
PRIIMTI PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PAKEITI-
MAI

LR Prezidentė pasirašė Seimo priimtus 
Profesinių sąjungų įstatymo ir Civilinio 
kodekso pakeitimus, kuriais nutarta leisti 
profesines sąjungas steigti ir būti jos nariais 
Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienie-
čiams, turintiems darbinį teisnumą ir veiks-
numą. Šiuo metu profesinių sąjungų nariais 
gali būti tik asmenys, dirbantys pagal darbo 
sutartį, ar kitais įstatymo numatytais pagrin-
dais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Profesinių sąjungų įstatymo pakeiti-
mams pritarė tik 59 Seimo nariai, prieš 
balsavo 6, susilaikė 29.  Darbiniam teisnu-
mui ir veiksnumui energingai prieštaravo 
Seimo narys  A. Šimašius.

Pagal priimtus pakeitimus, fiziniai as-
menys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnu-
mą, turės teisę laisvai steigti ir stoti į profe-
sines sąjungas valstybės, šakos ar teritoriniu 
lygiu ir dalyvauti jų veikloje. Profesinių 
sąjungų nariais galės būti bedarbiai, pensi-
ninkai, studentai. Įmonės ar jos struktūrinio 
padalinio lygiu, organizuotų profesinių są-
jungų nariais galės tapti tik tos įmonės ar jos 
struktūrinio padalinio darbuotojai.

Naujos nuostatos nustato, kad profesi-
nių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal 
darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais 
pagrindais Lietuvos Respublikos teritori-
joje, turės visas profesinės sąjungos narių 
teises ir pareigas, nustatytas profesinių 
sąjungų įstatuose (statute). Kiti profesinių 
sąjungų nariai turės visas profesinės są-
jungos narių teises ir pareigas, nustatytas 
profesinių sąjungų įstatuose (statute), iš-
skyrus teisę balsuoti priimant sprendimus 
dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių 
sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausi-
mų, kurie galėtų turėti įtakos darbuotojų 
ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais 
dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms. 
Naujomis pataisomis nuspręsta praplėsti 
profesinių sąjungų funkcijas kontroliuojant 
darbo įstatymų laikymąsi.

Seimas nusprendė atsisakyti nuolati-
nio profesinių sąjungų rėmimo. Kaip pa-
žymima dokumento aiškinamajame rašte, 
šį spendimą būtina priimti „atsižvelgiant į 
Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. 
nutarimą, kuriame konstatuota, kad Konsti-
tucijos 50 straipsnio 1 dalies nuostata, jog 
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„Būti  ar nebūti?“ 
Likti pensijų fonde, ar grįžti į 
„Sodrą“? 

LPSK – Jūsų užnugaris 10 metų „Baltosios bangos“ akcija 
ragino kilti į kovą su šešėline 
ekonomika

2 » 4,5 » 2 » 8 » 

Garantinių išmokų neatsiima 
beveik 7 tūkstančiai 
bankrutavusių įmonių 
darbuotojų

PASIRAŠYTA PIRMOJI LIETUVOJE TERITORINĖ 
KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

DARBO ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI RENGIAMA NAUJOS FORMOS 
VALSTYBĖS PARAMA 

Istorinę sutartį pasirašė (iš kairės) Kauno PPAR generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis ir  LPSK Kauno regiono centro vadovas Ra-
mūnas Narbutas.

Tyrimai rodo, kad per 70 proc. studentų patys ieško praktikos vietos, nes universitetai nėra sudarę pakankamai trišalių praktikos sutarčių.

» » S V A R B U « «

Siūlomos užimtumo rėmimo pataisos, kurios iš 
darbo praktikos atlikimo proceso eliminuos specialis-
tus rengiančias mokymo įstaigas, o jauni bedarbiai, 
neprarasdami socialinių garantijų, galės įgyti prakti-
nių darbo įgūdžių pas realų darbdavį.  

SIŪLO ATSISAKYTI TARPININKŲ   

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės  spaudos tarnyba pranešė, kad 
šalies vadovė teikia Seimui Užimtumo rėmi-
mo, Valstybinio socialinio draudimo ir Svei-
katos draudimo įstatymų pataisas, kurios, esą, 
sudarys galimybę jaunimui savarankiškai ir be 
jokių tarpininkų atlikti praktiką, įgyti darbo 
įgūdžių ir lengviau susirasti darbą. 

Pagal Prezidentės teikiamas Užimtumo rė-
mimo įstatymo pataisas, siūloma asmeniui nuo 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederaci-
jos (LPSK) Kauno regiono centras bei Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Kauno 
PPAR) pasirašė teritorinę kolektyvinę sutartį. 
Lietuvoje tai pirmoji tokio pobūdžio darbda-
vių organizacijos ir profesinių sąjungų sutar-
tis. Derybos rengiant dokumentą truko dau-
giau nei metus.

Profesinės sąjungos suinteresuotos, kad 
įmonės sėkmingai veiktų, nes tik tokiu atveju 
išsaugomos darbo vietos. LPSK Kauno regi-
ono centro vadovas Ramūnas Narbutas įsiti-
kinęs, kad socialinis dialogas reiškia galimy-
bę darbuotojams ir darbdaviams bendrauti ir 
tartis. 

Pasak sutartį pasirašiusio Kauno PPAR 
generalinio direktoriaus dr. Vytauto Šileikio, 
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„BŪTI  AR NEBŪTI?“ LIKTI PENSIJŲ FONDE, AR GRĮŽTI Į „SODRĄ“?

GARANTINIŲ IŠMOKŲ NEATSIIMA BEVEIK 7 TŪKSTANČIAI BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ

Algirdas  RAUKA

Senatvės pensijos pirmą kartą įvestos 
Prancūzijoje XIX amžiaus pradžioje. Pirmasis 
įstatymas, užtikrinantis senatvės pensijas vals-
tybės tarnautojams, priimtas Vokietijoje 1895 
m. Tuo pat metu, Vokietijoje įvestos pensijos 
ir valstybinių įmonių darbininkams bei pro-
tinio darbo darbuotojams. 1926 m. pensijos 
įsteigtos Lietuvoje, 1898 m. – Naujoje Zelan-
dijoje, 1908 m. – Didžiojoje Britanijoje, 1913 
m. – Olandijoje ir Švedijoje, 1930 m. – Pran-
cūzijoje, 1935 m. – JAV, 1941 m. – Japonijo-
je, 1946 m. – Šveicarijoje. Dauguma pasaulio 
šalių garantuoja savo piliečiams minimalią 
pensiją. Be jos, pensininkai dar gauna pensi-
jas iš nevalstybinių kaupiamųjų pensijų fondų 
bei darbdavių mokamas pensijas, tačiau apie 
jų kaupimą informacijos turime mažokai arba 
beveik neturime.

Šiandien privačiuose pensijų kaupimo fon-
duose (PPKF) dalyvauja apie milijoną įvai-
raus amžiaus Lietuvos žmonių. Kaip jie ten 
pateko? Vieni sąmoningai, kiti įkalbėti apmo-
kamų agitatorių. Teko dalyvauti Mažeikiuose, 
darbuotojų susirinkime, ten fondo atstovas 
menkino „SODRĄ“ ir piešė šviesią ir sočią 
būsimų pensininkų ateitį pensijų fonde. Pra-
ėjo beveik 10 metų. Pažiūrėkime rezultatus. 
Panagrinėjus situaciją, kyla klausimas, ar tai 
kaupimo, ar naudojimo fondai?

2011 m. Lietuvoje veikė 30 pensijų fondų, 
kuriems „Sodra“ pervedė per 3,78 mlrd. litų, ta-
čiau papildomos santaupos būsimiesiems pen-
sininkams iš šios sumos nedidelės, o sumos, 
kurias išsimokėjo sau pensijų fondai už „darbą“ 
– įspūdingos.  Fondų imamas administravimo  
mokestis nepriklausė nuo veiklos rezultatų.

Jei pasklaidysime Lietuvos spaudą, sužino-
sime, kad fondams 2004 m. pervesta 2,5 proc., 
2005 m. – 3,5 proc., 2006 m. – 4,5 proc., 2007 
m. ir 2008 m. – 5,5 proc., nuo 2009 m. sausio 
1 d. iki birželio 30 d., – 3 proc., nuo liepos 1 
d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. – 2 proc., 2012 
m. – 1,5 proc. ir 2013 m. – 2,5 proc. dalyvių 
pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio 
socialinio draudimo įmokos. 

Fondai nesijaudino, kad jų lėšos, „dėl ne-
sėkmingų investicijų“ sumenko net 52 proc. 
ir buvo prarasta daugiau nei pusė nuo 2003 
m. kauptų pinigų – iš Sodros pervestos lėšos, 
kurių didžiąją dalį dengė LR Vyriausybė. Tuo 
metu pensijų turto valdymo mokesčiai augo. 

2004 m. fondai iš kaupėjų pasiėmė 7,8 mln. 
litų, 2006 – 21,8 mln., o 2007 m. pensijų 
kaupėjai jiems sumokėjo net 35,1 mln. litų.“ 
(dienraštis „Respublika“, 2011-11-03) Įstaty-
mai pensijų fondams leidžia paimti net dešim-
tadalį įmokų („Respublika“ 2009-01-28). Ar 
tai teisinga? Ar fondai neturėtų užsidirbti iš 
veiklos? Įnašai sudarytų tik sąlygas jų veiklai, 
o ne galimybę „maudytis“ ne savo piniguose, 
už kurių tolesnį likimą fondai nėra atsakin-
gi. Jei fondų veikla būtų priklausiusi nuo jų 
veiklos rezultatų, tikėtina, kad nesėkmingai 
investavę, būtų bankrutavę. Ši galimybė iš-
lieka. Draudimo bendrovės neapsaugotos nuo 
bankrotų, kaip ir kita bet kokia privati įmonė. 

Draudimo fondų agentai pirštais rodo į 
„Sodros“ lėšų deficitą. Iš tiesų, jis „įspūdin-
gas“: nuo  0,153 mlrd. litų 2008 m., iki padi-
dėjo iki 11,126 mlrd. litų 2013 m. Kas kaltas? 

