
 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovai  komisijose, komitetuose bei 

darbo grupėse prie LR Trišalės tarybos 

 

 

Valstybės 
tarnautojų 
dvišalė komisija 

Aleksandras 
Posochovas 
 
 
 
Loreta Soščekienė 
 
 
 
Vidmantas Punelis 
 
 

Lietuvos paslaugų 
sferos darbuotojų 
profesinį sąjunga, 
pirmininkas 
 
Lietuvos teisėsaugos 
pareigūnų federacija, 
pirmininkė 
 
Lietuvos valstybės 
tarnautojų, 
biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų darbuotojų 
profesinės sąjungos 
atstovas 

85 2498575 
+370 68722825 
a.posochovas@lpsdps.com 
 
+370 67027688 
pirmininkas@ltpf.lt 
 
 
+370 655 16213 
Vidmantas.punelis@lrs.lt 
info@vtarnautojai.lt  

Krovinių 
pervežimo kelių 
transporto 
tarptautininiais 
maršrutais 
darbuotojų 
problemoms 
spręsti  
  
  

Ramūnas Narbutas 
 
 
 
Bronius Bučelis 
 
 
 
 
 
Jovita Jančiauskienė 

Vairuotojų 
profesinės sąjungos 
pirmininkas 
 
 
Lietuvos kelių ir 
autotransporto 
darbuotojų 
profesinių sąjungų 
federacija, 
pirmininkas 
 
Lietuvos kelių ir 
autotransporto 
darbuotojų 
profesinių sąjungų 
federacija, narė 
Vairuotojų 
profesinės sąjungos 
pirmininkė 

+370 68554552 
+370 68617227 
Vairuotojups@gmail.com 
 
+370 65637355 
broniusbucelis@gmail.com 
 
 
 
 
+3708430504 
jovitajanc@gmail.com 
 

Darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 
komisija 

Darius Jasiūnas 
 
 
 
 
Laimutis Gudeliauskas 
 
 

Lietuvos pramonės 
profesinių sąjungų 
federacija, darbų 
saugos specialistas 
 
Lietuvos pramonės 
profesinių sąjungų 
federacija, narys 

+370 61114091 
Darius.jasiunas@gmail.com 
 
 
 
+370 52305904 
Laimutis.gudeliauskas@eso.lt 
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Kultūros 
komitetas 

Aleksandras 
Posochovas 
 
 
 
 
Laimis Roslekas 
 
 
 
 
 
Algirdas Šimėnas 
 
 
 
 
Aleksandra 
Leparskienė 
 
 
 
 
Egidijus Gotalskis 
 
 
 
 
 
 
Henrikas Savickis 
 
 

Lietuvos paslaugų 
sferos darbuotojų 
profesinį sąjunga, 
pirmininkas 
 
Lietuvos Teatrų ir 
koncertinių įstaigų 
darbuotojų 
profesinių sąjungų 
federacija, 
pirmininkas 
 
Lietuvos 
Nacionalinės 
filharmonijos 
profesinės sąjungos 
pirmininkas 
 
Lietuvos kultūros 
darbuotojų 
profsąjungų 
federacija, 
pirmininkė 
 
Lietuvos paslaugų 
sferos darbuotojų 
profesinė sąjunga 
Mokslų akademijos 
darbuotojų PS 
pirmininkas 
 
Lietuvos paslaugų 
sferos darbuotojų  
profesinė sąjunga, 
scenos ir koncertinių 
įstaigų sektoriaus 
pirmininkas 
 

85 2498575 
+370 68722825 
a.posochovas@lpsdps.com 
 
+370 67037357 
profsajunga@opera.lt 
 
 
 
 
 
profsajunga@opera.lt 
 
 
 
 
+370 65097348 
Aleksandraleparskiene@yahoo.com  
 
 
 
+370 61466625 
egidijusgo@gmail.com 
gotalskis@mab.lt 
 
 
 
 
+370 684 63348 
daugiaveidis@gmail.com 
 

Darbo 
užmokesčio 
politikos komisja 

Aleksandras 
Posochovas 
 
 
 
 
Algirdas Zvicevičius 
 
 
 
Pakaitiniai 

Lietuvos paslaugų 
sferos darbuotojų 
profesinį sąjunga, 
pirmininkas 
 
Lietuvos komercijos 
ir kooperacijos 
profesinė sąjunga, 
pavaduotojas  
 
 

85 2498575 
+370 68722825 
a.posochovas@lpsdps.com 
 
 
+370 68924564 
algirdasz@post5ci.lt  
 
 
 
+3708430504 
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Jovita Jančiauskienė 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas Jakutavičius 
 
 

Lietuvos kelių ir 
autotransporto 
darbuotojų 
profesinių sąjungų 
federacija, narė, 
Vairuotojų 
profesinės sąjungos 
pirmininkė 
 
Asociacija „LPSK 
jaunimas“ , 
pirmininkas 
 

jovitajanc@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 +370 63843967 

 youth@lpsk.lt 

Darbo santykių 
komisija 

Evelina Šilinytė 
 
 
 
Artūras Černiauskas 
 
 
 
Marija 
Varasimavičienė 
 
 
 
 
Dalia Jakutavičė 
 
 
 

Lietuvos profesinių 
sąjungų 
konfederacija, 
teisininkė 
 
Lietuvos teisėsaugos 
pareigūnų federacija, 
narys 
 
Lietuvos metalistų 
profesinių sąjungų 
susivienijimas, 
pirmininkė 
 
Lietuvos pramonės 
profesinė sąjunga, 
pirmininko 
pavaduotoja 

+370 68779877 
Evelina.silinyte@gmail.com  
 
 
+370 67638555 
pirmininkas@ltpf.lt         
 
 
+370 67218714 
info@litmetal.lt 
 
 
 
+370 52305904 
info@pramprof.lt 
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