvizmo būtų mažiau, o teisingumo daugiau. Bet, 
kaip minėjau, vadovai turi turėti priemonių darbuotojams skatinti, 
todėl priedų sistema turėtų likti, tik kiek kitokia. 

Kita vertus, naujoji darbo užmokesčio mokėjimo sistema turėtų 
suvienodinti atlygį už analogišką darbą. Ar normalu, kai už tą patį 
darbą skirtingose įstaigose ar net skirtinguose miestuose 
mokamas nevienodas atlyginimas? Žinoma, kad į rajonus 
atvykstantys gydytojai gauna daugiau nei kolegos, dirbdami 
vietoje. Iš vienos pusės suprantama, juk kaip kitaip įstaigos 
vadovui pritraukti trūkstamų specialistų? 

Tačiau nenormalu, kai analogiškas darbas įvertinamas 
užmokesčiu, kuris skiriasi 3-4 kartus. Taip neturėtų būti ir taip nė 
vienoje ES šalyje nėra. Aišku, jis gali skirtis keliais procentais, bet 
ne kelis kartus. Šiuo požiūriu bendra sistema būtų labai gerai, gal 
neliktų tokių disproporcijų. 
 

Kalbant apie gydytojų atlyginimus, atrodo, viskas aišku: 
mokama už tai, kas tu ir koks tu. Gerokai daugiau problemų kyla 
dėl slaugytojų darbo užmokesčio, kuris dabar skaičiuojamas 
etatais. Šios problemos yra kur kas gilesnės. Dabartinė tvarka 
numato, kad slaugytojoms mokama pagal etatus, kurie priklauso 
nuo stacionaro lovų skaičiaus. O juk visi žinome, kad tas lovų 
skaičius ne auga, kaip tik atvirkščiai – nuolat mažėja. Taigi reikėtų 
atsisakyti tokios praktikos mokėti pagal lovų skaičių. 

Reikia nustatyti kitus kriterijus, atsižvelgti į darbo krūvį ir 
sudėtingumą bei kitus dalykus. 

Kita vertus, įdomu, kaip veiks nauja sistema, kai yra skirtingi 
sveikatos priežiūros įstaigų steigėjai. Vienos pavaldžios Sveikatos 
apsaugos ministerijai ir tokių įstaigų yra daugiau, kitos – 
savivaldybėms. Iš esmės pastarosios gali nustatyti savus kriterijus. 
Tačiau Lietuvoje jau seniai susiformavusi tokia praktika, kad net ir 
ne SAM pavaldžios įstaigos jai paklūsta. Gal ir šiuo atveju požiūriai 
nesiskirs, o gal ministras parašys kokias rekomendacijas, kad būtų 
laikomasi bendros tvarkos visose sveikatos priežiūros įstaigose . 
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