„Ne žmonių senėjimas ar mažas gimstamu-
mas veikia „Sodros“ deficitą trumpuoju laikotar-
piu. Mokesčiai nesurenkami, nes smarkiai padi-
dėjęs nedarbas, sumažėję atlyginimai, matyt, dar 
labiau paplito ir vokeliai“, - vardija profesorius 
Romas Lazutka 2010 m. gruodžio 13 d. dien-
raščiui „Respublika“. „Ne „Sodros“, o valstybės 
bėda, kad mažėja mokesčių mokėtojų skaičius ir 
patys mokesčiai. Vyriausybė nevykdo Valstybi-
nio socialinio draudimo įstatymo, kur įtvirtinta, 
kad „Sodrai“ trūkstamas lėšas kompensuoja Vy-
riausybė. Įstatymu numatyta, jei Seimas ar Vy-
riausybė priima įsipareigojimus, kuriuos vykdyti 
nėra lėšų socialinio draudimo biudžete, valsty-
bės biudžetas turi juos padengti. Nenormalu ir 
tai, kad šiandien valstybė pervedinėja lėšas pri-
vatiems fondams, iš kurių vėliau skolinasi ir per-
skolina „Sodrai“, už kurias fondams  mokamos  
palūkanos“, - teigia profesorius  Romas Lazutka. 
Lietuvos banko duomenimis, 3,2 mlrd. litų iš 4,8 
mlrd. sukauptų pensijų fonduose, investuojamos 
užsienyje („Respublika“, 2013-04-19). Fondų 
investicijos kuria darbo vietas kažkur ir kažkam 
užsienyje, nors Lietuvoje – nedarbas, ypač tarp 
jaunimo – didelis.

Pensijų fondais nusivylė net politikai, ku-
rie teigia, kad fondai apgaudinėja žmones ir 
dirba ne  klientams, imdami didžiulius mo-
kesčius už „paslaugas“. „Respublikos“ žur-
nalistas Danas Nagelė 2011 m. gruodžio mėn. 
rašo, kad LR Seimo ekonomikos komiteto vi-
cepirmininkas Julius Veselka (2012 m. išėjęs 
Anapilin - aut.) apskaičiavo, kad „per 8 metus 
pensininkams fondai  vidutiniškai uždirbo po 
0,17 proc. nuo pervestos sumos, o infliacija 
per tą patį laikotarpį didėjo –vidutiniškai po 
4,5 proc. per metus. Tad realiai infliacija surijo 
ne tik visą prieaugį, bet ir apgriaužė įmokas.“ 
Jis siūlė iš viso į fondus nebevesti nei lito. 

Buvęs LR Seimo socialinių reikalų ir dar-
bo komiteto pirmininkas Rimantas Dagys 
buvo šokiruotas, sužinojęs apie fonduose dir-
bančiųjų algas. 2011 m. gruodžio mėn. dien-
raščio „Respublika“ žurnalistui jis teigia, kad 
„pagal oficialius rugsėjo mėnesio duomenis, 

net gyvybės draudimo įmonėse, kurios apima 
truputį daugiau, ne tik šiuos fondus, atlygini-
mą nuo 5 tūkst. iki 9 tūkst. litų gauna 412 as-
menų, nuo 9 tūkst. iki 11 tūkst. litų – 54, nuo 
11 tūkst. iki 20 tūkst. litų – 65, o per 20 tūkst. 
litų – 28 asmenys.

Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas, šių 
metų gegužės mėn. „Respublikoje“ rašo, kad 
Lietuvoje veikiančio Švedijos banko pensijų 
fondų valdymo bendrovės darbuotojų viduti-
nis atlyginimas 12,5 tūkst. litų per mėnesį.

Šiuo metu, Lietuvoje yra  per 1,1 milijono 
pensininkų, gaunančių vienokias ar kitokias 
pensijas iš „Sodros“, apie 600 tūkst. – sena-
tvės pensininkai. Tiesa, pensininkų ženkliai 
daugiau, tačiau likusieji pensijas gauna ne iš 
„Sodros“, o iš valstybės biudžeto (policija, 
muitinė, pasienio pareigūnai, kareiviai, STT, 
VSD, prokuratūros, profesinės karo tarnybos 
kariai ir t.t. ) Kalbant apie situaciją „Sodroje“, 
retas kuris patikslina, kad pensininkams 2011 
m. teko tik 56.6 proc. „Sodros“ lėšų, o kita, 
beveik pusės lėšų dalis, skirta bedarbiams ir 
kitoms išmokoms.

Kas paskatino rašyti? Pirmiausia, žinias-
klaidos diskusijose kalbama labai aptakiai. 
Tik žinant situaciją, galima susiorientuoti ir 
apsispręsti, kaip elgtis. O apsispręsti būtina iki 
šių metų rugsėjo.

Kiekvienas, dalyvaujantis Privačiame pen-
sijų kaupimo fonde (PPKF) turi apsispręsti: 
likti fonde ar grįžti į „SODRĄ“. Jei nusprendi 
likti fonde, daryti nieko nereikia, „Sodra“ ir 
toliau pervedinės Seimo patvirtintą procentą 
nuo įmokų. 

Abejojantiems tai  labai aktualu. Teisė išei-
ti iš fondų, parašius pareiškimą, suteikta pirmą 
kartą po 10 metų. Kita galimybė vėl gali pa-
sikartoti tik po 10–15 metų. Apsispręsti nėra 

Petras Algirdas Rauka.

paprasta. Fondai pradėjo agitaciją už pasiliki-
mą juose. Situacija vėl gražinama rožinėmis 
spalvomis, kaip buvo fondų kūrimo pradžioje. 
Kaip ten nebūtų, sprendimą turi priimti kie-
kvienas savarankiškai. Manau, kad sprendimą 
priimti palengvintų šie teiginiai:

Pirmiausia, kiekvienas turėtų labai ati-
džiai perskaityti su fondu pasirašytą sutartį. 
Kas ja numatyta? Kokia bus pensija? Kada ir 
kaip bus mokama? Ar tikrai sukauptos lėšos 
bus išmokamos paveldėtojams? Jei išmoka-
mos, tai kokiomis sąlygomis? 

Antra, galima ir privaloma pasitikslinti, 
kiek gi jūs turite santaupų fonde. Pasidomėti, 
kiek  „Sodra“ pervedė  į fondą ir kiek  padi-
dėjo pervesta suma, o gal sumažėjo? Apytiks-
liai ir Jūs patys galite pasiskaičiuoti pervestą 
į fondą sumą.

Trečia, kiekvienas, įvertinęs sukauptą fon-
de sumą ir padalinęs iš kauptų metų, gausite, 
kiek sutaupote per metus. Tada, žinodami, 
kad vidutinis Lietuvos vyrų amžius yra apie 
68-eri metai, o moterų – 78-eri, apytiksliai 
galėsite paskaičiuoti, kiek dar galima iki pen-
sijos  sukaupti. 

Ketvirta, galima pasiskaičiuoti, teorinį 
kasmetį priedą prie būsimos „Sodros“ pensi-
jos. Reikia įvertinti ir tai, kad mokant į privatų 
pensijų fondą, „Sodros“ mokama pensija bus 
mažesnė. Visi skaičiavimai bus su paklaido-
mis, bet bendrą vaizdą susidaryti – galima. Jei 
fondas jums nieko neuždirbo per 10 metų, gal 
reikia keisti fondą? Tada iš esamo reikia išeiti. 
Ir ta galimybė greitai baigsis.

Penkta, būtina įvertinti, kad „Sodros“ ga-
rantas yra Valstybė, o fondas garanto neturi ir 
gali, blogai investavęs, bankrutuoti. „Sodra“ 
bankrutuoti gali tik kartu su Valstybe. Ar kas 
tiki, kad Valstybė bankrutuos?

Šešta, jaunimas, kiek teko kalbėtis, ma-
žai galvoja apie pensiją, tačiau tie, kuriems 
iki jos liko 10–15 metų, o jų uždarbis siekia 
apie 2000 litų, turėtų rimtai apsvarstyti pasi-
traukimo iš fondų  galimybę, kuri suteikta iki 
šių metų rugsėjo. Svarstyti apie pasitraukimą 
turėtų ir tie, kurie ateityje nenorėtų vieną, du 
ar daugiau procentų nuo gaunamos algos, pa-
pildomai mokėti į fondą, tikėdamas, kad iš 
surinktų mokesčių dar prisidės ir Valstybė. Jei 
nesi tam pasirengęs, grįžk  į „Sodrą“, kur vei-
kia solidarumo principas. 

Solidarumo principas, kuris iki šiol nau-
dojamas, reiškia, kad ir tuo atveju, jei uždirbi 
nedaug, o tavo įmokos mažos, išmokos mažai 
kuo skiriasi nuo dideles įmokas mokančių dar-
buotojų. Jei tavo darbo užmokestis minimalus, 
o kito – tris kartus didesnis, tai „Sodros“ moka-
ma pensija šiuo metu skiriasi tik apie 200 Lt., 
nors įmokos skiriasi daugiau nei tris kartus.

Pagaliau, paskutinis, gal ir ne galutinis 
argumentas, padėsiantis apsispręsti. Parašyti 
prašymą  „Sodrai“, kad Seimo patvirtintą pro-
centą nuo įnašų  pervestų į pasirinktą fondą, 
galima bet kada, nors atvirkščiai to padaryti 
neleidžiama.

Garantinis fondas yra valstybės išteklių 
fondas, kurį administruoja Vyriausybės įga-
liota institucija – Įmonių bankroto valdymo 
departamentas prie Ūkio ministerijos. Teisės 
aktų nustatyta tvarka,  iš Garantinio fondo lėšų 
skiriamos išmokos bankrutuojančių ar bankru-
tavusių įmonių (nuo 2013 m. kovo ir fizinių 
asmenų) darbuotojams. Gautas Garantinio 
fondo lėšas bankroto administratorius sutarty-
je, sudaromoje su Įmonių bankroto valdymo 
departamentu prie Ūkio ministerijos, nustatyta 

tvarka naudoja darbuotojų reikalavimams ten-
kinti ar dalinai tenkinti.

