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VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DARBO TARYBOS
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Darbo
tarybos (toliau – Darbo taryba) metinė veiklos ataskaita apima laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo mėn.
iki 2019 m. gruodžio mėn.
Darbo taryba įsteigta 2018 m. rugsėjo 12 d. Darbo tarybą sudaro 11 narių: Živilė Žuromskienė
(Darbo tarybos pirmininkė), Svetlana Saveikonytė (Darbo tarybos pirmininko pavaduotoja), Živilė
Sekmokaitė (Darbo tarybos sekretorė), Audrius Girdenis, Daiva Grigoryan, Laura Mazuronė, Jurgita
Narkevičiūtė, Rasa Račkauskienė, Ilona Ruokienė, Zita Spranginienė ir Jūratė Stasiūnienė.
Darbo taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu bei Darbo tarybos
veiklos reglamentu, patvirtintu Darbo tarybos 2018 m. spalio 18 d. posėdžio protokolu
Nr. (1.70) 526-3.
Pirmaisiais Darbo tarybos veiklos metais (2018 m. – 2019 m. laikotarpiu) įvyko 8 Darbo tarybos
posėdžiai. Posėdžių metu Darbo tarybos nariai aptarė, vertino ir teikė atsakymus į
paklausimus/pasiūlymus, gautus iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį (toliau – darbuotojai). Taip pat posėdžiuose buvo aptariami VMI prie FM darbuotojams
aktualūs pokyčiai. Posėdžiuose dalyvavo VMI prie FM viršininkė Edita Janušienė, VMI prie FM
Strateginio valdymo skyriaus (toliau – SVS) bei Vidinių procedūrų valdymo skyriaus (toliau – VPVS)
atstovai.
Darbo taryba dėkoja VMI prie FM vadovybei bei visiems VMI prie FM darbuotojams už
bendradarbiavimą prisidedant prie darbo sąlygų bei aktualios informacijos sklaidos gerinimo VMI
prie FM. Jūsų domėjimosi vedama Darbo taryba 2018 m. – 2019 m. laikotarpiu:
 susitiko su VMI prie FM SVS bei VPVS atstovais dėl VMI prie FM darbuotojų, laukiančių
pokyčių po Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo. Aptarė
aktualiausius klausimus dėl VMI prie FM struktūros bei valstybės tarnautojų pareigybių
pareiginių algų koeficientų. Susitikimo metu buvo pristatyti svarbiausi (esminiai),
2019 metais darbuotojus pasitiksiantys pokyčiai, kuriems atsirasti įtakos turėjo ne tik VMI
prie FM pasirinkta strategija, tačiau ir valstybės lygmeniu priimti sprendimai. Susitikimo
metu ypač didelis dėmesys buvo skiriamas darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimui,
pateikti pavyzdžiai dėl darbo užmokesčio skaičiavimo konkrečiai pareigybei nuo
2019-01-01;
 kreipėsi į VMI prie FM VPVS dėl papildomo paaiškinimo apie ligos pašalpos mokėjimą iš
darbdavio lėšų už dvi kalendorines dienas. Buvo pateiktas išaiškinimas, kad VMI prie FM
2019 metams nustatytas 70 proc. ligos pašalpos mokėjimas už dvi kalendorines dienas iš
darbdavio lėšų yra 10,23 proc. didesnis negu 2018 metais;
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 dalyvavo susitikime su VMI prie FM viršininke Edita Janušiene, VPVS patarėja Skaidrute
Mikalauskiene ir VMI organizacinės kultūros (OK) komandos nariais, kuriame pristatytas
Valstybinės mokesčių inspekcijos motyvacijos, skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašo
projektas bei garantijų suteikimas VMI prie FM darbuotojams. Įvertinusi minėtą projektą,
Darbo taryba teikė pastabas bei pasiūlymus;
 teikė paklausimus VMI prie FM VPVS bei Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD) dėl pareiginės algos koeficiento
nustatymo valstybės tarnautojams, tarnybinio kaitumo būdu perkeltiems iš AVMI į VMI
prie FM. Iš vienos įstaigų grupės (III) buvo perkelti tarnautojai į kitas lygiavertes pareigas
kitoje įstaigų grupėje (II), paliekant turimus pareiginės algos koeficientus (pvz. 6,4),
nepatenkančius į pareigybės, į kurią perkeliami valstybės tarnautojai, grupei nustatyto
minimalaus leistino pareigybių koeficientų intervalą (7,1 – 13). Gavus šio atvejo
išaiškinimą iš VTD, 2019 m. perkeltiems VMI prie FM valstybės tarnautojams buvo
padidinti pareigybės pareiginės algos koeficientai iki 7,1;
 dalyvavo susitikime su VMI prie FM SVS vedėju Egidijumi Karmonu, kuriame buvo
pristatytas VMI prie FM Atlygio politikos projektas bei teikė pasiūlymus dėl Atlygio
politikos įgyvendinimo VMI prie FM;
 Darbo tarybos atstovai buvo įtraukti į VMI prie FM sudarytas komisijas (darbuotojų
vertinimo, nelaimingų atsitikimų darbe, sutaikymo), derino institucijos pirminius teisės
aktus, susijusius su darbuotojų ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis;
 dalyvavo VMI prie FM veiklos rezultatų aptarime;
 nagrinėjo darbuotojų asmeninius paklausimus ir teikė paaiškinimus įvairiais klausimais,
teikė pastabas ir pasiūlymus dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos motyvacijos, skatinimo
ir apdovanojimo aprašo.
Siekiant, kad svarbios žinios VMI prie FM darbuotojus pasiektų sklandžiai ir greitai, aktuali
informacija buvo skelbiama VMI intraneto Naujienų bei Darbo tarybos skiltyse.
Darbo taryba skatina visus VMI prie FM valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal
darbo sutartį, kreiptis į Darbo tarybą, jeigu manote, jog Jums iškilę klausimai, susiję su darbo
santykiais VMI prie FM, turėtų būti papildomai išnagrinėti ar keistini.
Kviečiame ir toliau aktyviai prisidėti prie VMI prie FM – tiek įstaigos, tiek darbuotojų – gerovės
bei tarpusavio supratimo.

