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DĖL GYDYTOJŲ REZIDENTŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO 
2020 m. balandžio 3 d.  

  
2020 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išplatintame pranešime            

nurodyta, kad nuspręsta ankstinti šiais metais numatytą galutinį medikų atlyginimų didinimo etapą, didinant darbo              
užmokesčio fondą apie 18 proc. nuo balandžio mėnesio . 1

Atkreipiame dėmesį, kad gydytojų rezidentų darbo užmokesčio dydis yra apibrėžtas LR Medicinos            
praktikos įstatyme . Pažymime, kad gydytojams rezidentams bazinė darbo užmokesčio dalis yra mokama iš             2

Valstybės asignavimų, o ne iš sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams skirto darbo užmokesčio fondo . Dėl to               3

Vyriausybei didinant medikų darbo užmokesčio fondą gydytojams rezidentams darbo užmokestis nesikeis.  
Paskutinį kartą gydytojams rezidentams darbo užmokestis buvo perskaičiuotas 2019 m., kai stipendija buvo             

prijungta prie darbo užmokesčio, tačiau gaunamos realios pajamos atskaičius mokesčius nepadidėjo. Paskutinį            
kartą gydytojų rezidentų realiai gaunamos pajamos didėjo 2018 m. (jaunesniesiems gydytojams rezidentams – 9,5              
proc., vyresniesiems – 4 proc.).  

2019 m. rugsėjį gydytojų specialistų vidutinis darbo užmokestis, palyginti su metų pradžia, didėjo 11 proc.,               
tuo tarpu 2018 m. gydytojų atlyginimas didėjo vidutiniškai 20 proc. Šiuo metu jaunesniojo gydytojo rezidento               
bazinė pareiginė alga prieš mokesčius siekia 1337,6 eurus, o vyresniojo gydytojo rezidento – 1425,6 eurus. Pagal                
dabartinį susitarimą su medikų profesinėmis sąjungomis, gydytojų vidutinis atlyginimas 2020 metų antrame            
ketvirtyje turi pasiekti 3250, o slaugytojų – 1625 eurus. 

Nuo 2018 m. nuosekliai didinant gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio fondus, gydytojai rezidentai             
ženklaus gaunamų pajamų pokyčio nepajuto. Raginame neišskirti gydytojų rezidentų iš kitų sveikatos priežiūros             
sistemos darbuotojų ir užtikrinti tolygų visų sveikatos priežiūros specialistų darbo apmokėjimo augimą, didinant             
gydytojams rezidentams taikomus pareiginės algos koeficientus. Šiuo metu kaip niekad svarbu puoselėti medikų             
bendruomenės vieningumą - tikimės, kad tai atsispindės ir valdžios institucijų sprendimuose. 
 
Originalas siunčiamas nebus. 
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