Bankroto administratoriai, neradę darbuo-
tojų, kuriems skirtos išmokos iš Garantinio 
fondo lėšų, ir negalėdami jiems pervesti iš-
mokų, šias darbuotojams skirtas lėšas grąžina 
į valstybės iždo bendrąją sąskaitą. 2013 m. ge-
gužės 1 d. duomenimis, mokėtinų išmokų iš 
grąžintų lėšų pagal pasirašytas sutartis sudaro 
4 653 625,87 Lt, iš jų 4 635 722,08 Lt išmokų 
darbuotojams  ir 17903,79 Lt  išmokų banko 

operacijoms apmokėti. 2013 m. gegužės 1 d. 
turimais duomenimis, bendra grąžintų išmokų 
suma galėtų būti išmokėta 6863 darbuotojams. 

Įmonių bankroto valdymo departamentas 
prie Ūkio ministerijos nuolat vykdo šių grą-
žintų  lėšų išmokėjimą asmenims, kuriems jos 
yra paskirtos, tačiau savo iniciatyva besikrei-
piančių darbuotojų skaičius nėra itin didelis. 

Garantinio fondo veiklą reglamentuojan-
čiuose teisės aktuose Įmonių bankroto valdy-
mo departamentui prie Ūkio ministerijos nėra 

nustatyta pareigos surasti įmonių darbuotojus, 
kuriems lėšos iš Garantinio fondo yra grąžin-
tinos, tačiau departamentas, siekdamas, kad 
Garantinio fondo tarybos paskirtos išmokos 
iš Garantinio fondo lėšų būtų panaudojamos 
pagal paskirtį kuo efektyviau, savo iniciatyva 
skelbia šių įmonių sąrašą savo interneto svetai-
nėje (www.bankrotodep.lt),  apie grąžintinas 
lėšas informavo lietuvių bendruomenes Jungti-
nės Karalystėje ir Norvegijos Karalystėje.

Garantinio fondo informacija
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PROJEKTAS „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS 
SAVIVALDYBIŲ LYGIU“

DARBO ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI RENGIAMA NAUJOS FORMOS VALSTYBĖS PARAMA 

16 iki 29 metų suteikti teisę savarankiškai ir be 
jokių tarpininkų sudaryti praktikos sutartį su 
darbdaviu. Bendra tokios praktikos trukmė ga-
lės būti iki 4 mėnesių per vienerius metus. Da-
bar galimybė jaunimui atlikti praktiką suteikia-
ma tik tose įmonėse ar įstaigose, su kuriomis 
mokslo įstaiga yra pasirašiusi trišalę sutartį.

PATAISAS RENGIA IR MINISTERIJA  

Lygiagrečiai kelią skinasi LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos parengtos kitos 
užimtumo rėmimo įstatymo pataisos, kurioms 

po Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 
(LPSK) pateiktų pastabų ir pataisymų, pritarta 
LR trišalėje taryboje.  

Projektu siūloma asmenis iki 29 metų iš 
darbo biržos nukreipti dirbti pagal dvišales 
sutartis. Šios teisės normos tikslas – bedar-
biui įgyti darbo įgūdžių. Siūloma pagal tokias 
sutartis dirbantiems darbuotojams 3 mėnesius 
nemokėti darbo užmokesčio, nes maksimalus 
dvišalės sutarties terminas – 3  mėnesiai. 

Tas pats asmuo tokią sutartį galėtų suda-
ryti tik vieną kartą. Dvišalės sutarties galioji-
mo laikotarpiu bedarbiui išlaikomas bedarbio 
statusas ir mokama nedarbo išmoka, jei ji pri-
klauso pagal darbo stažą. 

Siekiant įdėti saugiklių, kurie užkirstų kelią 
galimam darbdavių piktnaudžiavimui, LPSK 

dar papildomai siūlė įstatymu nustatyti ribą, 
kiek tokių nemokamų „praktikantų“ galėtų tu-
rėti vienas darbdavys – ne daugiau kaip 10 pro-
centų, - tačiau šiam siūlymui pritarta nebuvo. 

UNIVERSITETAI NETURI SUTARČIŲ SU DARBDAVIAIS

Kaip praneša Prezidentės spaudos tarny-
ba, tyrimai rodo, kad per 70 proc. universite-
to studentų patys ieško praktikos vietos, nes 
universitetai nėra sudarę pakankamai trišalių 
praktikos sutarčių ir neužtikrina praktikos vie-
tų visiems jos siekiantiems. 

Šiuo metu pats praktiką susiradęs studen-
tas nėra draudžiamas nelaimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. 
Todėl Prezidentė teikia Valstybinio sociali-

nio draudimo ir Sveikatos draudimo įstaty-
mų pataisas, kuriomis siūloma savarankiškai 
praktiką atliekančius jaunus žmones drausti 
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
socialiniu draudimu bei sveikatos draudimu 
valstybės lėšomis. 

Naujausiais duomenimis, jaunimo nedar-
bas Lietuvoje yra beveik dvigubai didesnis 
negu bendras nedarbo vidurkis – šiuo metu 
darbo šalyje neturi 21,2 proc. jaunimo, o ben-
dras nedarbo lygis – 12,5 procento.

LPSK informacija

Orus, deramas darbas. Kas tai? Tai sąvo-
kos, kurių reikšmė ypač aktuali dabar, kai dir-
bantieji jau nebenori dirbti bet kokio darbo, 
kai norisi, kad darbas suteiktų pasitenkinimą, 
galimybę tobulėti profesine prasme, motyva-
ciją dirbti, saugias ir sveikas darbo sąlygas, 
padorų atlyginimą. 

Deramo darbo terminas 1999 m. birželio 
mėnesį pirmą kartą paminėtas Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) paskelbtoje atas-
kaitoje, kurioje apibrėžtas deramo darbo pa-
grindinis tikslas – sukurti ne tik darbo vietą, 
bet ir užtikrinti darbuotojui priimtiną darbo 
vietos kokybę. 

Irena PETRAITIENĖ, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Dokumente aiškiai akcentuojama, jog 
įdarbinimo lygis šalyje negali būti atskirtas 
nuo darbo vietų kokybės, tačiau visuomenėje, 
deja, nusistovėjusios skirtingos padoraus dar-
bo interpretacijos. Tai lemia skirtingos darbo 
formos, sąlygos bei skirtingas žmonių vertės ir 
pasitenkinimo jausmas, todėl, kokybė kiekvie-
nam gali reikšti įvairių dalykų sintezę. 

TDO pastebėjo, kad būtina parengti soci-
alines ir ekonomines sistemas, užtikrinančias 
bazinius darbo standartus, o kurios vėliau būtų 
pritaikomas prie sparčiai kintančių rinkos są-
lygų. 

Šių sistemų esmė – derinti ekonominį kon-
kurencingumą ir socialinį teisingumą. Aktyvi 
pagalba skatinant padorų ir deramą darbą yra 
Europos socialinės darbotvarkės ir ES pastan-
gų skleisti savo vertybes ir dalintis patirtimi 
bei integruotu ekonominio ir socialinės raidos 
modeliu, sudėtinė dalis. 

Įsipareigojant skatinti padoraus darbo vi-
siems sąvoką, atsižvelgta į pasaulyje egzis-
tuojančių ekonominių ir socialinių padėčių 
ypatumus bei įvairovę, pripažįstant nuoseklią 
strategiją, kurią partneriai lengvai suvoktų, o 
pastaroji atitiktų nacionalines, regionų aplin-
kybes bei prioritetus.  

Todėl pasiūlytos gairės, kaip ES politikos 
kryptimis ir veikla labiau prisidėti prie pado-
raus darbo sąvokos sklaidos. 

TDO suformuoti standartai ir veikla pa-
pildo tų sričių Europos ekonominės bendrijos 
teisyną, kurių neapima (arba tik iš dalies ap-

ima) Bendrijos teisės aktai ir politikos sritys. 
Pavyzdžiui, darbo administravimo ir darbo 
inspekcijos, profsąjungų laisvės, kolektyvinių 
derybų ir minimalių socialinės apsaugos stan-
dartų sritis. 

Deramo darbo skatinimas visais lygme-
nimis turėtų būti pasaulinis tikslas, tai labai 
svarbu profesinėms sąjungoms, nes jos gina 
dirbantį žmogų, rūpinasi jo darbo vietos koky-
be, dirbančiojo socialinėmis garantijomis.

Svarbiausi Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos prioritetai – kvalifikuotų ir 
ekologinę pusiausvyrą išlaikančių darbų su 
sąžiningais ir padoriais atlyginimais, stiprių 
darbuotojų teisių ir tvirtų kolektyvinių sutar-
čių bei efektyvaus socialinio dialogo kūrimas, 
stabilūs ir apsaugoti kontraktai, investicija į 
įgūdžius ir mokymus, Europos direktyvų dėl 
užimtumo peržiūrėjimas – didesnis saugumas 
ir geresnės teisės darbuotojų judėjimui ES.

Oraus darbo idėjos įgyvendinimo plėto-
jimą mūsų šalyje, Lietuvos valstybės tarnau-
tojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų 
profesinė sąjunga, kartu su partneriais Lietu-
vos savivaldybių asociacija ir Norvegijos vie-
tos, regionų ir valdžios institucijų asociacija, 
paskatino Norvegų „Norway Grants“ fondo 
parama. 

Naudodamiesi šio fondo, Norvegijos vie-
tos, regionų ir valdžios institucijų asociacijos 
bei Norvegijos viešojo sektoriaus darbuotojų 
profesinės sąjungos Fagforbundet patirties re-
zultatais, su Lietuvos socialiniais darbuotojais 

galėsime skatinti oraus darbo idėją, plėtoti so-
cialinį dialogą mūsų organizacijose Lietuvoje.

„Norway Grants“ fondo pastangomis, mi-
nint spalio 7-ąją, kovos už orų darbą visame 
pasaulyje dieną, bus organizuojama akcija. 
Viešinant deramo darbo koncepciją tarp soci-
alinių, savivaldybės darbuotojų, bus platinami 
pagaminti lipdukai, parengtas informacinis 
pranešimas. 

Planuojami surengti seminarai–mokymai. 
Temos: „Deramo darbo koncepcija ir darbo 
teisės“, „Trečiųjų asmenų smurto problema ir 
konfliktų valdymas“, „Dalijimasis gerąja patir-
timi“ (dalyvaus lektoriai iš Norvegijos). Semi-
naro „Deramo darbo koncepcija ir darbo teisė“ 
metu, dalyviai bus supažindinami su deramo 
darbo koncepcija, pristatomos šiuo metu vyk-
domos veiklos. Seminaro dalyviai susipažins 
su įstatymais, reguliuojančiais darbo teisės bei 
profesinės saugos ir sveikatos sritis. Seminarai 
vyks Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje.

