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J. Varkalys: atlyginimai turi galimybių augti

Seimas po pateikimo pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma
konkursuose pirmenybę teikti tiems paslaugų ar prekių tiekėjams, kurie viešųjų pirkimų
pasiūlyme numatytų ir užtikrintų darbuotojams didesnį nei minimalų atlyginimą.
„Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys subjektai, siekdami pasiūlyti mažiausią prekių,
paslaugų, darbų kainą, konkuruodami tarpusavyje, yra linkę mažinti savo kaštus dažniausiai savo
darbuotojų atlyginimo sąskaita. Viešąjį pirkimą laimėjusios organizacijos dažnai savo žmonėms
moka tik minimalų atlyginimą arba likusią faktinio užmokesčio dalį išmoka „vokeliuose“. Siūloma
pataisa sudarytų sąlygas padidinti realų darbo užmokestį, užtikrintų darbuotojams didesnes
socialines garantijas, sumažėtų valstybės ir savivaldybių išmokos socialinei paramai užtikrinti“, teigia pataisų iniciatorius parlamentaras Jonas Varkalys.
Pasak J. Varkalio, priimta pataisa užtikrins didesnes algas darbuotojams, mažins šešėlinio
verslo apimtis šalyje, socialinę atskirtį, emigraciją, suteiks konkurencinį pranašumą sąžiningiems
tiekėjams, socialiai atsakingam verslui, užtikrins aukštesnę paslaugų kokybę, padidės mokesčių
surinkimas į valstybės ir savivaldybių biudžetus.
Pažymėtina, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Viešųjų pirkimų
įstatyme nėra pakeitimų, kurių pagrindu vykdant viešuosius pirkimus perkančiosios organizacijos
realiai galėtų siekti verslo skaidrinimo ir kitų socialinių tikslų. Viešųjų pirkimų įstatyme
perkančiosioms organizacijoms nėra numatyta pareiga reikalauti, o tiekėjams ir jų numatomiems
pasitelkti subrangovams pareiga užtikrinti, kad jų darbuotojams būtų mokamas konkurencingas,
rinkos sąlygas atitinkantis, socialinę atskirtį mažinantis darbo užmokestis.
„Atsižvelgiant į tai, siūloma viešųjų pirkimų pasiūlyme nurodyti darbuotojų atlyginimus ir
suteikti pirmenybę laimėti toms konkurse dalyvaujančioms įmonėms, kurios nurodė sąlyginai
teisingą ir didesnį atlyginimą darbuotojams, įgyvendinantiems projektą“, - teigia Seimo narys J.
Varkalys.

Pagal Europos Sąjungos regioninės politikos taisykles Lietuva priskiriama prie mažiau
išsivysčiusių regionų, todėl ši įstatymo pataisa atitinka ir Vyriausybės programoje numatytus tikslus
mažinti socialinę atskirtį, tobulinti mokesčių sistemą, kovoti su šešėliniu verslu.
Įstatymo pataisoms pritarė 63 parlamentarai ir 3 susilaikė. Viešųjų pirkimų įstatymo
pataisos bus plačiai nagrinėjamos Ekonomikos, Socialinių reikalų ir darbo bei Audito komitetuose,
prašoma Vyriausybės išvados. Svarstymas Seimo posėdyje numatytas gegužės 31 dieną.
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