
Profsąjungos dalyvauja parodoje 

„Studijos 2018“! 

 
Ketvirtadienio rytą Lietuvos profesinių sąjungų 

konfederacijos jaunimas ir mūsų draugai ir Latvijos 

(LBAS) ir Estijos (EAKL) profesinių sąjungų pradėjo 

darbus tris dienas truksiančioje tarptautinėje mokymosi, 

žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018”. 

Asociacijos „LPSK jaunimas“ narė Jolita Šukytė pasakoja, 

kad iš pat pradžių nudžiugino didelis žmonių 

susidomėjimas. Daug kas ne tik atėjo apsiginklavę 

klausimais, bet ir mielai dalinosi savo patirtimi darbo 

rinkoje. 

„Įdomu tai, kad daug jaunesnių nei 18 metų jaunuolių jau 

yra dirbę ir, kaip sakė ne vienas jų, susidūrę su išnaudojimu, 

jų, kaip darbuotojų, teisių pažeidimais. Tai rodo, kad ne 

viskas gerai mūsų darbo rinkoje ir profesinės sąjungos 

reikalingos“, – įsitikinusi Jolita. 

Plačiau 

 

Gerbiamieji, 
 

Netrukus minėsime ypatingą 

sukaktį – jau po kelių dienų 

sulauksime atkurtos Lietuvos 

šimtmečio. 

 

Per šį laiką nueitas ilgas kelias, 

įveikta daug sudėtingų iššūkių –  

turime daug kuo didžiuotis. Vis 

dėlto sustoti ir atsipalaiduoti 

negalime. Mūsų valstybėje dar yra 

nemažai sopulių, kuriuos turime 

išgydyti.  

 

Nors kai kurios problemos atrodo 

neįveikiamos, prisiminkime, kad 

mūsų pirmtakai dar ne tokius 

žygdarbius nuveikė.  

 

Susitelkime, dirbkime ir būkime 

verti Lietuvos kūrėjų.  

 

Su gimtadieniu, Lietuva! 

 
 

LPSK pirmininkas 

Artūras Černiauskas 

LPSK NAUJIENOS 
  

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos naujienlaiškis 

Nr. 17  2018 m. vasario 9 d. 

 

Įkurta „Lietuvos aktorių gildija“. Plačiau – antrame puslapyje. 

http://www.lpsk.lt/2018/02/08/lpsk-dalyvauja-parodoje-studijos-2018/


Pavargę nuo nesąžiningo elgesio aktoriai 

susibūrė į profesinę sąjungą-gildiją 

Sausį įsteigta Lietuvos aktorių profesinė sąjunga 

„Lietuvos aktorių gildija“, kuri prisijungs prie Lietuvos 

profesinių sąjungų konfederacijos. Ji vienys pagal 

individualios veiklos  pažymas ir dalinai pagal 

individualios veiklos pažymas dirbančius aktorius. 

Vienas iš „Lietuvos aktorių gildijos“ iniciatorių, 

Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Henrikas 

Savickis pažymėjo, kad poreikis burtis į profesinę sąjungą 

kilo „iš apačios“. Vieša paslaptis – aktoriai, ypač jauni, 

dažnai susiduria su nesąžiningu elgesiu. Daugiausia 

problemų – su neadekvačiu darbo užmokesčiu, finansinių 

įsipareigojimų bei pažadų nesilaikymu. 

Plačiau 

ETUC apie gaires dėl „Brexit“ 

 

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) 

sekretorė Esther Lynch, komentuodama ką tik Europos 

Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos priimtas gaires dėl 

„Brexit“ susitarimo derybų, teigė, kad darbuotojams ES – 

taip ir Jungtinės Karalystės – būtų naudinga, jei JK liktų 

bendrojoje rinkoje ir muitų sąjungoje, kol bus susitarta dėl 

naujų santykių. 

Plačiau 

Komisaro pastangos 

pudruotis mundurą 

tik augina grėsmes 

Lietuvai 

Generalinis policijos 

komisaras Linas Pernavas 

išdidžiai konstatavo, kokie 

puikūs jo ir jo pavaldinių 

rezultatai. Kokia pavykusi 

policijos reforma ir kaip tuo 

turėtų džiaugtis šalies 

gyventojai. Vis dėlto kažin, ar 

gyventojai šiuo metu 

džiaugiasi, ir dar mažiau 

tikimybių, kad tikru saugumu 

džiaugsimės ateityje.  

Plačiau 

 

Sudaryta VĮ 

Valstybinių miškų 

urėdijoje veikiančių 

profesinių sąjungų 

jungtinė atstovybė 

Sausio 31 d. vykusiame 

Lietuvos miško ir miško 

pramonės darbuotojų 

profesinių sąjungų federacijos 

(LMPF) tarybos posėdyje 

pasirašytas susitarimas dėl 

profesinių sąjungų jungtinės 

atstovybės. Jos pirmininke 

išrinkta I. Ruginienė. 

Plačiau 

 

 

Daugiau aktualios 

informacijos galite rasti mūsų 

Facebook paskyroje. 
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