Tikiu, kad šiuo projektu sustiprinsime Lie-
tuvos socialinių darbuotojų galimybę patikėti 
oraus, padoraus darbo įgyvendinimo galimy-
bėmis, kad socialiniams darbuotojams mūsų 
šalyje būtų mokamas jų darbo sudėtingumą 
ir atsakingumą atitinkantis darbo užmokestis, 
suteikiamos socialinės garantijos, kad socia-
linis dialogas naudingas darbdaviams ir dir-
bantiesiems, nes skatina siekti ne tik geresnių 
darbo rezultatų, geresnių darbo santykių, bet 
ir geresnio socialinio dialogo su darbdaviais. 

PASIRAŠYTA PIRMOJI LIETUVOJE TERITORINĖ KOLEKTYVINĖ 
SUTARTIS

teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymas 
– rimtas žingsnis puoselėjant kolektyvinių 
santykių kultūrą ir siekiant pasitikėjimo tarp 
darbdavių ir profsąjungų.

Teritorinės kolektyvinės sutarties tikslas 
– prisidėti prie Kauno regiono socialinio di-

alogo raidos bet talkinti darbdaviams randant 
glaudesnius ryšius su darbuotojais ir siekiant 
bendro tikslo – geresnių įmonės rezultatų, tva-
raus augimo, gerėjančių darbo sąlygų, sociali-
nės gerovės bei kitų pažangos rodiklių.

Kauno PPAR ir profesinės sąjungos sutarė 
tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partne-
rystės ir viešumo pagrindais, iškilusias proble-
mas spręsti dialogu ir derybų keliu, geranoriš-
kai bendradarbiaujant skatinti, jog darbdavių 

organizacijose narėse būtų sudaromos kolek-
tyvinės sutartys. 

Sutarties vykdymą prižiūrės paritetiniais 
pagrindais įkurta sutarties vykdymo priežiūros 
komisija, kurią sudarys trys rūmų ir trys prof-
sąjungos deleguoti atstovai. Birželio 6 d. vy-
kusiame LPSK Kauno regiono centro tarybos 
posėdyje išrinkti komisijos nariai: Jovita Jan-
čauskienė, Ramūnas Narbutas ir Sigitas Tamo-
šaitis. Komisija spręs darbuotojų užimtumo, 

darbo organizavimo, darbo apmokėjimo ir 
kitus socialinius, ekonominius klausimus. 

Profesinė sąjunga įsipareigojo protes-
to akcijas, dėl klausimų, kurie apibrėžti šia 
kolektyvine sutartimi, organizuoti ginčytiną 
klausimą aptarus su darbdavių organizacijo-
mis ir neradus kito sprendimo. Po metų bus 
aptarta, kaip sekasi sutartį vykdyti.

LPSK Kauno regiono centro infomacija
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2012 m. balandžio 6 d., Lietuvos profesi-
nių sąjungų nacionalinių centrų koordinacinis 
centras -  Lietuvos darbo federacija (LDF), 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 
(LPSK), Lietuvos profesinė sąjunga „Solidaru-
mas“ - išreiškė susirūpinimą dėl siūlomų Lie-
tuvos Respublikos darbo kodekso pataisų, 
žalingų dirbantiesiems ir atitinkančių tik darb-
davio interesus. Pataisomis siekiama sutrum-
pinti įspėjimo dėl atleidimo iš darbo terminus, 
sumažinti išeitinių išmokų dydžius, ilginti sa-
vaitės darbo laiko trukmę, trumpinti kasmetes 
minimalias atostogas iki dvidešimties darbo 
dienų, naikinti papildomas atostogas.

2012 m. balandžio 21 d., asociacijos 
„LPSK Jaunimas“ nariai dalyvauja Lietuvos 
švarinimo akcijoje „Darom 2012“.

2012 m. balandžio 24 d., LR trišalės ta-
rybos posėdžio metu profesinės sąjungos ir 
darbdavių organizacijos paskelbia sutarusios, 
kad minimalią mėnesio algą (MMA) reikia di-
dinti iki 900 litų nuo 2012 liepos 1 d. Laukia-
ma LR Vyriausybės sprendimo.

2012 m. gegužės 1 d., LPSK sukanka 10 
metų, o Lietuvos profesinės sąjungoms sukan-
ka 120 metų (padedant inteligentams socialis-
tams 1892 m. Lietuvoje įkurta pirmoji kurpių 
profesinė sąjunga). Ta proga surengtos eitynės 
ir iškilminga konferencija. Jos metu patvirti-
nama rezoliucija dėl MMA  didinimo.

2012 m. gegužės 2 d., Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos na-
riai, VšĮ Vilniaus universitetinės Antakalnio 
ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų 
profesinė sąjunga surengė piketą prie Vil-
niaus miesto savivaldybės, dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės neteisėto ketinimo VšĮ Vilniaus 
universitetinę Antakalnio ligoninę nuomoti 
privatiems asmenims ar jų bendrovėms. Sos-
tinės tarybai apsvarsčius pasiūlymą privačiam 
verslui išnuomoti Antakalnio ligoninę, nuo-
mos procesas įstrigo – miesto taryba vieno 
balso dauguma atmetė šį siūlymą.

2012 m. gegužės 10 d., LPSK, Lietuvos 
vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė 
sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų ir biu-
džetinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga 
išplatina pareiškimą, jog minimalaus darbo 
užmokesčio galimo didinimo kontekste profe-
sinės sąjungos reikalauja svarstyti ir valstybės 
tarnautojų bei pareigūnų pareiginės algos 
atstatymo klausimą. Bazinis atlyginimo dy-
dis iki 450 litų sumažintas dar 2009 m. ir iki 
šiol neatstatytas net iš dalies. Šalyje yra per 52 
tūkstančius valstybės tarnautojo statusą turin-
čių asmenų.   

2012 m. gegužės 11 d., Lietuvos radioelek-
tronikos pramonės profsąjunginių organizaci-
jų federacija (vadovas Janušas Lebedevas) 
į savo sudėtį priima Lietuvos nepriklausomų 
profsąjungų organizacijų asociaciją (vadovas 
Henrikas Šivokas).  

2012 m. gegužės 17 d., Lietuvos chemijos 
pramonės darbuotojų profesinių sąjungų fede-
racija (vadovas Florijonas-Feliksas Buckus-
Buckevičus) ir Lietuvos energetikos darbuotojų 
profesinių sąjungų federacija (vadovas Juozas 
Neverauskas) surengia jungtinį suvažiavimą, 
sujungia organizacijas. Įkuriama Lietuvos pra-
monės profesinių sąjungų federacija. Pirmi-
ninku išrenkamas Juozas Neveraukskas.

2012 m. gegužės 18 d., Nacionalinių Lie-
tuvos profesinių sąjungų junginių koordinaci-
nis centras, nesutikdamas su siūlomais LR dar-
bo kodekso pakeitimais siekiant liberalizuoti 
darbo santykius, pradėjo tęstines protesto 
akcijas. Surengti piketai prie LR ūkio minis-
terijos ir LR finansų ministerijos Vilniuje bei 
prie Utenos rajono savivaldybės, kurioje yra 
LR Vyriausybės atstovo tarnyba ir didžiausios 
valdančiosios koalicijos LR Seime – Lietuvos 
Tėvynės sąjungos – krikščionių demokratų 
partijos laikinoji būstinė bei  LR Seimo nario 
išrinkto Utenos Nr. 51 apygardoje Edmundo 
Pupinio priimamasis.

2012 m. gegužės 21 d., Nacionalinių Lie-
tuvos profesinių sąjungų junginių koordina-
cinis centras, nesutikdamas su siūlomais LR 
Darbo kodekso pakeitimais siekiant libera-
lizuoti darbo santykius, pradėjo tęstines pro-
testo akcijas. Surengti piketai prie Ukmergės 
miesto savivaldybės, prie LR Vyriausybės Vil-
niuje, ten tuo metu vyko LR trišalės tarybos 
atstovų susitikimas su Ministru Pirmininku, 
dėl darbo santykių reglamentavimo (pasita-
rime su ministru pirmininku Andriumi Kubi-
liumi, Trišalės tarybos atstovai svarstė, kaip 
Darbo kodekso pataisas įgyvendinti, leidžiant 
sudarinėti kolektyvines sutartis lankstesnėmis 
sąlygomis. LPSK pirmininkas Artūras Čer-
niauskas, kaip didžiausią pasitarimo laimėji-
mą įvardijo sutarimą, kad Darbo kodeksas ir 
minimalus atlyginimas nėra sietini dalykai ir 
jie bus svarstomi atskirai.), prie Utenos A. ir 
M. Miškinių viešosios  bibliotekos. Tuo metu  
Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje  biblioteko-
je lankėsi LR socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras Donatas Jankauskas. Susitikimo metu, 
įteiktas LPSK Utenos rajono centro profe-
sinės sąjungos pareiškimas, skirtas Lietuvos 
Respublikos Seimui, LR Vyriausybei, LR fi-
nansų ministerijai, LR ūkio ministerijai, LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

2012 m. gegužės 22 d., Nacionalinių Lietu-
vos profesinių sąjungų junginių koordinacinis 
centras, nesutikdamas su siūlomais LR Darbo 
kodekso pakeitimais siekiant liberalizuoti darbo 
santykius, pradėjo tęstines protesto akcijas. Su-
rengtas piketas prie LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Vilniuje. Ten, nuo 14 val. 
vyko neeilinis Lietuvos Respublikos trišalės ta-
rybos posėdis, dėl Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 129, 130, 
135, 136, 138, 140, 141, 144, 147, 149, 152, 153, 
154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184, 194, 202, 
206, 256, 297 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
bei 116, 190 straipsnių pripažinimo netekusiais 
galios, įstatymo projekto.

2012 m. gegužės 25 d., LPSK viešu laišku 
kreipiasi į Lietuvos dirbančiuosius, nes į jų 
gerovę vėl kėsinasi valdžia. 

