
 
 

Lietuvos gydytojų sąjunga  
Liejyklos g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 273 1400, el. p. info@lgs.lt  

 

Lietuvos slaugos specialistų organizacija 
 J. Jasinskio g. 9-403, LT-01112 Vilnius, tel. (8 5) 213 6769, el. p. lssobiuras@gmail.com  

 

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga  
J. Jasinskio g. 9-205, LT-01112 Vilnius, tel. (8 5) 249 7441, el. p. lsadps@lsadps.com 

 
Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga  

J. Jasinskio g. 9-205, LT-01112 Vilnius, farmacijos.profsajunga@gmail.com  
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PRISISTATYMAS KOLEKTYVINĖMS DERYBOMS  

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES  
 

2021 m. vasario 9 d. 
Vilnius 

 
2018 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties (toliau - 
LNSS šakos kolektyvinė sutartis) galiojimas baigiasi 2022 metų sausio 1 d. Vadovaujantis Darbo kodekso 195 
straipsnio 2 d. jeigu yra sudaryta kolektyvinė sutartis, dėl jos atnaujinimo šalys turi pradėti kolektyvines derybas likus 
ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki jos pabaigos. Tuo tarpu pagal Darbo kodekso 194 str. 3 d. derybos dėl šakos 
kolektyvinės sutarties turi būti baigtos ne vėliau, negu Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradeda rengti 
atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. 
Kadangi Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradeda rengti atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą paprasta kiekvienų metų balandžio pabaigoje, tai siekiant 
laiku pabaigti derybas dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo būtina artimiausiu metu tokias derybas 
pradėti. 
 
Todėl vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 188 straipsnio 4 dalimi, 194 straipsnio 1 dalimi bei  195 
straipsnio 2 dalimi prašome Jūsų pradėti kolektyvines derybas dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties 
atnaujinimo.  
 
Darbo kodekso nustatyta tvarka Vyriausybei delegavus savo atstovus kolektyvinėms deryboms dėl LNSS šakos 
kolektyvinės sutarties atnaujinimo, profesinės sąjungos deryboms deleguos savo atstovus.  
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 188 straipsnio 5 dalį pasiūlymus gavusi šalis 
turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų įsitraukti į kolektyvines derybas. Kadangi pagal Darbo kodekso 194 straipsnio 
1 d. nuostatas darbdaviams ‒ iš valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų ir kitų 
valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įstaigoms, organizacijoms ‒ atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar 
jos įgaliota institucija, tai į derybas turi įsitraukti Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.  
 
Tikimės Jūsų geranoriškumo ir bendradarbiavimo įgyvendinant socialinę partnerystę bei sprendžiant problemas 
susijusias su sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygomis.  
 
 
Lietuvos gydytojų sąjungos                             
prezidentas prof. Liutauras Labanauskas 
 

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų 
profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė 
 
 

Lietuvos slaugos specialistų organizacijos 
prezidentė Aušra Volodkaitė 

Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės 
sąjungos pirmininkė Lina Ganatauskienė 

 


