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Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
DĖL VĮ IAE DARBO UŽMOKESČIO FONDO 2022 M. NUSTATYMO

Pagal kompetenciją išnagrinėję Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos
persiųstą 2021 m. rugsėjo 23 d. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės jungtinės
profesinių sąjungų atstovybės kreipimąsi dėl VĮ IAE darbo užmokesčio fondo 2022 m. nustatymo,
informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi ir 2021 m. rugsėjo 24 d.
pateikusi Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą “Dėl 2022 metais taikomo
minimaliojo darbo užmokesčio”, kuriame siūloma 2022 metais nustatyti 730 Eur minimaliąją
mėnesinę algą (MMA) vietoj dabar nustatytos 642 Eur MMA (didinama 88 Eur, arba apie 13,7
proc.) ir 4,47 Eur minimalųjį valandinį atlygį vietoj dabar nustatyto 3,93 Eur (didinama 0,54 Eur,
arba apie 13,7 proc.).
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat parengė Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatymo Nr. XIII-198 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16 straipsnių ir 1, 2, 3 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo
projektą, siekdama, kad nustačius 730 eurų MMA, minimalūs kvalifikuotų darbuotojų pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.
Atsižvelgiant į tai, kad MMA yra mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą
darbą, pritariame, kad didinant MMA turi būti peržiūrėti ir kitų kvalifikuotų darbuotojų
atlyginimai, siekiant įvertinti jų kvalifikaciją, sudaryti sąlygas mokėti teisingą darbo užmokestį,
atitinkantį darbuotojų išsilavinimą, patirtį, darbo sudėtingumą, darbo krūvį ir atsakomybę, siekiant,
kad nustačius 730 eurų MMA kvalifikuotų darbuotojų atlyginimai būtų didesni už nekvalifikuotų
darbuotojų darbo užmokestį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad darbovietės darbo apmokėjimo
sistemoje turi būti nustatyta ir darbo užmokesčio indeksavimo tvarka (Darbo kodekso 140 str. 3
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d.); šioje tvarkoje ir turėtų būti nustatyta darbo
užmokesčio peržiūrėjimo tvarka, keičiantis tam tikroms aplinkybėms.

Skyriaus vedėja

Vita Baliukevičienė

Vanda Dudienė, tel. 865861293, el. p. vanda.dudiene@socmin.lt

__________________________________________________________________________________________
2

Valstybės biudžetinė įstaiga
A.Vivulskio g. 11
LT-03610 Vilnius

Tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 4200
Faks. (8 5) 266 4209
El. p. post@socmin.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 1886 03515

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio
g. 11, 03610 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL VĮ IAE DARBO UŽMOKESČIO FONDO 2022 M.
NUSTATYMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-09-30 Nr. (11.11Mr-53)SD-4556

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vita Baliukevičienė, Skyriaus vedėjas, Darbo teisės skyrius

Sertifikatas išduotas

VITA,BALIUKEVIČIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-09-30 13:25:02 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-09-30 13:25:15 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-11-17 12:20:45 – 2025-11-16 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, į.k. 188603515 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:15:31 iki 2022-09-24
15:15:31

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.48
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-30
13:37:27)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-09-30 13:37:27 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