2012 m. birželio 4 d., Lietuvos vidaus 
reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjun-
ga, prie LR Vyriausybės surengė piketą, siek-

dama atkreipti visuomenės dėmesį į galimai 
nusikalstamą LR Vyriausybės neveikimą. 
Perdėtas biudžeto karpymas teisėsaugos sis-
temoje virto absurdu ar net nusikaltimu prieš 
valstybę ir jos žmones.  Valstybės sienos ap-
saugos tarnyba, vykdydama ES išorės sienos 
apsaugą, dažniau patruliuoja pėsčiomis, nei 
važiuota, Policijos departamentas turi 1230 
laisvų pareigybių, tačiau negali įdarbinti pa-
reigūnų, nes trūksta lėšų jau dabar užimamas 
pareigybes finansuoti, akcizu apmokestintų 
prekių kontrolė vyksta vangiai, nes nėra lėšų 
benzinui ir sumokėti dirbantiems naktį. 

2012 m. birželio 13 d., Nacionalinių Lietu-
vos profesinių sąjungų junginių koordinacinis 
centras surengė piketą prie LR Vyriausybės 
Vilniuje. LR Vyriausybė rengėsi pritarti Darbo 
kodekso liberalizavimo paketui ir pateikti LR 
Seimui svarstyti Darbo kodekso pataisas, ku-
rioms nepritarė socialiniai partneriai. Toks 
Vyriausybės elgesys – nepateisinamas ir pažei-
džiantis esminius socialinio dialogo aspektus. 
Nesutikdami su siūlomais LR darbo kodekso 
pakeitimais siekiant liberalizuoti darbo santy-
kius, profesinės sąjungos tęsia protesto akci-
jas. Prie profesinių sąjungų prisidėjo Lietuvos 
žurnalistų sąjungos atstovai. LR Vyriausybė 
posėdyje pritarė Darbo kodekso liberalizavimo 
paketui ir nutarė teikti jį LR Seimui, nors LR 
trišalėje taryboje susitarta ne dėl visų nuostatų.

2012 m. birželio 15 d., Nacionalinių Lie-
tuvos profesinių sąjungų junginių koordinaci-
nis centras išplatina nuomonę dėl to, kad LR 
Vyriausybė, apsisprendusi įteikti LR darbo 
kodekso pakeitimų paketą LR Seimui, daro 
tai, ignoruodama LR trišalės tarybos posėdžio 
metu išsakytą socialinių partnerių nuomonę. 
Šitaip elgdamasi Vyriausybė pažeidžia es-
minius socialinio dialogo principus. Tokio 
svarbaus dokumento, kaip LR darbo kodekso 
keitimui privalu rasti bendrus sprendimus, ku-
riems pritartų visi socialiniai partneriai.

2012 m. birželio 18 d., Nacionalinių Lie-
tuvos profesinių sąjungų junginių koordinaci-
nis centras išplatina pareiškimą „Premjere, 
RAGINAME gerbti socialinių partnerių 
susitarimus“, kuriuo sako, jog nesutinka su 
LR Vyriausybės siūlymu didinti minimalią 
mėnesio algą (MMA) iki 850 litų, nuo liepos 
1 dienos. Profesinių sąjungų atstovų nuomonė 
ne kartą pateikta ir išsakyta LR trišalės tarybos 
posėdžių metu. Profsąjungos laikosi savo po-
zicijos ir siūlo nuo liepos 1 d. minimalią mė-
nesio algą (MMA) didinti iki 900 litų, o nuo 
2013 m. sausio 1 d. iki 1000 litų.

2012 m. birželio 19 d., protestuodami 
prieš populistinius ir neatsakingus Minis-
tro Pirmininko A. Kubiliaus pareiškimus dėl 
MMA dydžio, Nacionalinių Lietuvos profe-
sinių sąjungų centrų atstovai LR trišalėje ta-
ryboje, pareiškė nedalyvausiantys neeilinia-
me Trišalės tarybos posėdyje, vyksiančiame 
2012 m. birželio 19 dieną.

Profesinių sąjungų ir darbdavių organiza-
cijų atstovų pozicija dėl MMA didinimo su-
derinta dar 2012 m. balandžio 24 d. posėdžio 
metu (nuo liepos 1 d. MMA didinti iki 900 
litų, o nuo 2013 m. sausio 1 d. - iki 1000 litų).

2012 m. birželio 21 d., Lietuvos transpor-
to darbuotojų profesinių sąjungų forumas ir 
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ profesi-
nės sąjungos surengė mitingą prie LR Seimo, 

2012 m. balandžio 21 d., Lietuvos švarinimo akcija „Darom 2012“.

2012 m. gegužės 1 d., Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai 
sukanka 10 metų.

2012 m. gegužės 1 d. Tarptautinės darbo žmonių solidarumo šven-
tės proga surengtos eitynės.

2012 m. gegužės 1 d. Iškilminga konferencija. Jos metu patvirtina-
ma rezoliucija dėl minimalios mėnesio algos didinimo.

2012 m. gegužės 2 d., piketas prie Vilniaus miesto savivaldybės, 
dėl Vilniaus miesto savivaldybės neteisėto ketinimo VšĮ Vilniaus 
universitetinę Antakalnio ligoninę nuomoti privatiems asmenims 
ar jų bendrovėms. 



suteiktų naujų privilegijų. Seimas neeiliniame 
posėdyje dėl šių įstatymo pataisų turėjo balsuoti 
jau savaitgalį – 2012-06-30. Surengta spaudos 
konferencija, jos metu susivienyti kviestos visos 
Lietuvoje veikiančias profesinės sąjungos, visi 
Lietuvos žmonės, kad pasakytų kategorišką NE! 
darbo žmonių vergovei.

2012 m. birželio 28 d., Lietuvos profesi-
nių sąjungų koordinacinis centras informavo, 
kad LR darbo kodekso pataisų projektas 
neįtrauktas į LR Seimo darbotvarkę, todėl 
atšaukiamas 2012 m. birželio 30 d., prie LR 
Seimo planuotas surengti mitingas ir visos 
planuotos protesto akcijos.
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dėl lengvatinio PVM tarifo keleivių vežimo 
paslaugoms. LR Seime pateiktas PVM įsta-
tymo 19 str. pakeitimo įstatymo projektas Nr. 
XIP-3885(4), kuriuo siekiama įgyvendinti len-
gvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymą kelei-
vių vežimo paslaugoms. 

2012 m. birželio 21 d., Europos miestuose 
surengta Fontanų diena. Lietuvos pramonės 
profesinių sąjungų federacija, kuruojanti Eu-
ropos piliečių akciją „Vanduo yra žmogaus 
teisė“, šią dieną taip pat surengė akciją prie 
fontano Vilniuje. 

2012 m. birželio 21 d., Lietuvos vidaus 
reikalų sistemos pareigūnų profesinė sąjun-
ga, pritardama Nacionalinio pareigūnų profe-
sinių sąjungų susivienijimo 2012 m. birželio 
21 d., rengiamai protesto akcijai „Pareigūnai 
prieš skurdą teisėsaugoje“, ir iš esmės pritar-
dami keliamiems reikalavimams sugrąžinti 
buvusį bazinės algos dydį, mokėti už viršva-
landžius, sugrąžinti nesumokėtą darbo užmo-
kesčio dalį, imtis priemonių, kurios paskatintų 
patyrusius  pareigūnus likti tarnyboje, dalyva-
vo protesto akcijoje prie LR Seimo.

2012 m. birželis. 2011 metų lapkričio mė-
nesį pradėtos derybos su Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio rūmų administracija, tik šių metų 

birželį vainikuotos rezultatu – kolektyvinės 
sutarties pasirašymu tarp Žemės ūkio rūmų di-
rektoriaus Vaido Pociaus ir darbuotojų profe-
sinės sąjungos pirmininko Alvydo Grigaliūno. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų 
darbuotojų profesinė sąjunga savo veiklą 
pradėjo 2011 m. gegužės 24 d. 2012-ais ji vie-
nijo apie du trečdalius rūmų darbuotojų. Vienas 
svarbiausių profesinės sąjungos komiteto iškeltų 
uždavinių – kolektyvinės sutarties pasirašymas. 

Vykstant deryboms, rūmų darbuotojų pro-
fesinė sąjunga įstojo į Lietuvos žemės ūkio 
darbuotojų profesinių sąjungų federaciją (jai 
vadovauja Regina Dapšytė), ir į LPSK Kauno 
regioninį centrą, kuriam vadovauja Ramūnas 
Narbutas. Asocijuotos struktūros ne tik pri-
tarė siekiui paruošti ir pasirašyti kolektyvinę 
sutartį, bet ir svariai prisidėjo konsultuodami 
rūpimais klausimais. 

2012 m. birželio 25 d., Lietuvos profesinių 
sąjungų koordinacinis centras išplatina pareiški-
mą „Išeidamas atostogų Seimas nutarė dar-
buotojus paversti vergais“, kviesdamas visas 
Lietuvoje veikiančias profesines sąjungas, visus 
Lietuvos žmones susivienyti ir pasakyti kate-
gorišką NE! darbo žmonių vergovei (tuo metu 
Seimui skubos tvarka teiktos Darbo kodekso 
pataisos, kurios galėjo panaikinti samdomų 
darbuotojų socialines garantijas, o darbdaviams 

2012 m. gegužės 17 d. Jungtinis suvažiavimas, kurio metu įkurta 
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija. 

2012 m. birželio 21 d., Europos miestuose surengta Fontanų diena. 
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, kuruojanti Euro-
pos piliečių akciją „Vanduo yra žmogaus teisė“, šią dieną taip pat 
surengė akciją prie fontano Vilniuje.

2012 m. birželio 21 d., Lietuvos vidaus reikalų sistemos pareigū-
nų profesinė sąjunga dalyvavo protesto akcijoje „Pareigūnai prieš 
skurdą teisėsaugoje“. 

2012 m. birželio 21 d. prie Seimo mitingą surengė Lietuvos trans-
porto darbuotojų profesinių sąjungų forumas ir UAB „Vilniaus vie-
šasis transportas“ profesinės sąjungos.

2012 m. birželio 25 d., Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis 
centras išplatina pareiškimą „Išeidamas atostogų Seimas nutarė 
darbuotojus paversti vergais“. Nuotraukoje – diskusija dėl LR dar-
bo kodekso pataisų. 

2012 m. birželio 13 d. Nacionalinių Lietuvos profesinių sąjungų junginių koordinacinis centras surengė piketą prie LR Vyriausybės Vilniuje. 

2012 m. birželio 13 d., piketas prie LR Vyriausybės. Prie profesinių sąjungų prisidėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovai. LR Vyriausybė 
posėdyje pritarė Darbo kodekso liberalizavimo paketui ir nutarė teikti jį LR Seimui, nors LR trišalėje taryboje susitarta ne dėl visų nuostatų.

2012 m. gegužės 18 d., Nacionalinių Lietuvos profesinių sąjungų 
junginių koordinacinio centro surengtas piketas prie LR finansų mi-
nisterijos, nesutinkant su siūlomais LR darbo kodekso pakeitimais. 

2012 m. gegužės 21 d., Nacionalinių Lietuvos profesinių sąjungų 
junginių koordinacinio centro surengtas piketas prie LR Vyriausy-
bės Vilniuje, ten tuo metu vyko LR trišalės tarybos atstovų susiti-
kimas su Ministru Pirmininku, dėl darbo santykių reglamentavimo. 

2012 m. gegužės 21 d. Surengtas piketas prie Ukmergės miesto 
savivaldybės dėl darbo santykius liberalizuojančių LR darbo ko-
dekso pataisų. 

2012 m. gegužės 22 d. Surengtas piketas prie LR socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos Vilniuje. 
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DIALOGAS – PAŽANGIAUSIAS BŪDAS SPRĘSTI 
PROLEMAS

Lietuvoje vis dar matomas sutarimo vi-
suomenėje – socialinėje, ekonominėje, darbo 
rinkos srityse – trūkumas. Darbuotojų ir darb-
davių poreikiams dar nepakankamai atstovau-
jama Lietuvos regionuose.

Siekiant aktyvinti regioninių trišalių ta-
rybų veiklą bei skatinti jas spręsti regionams 
aktualius klausimus, projekto metu rengiami 
susitikimai su regionų trišalių tarybų atstovais, 
aptariami jų veiklos trukdžiai, galimi proble-
mų sprendimo būdai, dalijamasi gerąja patir-
timi socialinio dialogo srityje. Tai pat svarsto-
mi regionui ar rajonui svarbiausi, daugiausiai 
problemų keliantys klausimai.

Projekto metu, be kita ko, numatoma 
įsteigti naujas trišales tarybas tuose regionuo-
se ar rajonuose, kuriuose yra poreikis sociali-
niam dialogui.

Kodėl socialiniam dialogui ir socialinei 
partnerystei skiriamas toks didelis dėmesys? 
Ogi todėl, kad iki šiol niekas nesugalvojo ki-
tokio būdo spręsti problemas, kylančias tarp 
darbo ir kapitalo, neįskaitant, žinoma, spaudi-
mo priemonių, kai susitarti nepavyksta. 

Mokydamiesi iš kitų, ilgametę patirtį su-
kaupusių pažangių Europos šalių, nes ten soci-
alinis dialogas – tai tarsi savaime suprantamas 
dalykas, atsižvelgdami į situaciją Lietuvoje, 
pasinaudodami sukaupta patirtimi, žingsnis 
po žingsnio einame į priekį. 

Pavyzdžiu galėtų būti Lietuvos Respubli-
kos trišalės tarybos patirtis. Visi klausimai, 
susiję su darbo rinka, darbo santykiais, visų 
pirma privalo būti aptariami šios tarybos posė-
džiuose ir džiugu, kad svarstant šiuos klausi-
mus LR Seime, tampa norma paklausti trišalės 
tarybos nuomonės.

 
ATSTOVUS TRAPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE 

TURI IR LIETUVA 

Socialinė partnerystė pripažįstama, o jos 

veikla pradėta kiekvienoje Europos Bendrijos 
valstybėje, tačiau jos formos, įgyvendinimo 
priemonės ir efektyvumas ženkliai skiriasi.

Trišalės partnerystės principu veikia Tarp-
tautinė darbo organizacija ir Europos Sąjungos 
institucijos: Europos socialinio fondo komi-
tetas (LPSK atstovė Irena Petraitienė), Lais-
vo asmenų judėjimo patariamasis komitetas 
(LPSK atstovė Janina Matuizienė), Europos 
saugos, higienos ir sveikatos darbe patariama-
sis komitetas (LPSK atstovas Rimantas Kum-
pis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas (LPSK atstovė Gražina Gruzdienė), 
Europos ekonomikos ir užimtumo komitetas 
(Janina Matuizienė – pakaitinė narė), Europos 
darbo ir gyvenimo sąlygų plėtros centras (Da-

nutė Šlionskienė – pakaitinė narė), Europos 
profesinio mokymo plėtros centras (CEDE-
FOP) ir Profesinio mokymo patariamasis ko-
mitetas (LPSK atstovė Tatjana Babrauskienė).

Tokiu būdu, suteikiama teisė ir galimybė 
visoms ES narėms atstovauti savo šalims ir 
pristatyti socialinių partnerių pozicijas. 

DIRBA KAIP PATARIAMASIS ORGANAS

Viena svarbiausių institucijų – Europos 
ekonominių socialinių reikalų komitetas 
(EESRK), kurio veiklos pagrindas taip pat yra 
socialinė partnerystė. Jis įsteigtas 1957 m. ir 
yra Europos Sąjungos patariamasis organas, 
konsultuojantis didžiąsias ES institucijas: Eu-
ropos Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą ir 
Europos Parlamentą. Ši institucija rengia nuo-
mones dėl siūlomų ES teisės aktų ir nuomones 
savo iniciatyva, temomis, kurias, narių many-
mu, reikėtų svarstyti. 

Viena pagrindinių komiteto  užduočių – 
būti „tiltu“ tarp ES institucijų ir organizuotos 
pilietinės visuomenės. Komiteto nariai ats-
tovauja įvairiems savo šalių ekonominiams, 
socialiniams ir kultūriniams interesams. Jie 
dirba trijose grupėse: darbdavių, darbuotojų 
ir įvairių interesų (pastarąją sudaro žemdirbių, 
vartotojų, aplinkosaugos, šeimos organizacijų, 
NVO atstovai ir pan.).

EESRK remia strategijos „Europa 2020“ 
tikslus ir pabrėžia, kad būtina stiprinti sil-
pnėjantį šalių konkurencingumą, didinti eko-
nomikos augimą, kurti naujas darbo vietas ir 
mažinti skurdą. Komitetas ragina įgyvendinti  
labiau saistančią ir tinkamai finansuojamą vi-
sai Europos Sąjungai skirtą socialinių veiksmų 
ir įsipareigojimų programą. Rengiant ir įgy-
vendinant šią programą ypatinga atsakomybė 
tenka socialiniams partneriams.

NORVEGAI PASIRAŠO BAZINĮ NACIONALINĮ SUSI-
TARIMĄ

Labai svarbi kitų Europos Sąjungos šalių 

patirtis. Todėl vasario mėnesį lankėmės Norve-
gijoje.  Apie tai plačiau rašyta 2013 m. kovo 
mėnesio laikraštyje „Lietuvos profsąjungos“. 

Oficialaus trišalio socialinio dialogo institu-
to šalyje nėra. Pagrindinės derybos vyksta tarp 
darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijų. 
Kas ketveri metai nacionaliniu lygiu pasirašo-
mas bazinis susitarimas („Basic agreement“), 
kuriuo įtvirtinami sektorių bei įmonių susitari-
mų pagrindai. Juo numatomi svarbiausi prin-
cipai. Šį susitarimą sudaro aštuoniolika skyrių, 
juose aprašoma laisvų asociacijų teisė derėtis 
ir numatomi atvejai, kada galima imtis teisėtų 
veiksmų deryboms stringant,  smulkiai apra-
šoma ginčų procedūra, numatomas profesinių 
sąjungų atstovų („shop stewards“) skaičius įmo-
nėse ir rinkimo tvarka, darbuotojų bei profesi-
nių sąjungų atstovų teisės ir pareigos, atleidimo 
tvarka, darbo sąlygos, atlyginimai ir t.t.

Kas ketveri metai, darbdavių ir profesinių 
sąjungų pasirašytas susitarimas peržiūrimas, 
keičiami tam tikri, tuo metu aktualūs dalykai: 
aptariamas atlyginimų klausimas, socialinės 
sąlygos ir t.t. 

Profesinės sąjungos ir darbdaviai labai 
akylai stebi socialinius-ekonominius šalies 
rodiklius, šalies biudžetą, pajamas ir išlaidas, 
todėl tarp visų trijų socialinių partnerių vyksta 
ypatingai glaudus bendradarbiavimas. Tokia 
socialinio dialogo sistema, pagrįsta pasitikėji-
mu ir bendradarbiavimu, atsirado ne per vieną 
dieną, o per maždaug šimtą metų. 

PAŽANGIŲ ŠALIŲ TRADICIJOS GILESNĖS 

Gilias socialinės partnerystės tradicijas su-
kaupusios ir kitos pažangios Vakarų Europos 
šalys. Pavyzdžiui, Austrijoje nuolat vyksta 
diskusijos tarp socialinių partnerių įvairiais 
aktualiais šaliai ir visai Europai klausimais. 
Išsakoma nuomonė dėl euro zonos stabiliza-
vimo, siūlomi efektyvūs mechanizmai, kaip 
įveikti makroekonominį disbalansą bei stabi-
lizuoti namų ūkius. Svarstomi tokie aktualūs 
klausimai, kaip socialinės dimensijos stipri-
nimas, efektyviai naudojant Europos socialinį 
ir visuomeninį modelį, aptariamos kovos su 
jaunimo nedarbu priemonės.  

Diskutuojama, kaip suteikti kiekvienam 
jaunam žmogui daugiau galimybių įgyti pir-
minį išsilavinimą bei pagrindines kompeten-
cijas, stiprinti profesinio rengimo sistemas. 
Diskutuojama dėl vyresnio amžiaus asmenų 
išlikimo darbo rinkoje galimybių, moterų ir 
vyrų lygių galimybių skatinimo. 

Austrijos socialiniai partneriai ypatingai 
pabrėžia socialinės partnerystės svarbą kri-
zės laikotarpiu. Austrija lengviau negu kitos 
šalys įveikė krizę tik todėl, kad sukurtos ir de-
šimtmečiais veikiančios socialinių partnerių 
struktūros, užtikrino galimybę greitai ir efek-
tyviai reaguoti į iškylančias problemas.

Lietuvos pramonininkų konfederacija, kartu su 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos 
darbo federacija, Lietuvos profesine sąjunga „Soli-
darumas“ ir Lietuvos inovacijų centru, įgyvendina 
projektą „Regioninių trišalių tarybų stiprinimas Lie-
tuvoje (Strenghtening regional tripartite councils in 
Lithuanian) (Nr. 2012/104527), kuris yra finansuoja-
mas fondo „Innovation Norway“ lėšomis. 

Projekto tikslas – stiprinti regioninių trišalių ta-
rybų veiklą Lietuvoje bei skatinti veiksmingą sąveiką  
tarp Lietuvos Respublikos trišalės tarybos ir regioni-
nių trišalių tarybų.

Janina MATUIZIENĖ

KETVERIUS METUS VYKDO PROGRAMĄ REGIO-
NUOSE 

Manome, kad Europos valstybių pavyz-
džiai rodo, jog Lietuva socialinės partnerystės 
srityje turi dar daug nuveikti.

Jei nacionaliniu bei įmonės lygiu socialinė 
partnerystė – patenkinama, tai ženkliai atsilie-
ka sektorių bei regionų lygiai, socialinio ben-
dradarbiavimo veikla dar nėra tapusi kiekvie-
nos bendruomenės visuomeninio gyvenimo 
dalimi. 

Tai suvokdama, LPSK parengė ir teikė LR 
Vyriausybei programą, dėl regionų socialinės 
partnerystės skatinimo. Gavome finansavimą 
ir ketverius metus vykdėme  „Socialinio dialo-
go Lietuvoje stiprinimo programą“.

Vienas iš programos tikslų – skatinti visuo-
menę nelikti abejinga, aktyviai prisidėti prie 
vietos savivaldos veiklos per trišales tarybas, 
spręsti aktualius klausimus. Be to, nacionali-
nės socialinių partnerių organizacijos turėjo 
galimybę sutelkti savo organizacijas vietose, 
geriau koordinuoti jų veiklą, skatinti susitelkti 
ne tik sektoriniu pagrindu, bet ir pagal gyve-
namąją vietą.

Inicijuotos naujai arba atnaujintos veikian-
čios trišalės institucijos, apmokomi išrinkti 
atstovai, aptariamos darbotvarkės. Trišalių 
tarybų posėdžių darbotvarkėse dažniausiai 
svarstyti aktualūs vietos bendruomenei klausi-
mai, padėtis darbo rinkoje, švietimo, kultūros 
klausimai. Nagrinėti ir tokie klausimai, kurių 
sprendimas reikalingas nacionaliniu lygiu, 
todėl tokie klausimai regionų trišalių tarybų 
sprendimu ir iniciatyva nagrinėti LR trišalėje 
taryboje. Pasibaigus programai, daugelis re-
gionų trišalių tarybų puikiai dirba. Pavyzdžiu 
galėtų būti Kauno, Utenos, Ukmergės, Radvi-
liškio ir kitų trišalių tarybų veikla.

STIPRINAMAS REGIONINIŲ TRIŠALIŲ TARYBŲ 
DARBAS 

Šis norvegų finansuojamas projektas 
mums suteikia galimybę grįžti prie to, kas jau 
sukurta – regioninių trišalių tarybų, dalyvau-
ti jų vykdomoje veikloje, teikti trišalių tary-
bų atstovams patarimus ir siūlymus, skatinti 
keistis patirtimi, padėti įveikti atsirandančius 
trukdžius. 

Nuo projekto pradžios, socialinių partnerių 
organizacijų bei LR trišalės tarybos atstovai 
dalyvavo vykusiuose Vilniaus regiono, Šalči-
ninkų, Ukmergės bei Anykščių trišalių tarybų 
posėdžiuose.

Gegužės mėnesį vykome į Šalčininkus, 
ten dalyvavome Vilniaus regiono trišalės 
tarybos posėdyje. Šį kartą galėjome geriau 
susipažinti su šio krašto veiklos rezultatais ir 
problemomis. Trišalės tarybos posėdyje daly-
vavo ir susirinkusius sveikino meras Zdzislav 

Gegužės surengtas Vilniaus regiono trišalės tarybos posėdis Šalčininkuose.

Vasario mėnesį Lietuvos atstovai lankėsi Norvegijoje.
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Palevič. Savivaldybės skyrių vedėjai pristatė 
ir aptarė daugelį problemų, pasidžiaugė nu-
veiktais darbais. 

Šalčininkų kraštas turi daug kultūrinio pa-
veldo, lankytinų objektų, apie kuriuos papa-
sakojo Informacijos, kultūros ir turizmo sky-
riaus vedėja Irena Kolosovska. 

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jelena 
Uljanovič palietė savivaldybių finansavimo 
klausimus. 

Regina Markevič, Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėja, aptarė šio krašto švietimo klausi-
mus, rajone veikiančių mokyklų situaciją. 

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stanislovas 
Lebedis, be išsakytų problemų žemės ūkyje, 
pasidžiaugė, kad šiame krašte dar daug žmo-
nių ūkininkauja ir iš to gyvena, todėl mažesnė 
ir migracija. 

Renata Stefanovič, investicijų ir planavi-
mo skyriaus vedėja, pristatė verslumo skatini-
mo galimybes šioje savivaldybėje.

Liana Rybak, Vilniaus teritorinės darbo 
biržos, Šalčininkų skyriaus vedėja, išsamiai 
papasakojo apie įsidarbinimo galimybes, vyk-
domus projektus.

Trišalės tarybos nariai galėjo padiskutuo-
ti, užduoti klausimų. Po posėdžio surengta 
ekskursija į Šalčininkų S. Moniuškos menų 
mokyklą, apie kurios gražią istoriją ir moks-
leivių galimybes, atskleisti savo talentus mu-
zikuojant  įvairiais instrumentais, papasakojo 
direktorius Vladyslav Bogdanovič. 

Vilniaus regiono trišalė taryba viena iš ak-
tyviau veikiančių, kurios posėdžiai vyksta vie-
noje iš septynių savivaldybių. Susitikimo su 
Vilniaus regiono trišale taryba metu, buvome 
informuoti dėl techninių problemų, kurios ri-
boja tarybos veiklą, tačiau gali būti lengvai iš-
sprendžiamos. Rajonuose veikiančios trišalės 
tarybos paprastai turi savivaldybės adminis-
tracijos paskirtą specialistą, jis yra atsakingas 
už trišalės tarybos darbą, t.y. kviečia į posė-
džius, rengia protokolus, juos archyvuoja ir kt. 

Kadangi Vilniaus regiono trišalėje taryboje 
valstybei atstovauja net septynios savivaldybės, 
jų merai bei kiti specialistai, taryba susiduria su 
tam tikromis techninėmis kliūtimis. Neturėdama 
jokio asmens, kuris būtų atsakingas už trišalės 
tarybos veiklą, taryba neturi galimybių vienoje 
vietoje saugoti ir archyvuoti nei posėdžių me-
džiagos, nei protokolų ar kitų dokumentų. Ži-
nodami, jog bendradarbiavimo su regioninėmis 
trišalėmis tarybomis stiprinimas yra ir vienas 
iš pagrindinių Lietuvos Respublikos trišalės ta-
rybos sekretoriato 2013 m. veiklos uždavinių, 
kad pastaruoju metu vyksta informacijos kaita 
tarp regioninių trišalių tarybų ir Lietuvos Respu-
blikos trišalės tarybos sekretoriato, kreipiamės 
prašydami, jog ir Vilniaus regiono trišalei tary-
bai  būtų suteikta galimybė archyvuoti tarybos 
posėdžių protokolus ar kitą medžiagą Lietuvos 
Respublikos trišalės tarybos sekretoriate.

2013 m. gegužės 31 dieną, Ukmergės sa-

vivaldybėje įvyko Trišalės tarybos posėdis, 
jo metu aptarta situacija Ukmergės darbo rin-
koje, užimtumo galimybės ir problemos, Vy-
riausybės politika sprendžiant savivaldybių fi-
nansavimo klausimus, kitų Europos Sąjungos 
šalių praktika, bendradarbiavimo su LR trišale 
taryba galimybės.

Renginyje dalyvavęs rajono savivaldybės 
meras Vydas Paknys akcentavo, kad bus įsi-
klausoma į Trišalės tarybos narių nuomonę, 
pasiūlymus, nukreiptus į ateities perspektyvas. 

Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės 
skyriaus vedėja Raminta Kaušikienė pristatė 

padėtį  Ukmergės darbo rinkoje, galimybes 
įsidarbinti. 

Grįžtant į praeitį, pažymėta, kad susitari-
mas dėl Trišalės tarybos įsteigimo pasirašytas 
2009 metų rugpjūčio 29 dieną. Šiame doku-
mente ir vėliau pasirašytuose susitarimuose 
numatyta trišaliu principu spręsti socialines, 
ekonomines ir darbo problemas. Tarybai pir-
mininkaujama rotacijos principu. Šiuo metu 
pirmininkauja profesinės sąjungos. 

                                     
Anykščių rajono trišalė taryba svarstė  

net tik rajonui, bet ir visai respublikai aktua-

lų klausimą. Tai socialinėje sferoje dirbančių 
socialinių darbuotojų padėtis. Buvome su-
pažindinti su problemų paketu, kuris sunkiai 
skinasi kelią gerinant  socialinių darbuotojų 
darbo  sąlygas. 

Pagrindinė Trišalės tarybos tema: „Soci-
alinį darbą dirbančių darbuotojų saugumo ir 
sveikatos užtikrinimas“. Su aktualiomis pro-
blemomis gana išsamiai supažindino ir spren-
dimo būdus siūlė Laima Zukienė, Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos Vaiko 
teisių apsaugos skyriaus vedėja.

Pranešėja iškėlė daug opių klausimų. Vai-

nukelta į 8 psl.Trišalės tarybos posėdžio Ukmergėje metu aptarta Vyriausybės politika sprendžiant savivaldybių finansavimo klausimus, kitų Europos 
Sąjungos šalių praktika, bendradarbiavimo su LR trišale taryba galimybės.

Anykščių rajono trišalė taryba svarstė  net tik rajonui, bet ir visai respublikai aktualias socialinės sferos darbuotojų problemas.

Posėdžio Šalčininkuose metu geriau susipažinta su šio krašto veiklos rezultatais bei problemomis.

Posėdžio Anykščiuose dalyviai supažindinti su problemomis, sun-
kiai besiskinančiomis kelią gerinant  socialinių darbuotojų darbo  
sąlygas. 

Pagrindinė Anykščių rajono Trišalės tarybos tema: „Socialinį darbą 
dirbančių darbuotojų saugumo ir sveikatos užtikrinimas“.

Dalyviai diskutavo dėl užimtumo galimybių ir problemų Ukmergėje. 

Ukmergės savivaldybėje įvykusio Trišalės tarybos posėdžio metu aptarta situacija Ukmergės darbo rinkoje. 

ko teisių apsaugos ir Socialinės paramos sky-
rių darbuotojai, būdami valstybės tarnautojais, 
negauna papildomų atostogų, jiems netaikoma 
trumpesnė darbo savaitė. Lankomosios prie-
žiūros darbuotojai ir socialinio darbo organi-
zatoriai neaprūpinti mobiliaisiais telefonais, 
transporto priemonėmis. Socialiniams dar-
buotojams dirbantiems su rizikos šeimomis, 
apibrėžtas atlyginimo koeficientas – 13, tačiau 
šiuo metu mokamas priedas 20 proc. darbo 
užmokesčio ir tai priklauso nuo savivaldybės 
atlyginimų fondo. 

„Supported by a grant from Norway 
through the Norwegian Financial Mecha-
nism 2009-2014, in the frame of the Fund 
for Decent Work and Tripartite Dialogue“
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„BALTOSIOS BANGOS“ AKCIJA RAGINO KILTI Į KOVĄ SU ŠEŠĖLINE 
EKONOMIKA

SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ – DEMOKRATINĖS VISUOMENĖS GARANTAS

Iniciatyva „Baltoji banga“,  kartu su aso-
ciacija „Investors‘ Forum“,  gegužės 31 d. 
surengė akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešė-
liui“. Pagrindinė akcija įvyko Vilniuje, prie 
„Baltosios bangos“ prisidėjo bendraminčiai 
Kaune, Kėdainiuose, Biržuose, Klaipėdoje, 
Utenoje ir Marijampolėje.

Renginys skirtas didinti šalies gerovę ir 
piliečių sąmoningumą, primenant apie „še-
šėlio“ žalą mums, Lietuvos piliečiams. Šiais 
metais akcija surengta Tarptautinės vaikų 
gynimo dienos išvakarėse. Data pasirinkta 
neatsitiktinai, nes norėta paraginti visuomenę 
ateities kartoms kurti tokią Lietuvą, kurioje 
nebūtų vietos „šešėliui“. 

Akcijos dalyviai miestų gyventojams da-
lijo informacinius bukletus apie šešėlinės 
ekonomikos, mokesčių vengimo mastus ir jų 
poveikį visuomenei. Akcijos dalyviai ragino 
mūsų šalies darbdavius skaidriai atsiskaityti su 
darbuotojais, o darbuotojus – atsisakyti nele-

galios produkcijos ir neremti „šešėlinio“ verslo.
Prie akcijos prisidėjo: Lietuvos Respubli-

kos Valstybinė mokesčių inspekcija, Pilietinė 
iniciatyva „Baltosios pirštinės“, Jaunųjų pro-
fesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai, 

Renginys skirtas didinti šalies gerovę ir piliečių sąmoningumą, primenant apie „šešėlio“ žalą Lietuvos piliečiams bei raginti šalies darbdavius skaidriai atsiskaityti su darbuotojais, o darbuotojus – atsisakyti 
nelegalios produkcijos ir neremti „šešėlinio“ verslo.

Iniciatyva „Baltoji banga“,  kartu su asociacija „Investors‘ Forum“,  gegužės 31 d. surengė akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“.

» » S V A R B U « «

profesinės sąjungos kuriamos laisvai ir vei-
kia savarankiškai, nubrėžia ne tik valstybės 
ir profesinių sąjungų sąveikos ribas, bet ir 
profesinėms sąjungoms valstybės teikia-
mos paramos konstitucines ribas“.

Priimtais teisės aktų pakeitimais siekia-
ma suderinti Profesinių sąjungų įstatymo 
normų turinį ir terminus su Europos soci-
aline chartija, Darbo kodeksu ir Darbo ta-
rybų įstatymu:

5 str. papildytas: Valstybės, šakos ar 
teritoriniu lygiu organizuotos profesinės 
sąjungos pagal steigimo dokumentuose 
nustatytą kompetenciją įmonėse, įstaigose, 
organizacijose turi teisę steigti savo padali-
nius ir veikti juose.

13 str. papildytas: Darbdavys profe-
sinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, 
atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia 
jų prašomą informaciją apie darbo, ekono-
mines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų 
teisę atlikti kitas šio įstatymo 17 straipsny-
je numatytas funkcijas.

Profesinės sąjungos atstovaujamųjų ir 
(arba) valdymo organų nariai pareigas pa-
prastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu šie 
nariai  profesinių sąjungų posėdžiams ir jų 
pareigoms atlikti atleidžiami nuo darbo ne 
mažiau kaip 60 darbo valandų per metus, 
jeigu kolektyvinėje sutartyje nenumatyta 
kitaip. Už šį laiką jiems mokamas vidutinis 
darbo užmokestis.

17 str. papildytas: Profesinės sąjun-
gos, jų inspekcijos informaciją dėl darbo 
įstatymų, kitų norminių teisės aktų, ko-
lektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų  
laikymosi pažeidimo ne vėliau kaip per 
3 darbo dienas nuo pažeidimo padarymo 
arba sužinojimo apie pažeidimo padarymą 
momento perduoda Valstybinės darbo ins-
pekcijos teritoriniam skyriui.

LRS ir LPSK  informacija

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai 
(LPSK) priklausančios Maistininkų profesinės 
sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinių sąjun-
gų federacijos bei LPSK sekretoriato atstovai.

LPSK informacija

atkelta iš 1 psl.

PRIIMTI PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PAKEITI-
MAI

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME 

Lietuvos profesinių sąjungų konfede-
racija nuoširdžiai užjaučia kolegę Danutę 
Margelienę dėl mylimos mamos mirties. 

Mirtis – tai slenkstis, o ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau po jų nusidriekia šviesa,
Jie atminty gyvi išlieka...

Socialinio darbuotojo darbas – pavojingas 
sveikatai, net gyvybei. Dažnai tenka lankytis 
rizikos klientų namuose, kur girtaujama, pi-
liečiai būna agresyvūs, neretai darbuotojams 
kelią pastoja pikti, alkani šunys, kai kuriuose 
girtaujančiose šeimose yra tikimybė užsikrėsti 
pavojingomis gyvybei ligomis  ir t. t.

Šių veiksnių rizika darbuotojų saugai ir 
sveikatai neįvertinta. Nėra saugos ir sveika-
tos mokymų, kuriuose būtų supažindinama, 
kaip valdyti profesinę riziką ar ją sumažinti. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raš-
te nurodyta, kad savivaldybė, kaip darbdavys, 
privalo atlikti profesinės rizikos vertinimą bei 
jos prevencijos būdus, organizuoti mokymus, 
tačiau trūksta teisinio reglamentavimo, kai 
kurie teisės aktai pasenę. Neaišku, kokias sau-
gos priemones gali naudoti socialiniai darbuo-
tojai.

Rekomenduojama į rizikos vietas vykti 
su policijos pareigūnais, tačiau policija neturi 
tiek galimybių ir to daryti neprivalo, retkar-
čiais sutinka geranoriškai padėti. 

Valstybės tarnautojas, jei į jį pasikėsinta, 
jam grasinta, ar įvykus didesniam incidentui, 
gali kreiptis į teisėsaugą, tuomet pradedamas 
ikiteisminis tyrimas, o socialinis darbuotojas 

tokiu atveju gali kreiptis tik privataus kaltini-
mo tvarka. Socialiniai darbuotojai turėtų būtų 
prilyginami valstybės pareigūnams, kad ir jie 
galėtų kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo pradė-
jimo.

Išklausę problemas, Anykščių rajono tri-
šalės tarybos nariai parengė kreipimąsi į Val-
džios institucijas bei Lietuvos Respublikos 
trišalę tarybą „Dėl socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimo“, pateik-
dami konkrečius siūlymus. Viliamės, kad šis 
klausimas bus svarstomas Lietuvos respubli-
kos trišalės tarybos posėdyje.

Lietuvos pramonininkų konfederacija  su 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, 
Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesine 
sąjunga „Solidarumas“ pasirašė susitarimą. 

Projekte dalyvaujančios organizacijos, 
siekdamos darbdavių ir darbuotojų intere-
sų pusiausvyros:

- skatins ekonominę bei socialinę pa-
žangą ūkio, mokslo, švietimo ir kultūros 
erdvėje;
- mažins socialinę atskirtį bei skurdą;
- skatins regionų raidą ir plėtrą;
- palaikys ir plėtos socialinį dialogą ne 
tik nacionaliniu, bet ir regionų  lygiu;

socialinę partnerystę grįsdamos:
- tikslų ir siekių, veiklos prioritetų 

atkelta iš 7 psl.
bendrumu bei suderinamumu;
- asociacijų laisve;
- geranoriškumu ir savarankiškumu 
priimant šalis saistančius įsipareigojimus;
- tarpusavio įsipareigojimų vykdymu;
- galiojančios teisinės sistemos nepa-
žeidžiamumu;
- objektyvios informacijos teikimu;
- tarpusavio kontrole ir atsakomybe;
- šalių lygiateisiškumu, geranorišku-
mu ir pagarba teisėtiems savitarpio intere-
sams;

susitaria:
- skirti savo atstovus į trišales ar dviša-
les regionų tarybas, komisijas;
- bendradarbiauti su regionų trišalė-
mis ar dvišalėmis taryboms, komisijomis 
padedant joms spręsti regionui aktualias 
ūkio, ekonomikos, darbo rinkos, švietimo, 
kultūros ir kitų sričių problemas;
- keistis aktualia informacija ir teikti 
konsultacijas regionų trišalėms ar dviša-
lėms taryboms, komisijoms veiklos klau-
simais;
- kelti regionui aktualius klausimus ir 
diskutuoti nacionaliniu lygiu;

Šiuo metu atostogų planai kiek pristabdė 
visų mūsų veiklą, tačiau vasaros pabaigoje tę-
sime pradėtus darbus.


