
 

LPSK Jaunimas parodoje „Studijos 

2017“ sulaukė daug dėmesio 
 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimas vasario 

2-4 d. dalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo parodoje „Studijos 2017”.  
 

 
 

Plačiau 

 

Gerbiamieji, 
 

Kaip tikriausiai žinote, pastaruoju  

metu LPSK orientuojasi į darbą 

Trišalės tarybos  posėdžiuose.  

 

Nors ne viskas klojasi lyg sviestu 

patepta, džiugu, kad jau pavyko 

pasiekti tam tikrų teigiamų 

pokyčių dėl darbo ir poilsio laiko 

apskaitos reglamentavimo. 

 

Profesinių sąjungų, darbdavių ir 

Vyriausybės atstovai susitarė, kad 

darbo apskaitos laikotarpis turi 

grįžti prie vieno mėnesio. Tuo 

metu, esant suminei darbo laiko 

apskaitai, jis sieks tris mėnesius. 

Tiesa, jį bus galima prailginti 

sudarant kolektyvines sutartis.  

 

Svarbu ir tai, kad maksimali darbo 

laiko trukmė su viršvalandžiais 

negalės viršyti 60 valandų, o, esant 

suminei darbo laiko apskaitai, – 48 

valandų. 

 

Rytoj vyks kitas Trišalės tarybos 

posėdis. Tikimės po jo turėti ir 

daugiau gerų žinių. 

 

 

Gero skaitymo! 

 

LPSK pirmininkas 

Artūras Černiauskas 

LPSK NAUJIENOS 
  

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos naujienlaiškis 

Nr. 16  2017 m. vasario 6 d. 

 

Ką žada valstybinių miškų reforma? Plačiau – antrajame puslapyje. 

http://www.lpsk.lt/2017/02/03/lpsk-jaunimas-dalyvauja-parodoje-studijos-2017/


 

Vienijasi aukštojo 

mokslo institucijų 

profesinės sąjungos 

 
Vasario 1 d. Vilniaus 

universiteto, jungiančios 

universiteto bibliotekos, 

Kauno humanitarinių 

fakultetų ir Teorinės fizikos ir 

astronomijos instituto 

organizacijas, to paties 

universiteto Filosofijos 

fakulteto, Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto, 

Lietuvos literatūros ir 

tautosakos instituto ir 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos (LMTA) 

profesinių sąjungų, 

vienijančių daugiau nei 200 

narių, pirmininkai, sutarė 

įsteigti LŠPS Aukštojo 

mokslo institucijų profesinių 

sąjungų susivienijimą. 

 

Plačiau 

 

Įdomus faktas 

#16 

Suomijoje nuo sausio 1 d. 

pradėtas eksperimentas, kai 

šalies gyventojams kiekvieną 

mėnesį mokamos bazinės 

pajamos.  

 

 

Daugiau aktualios 

informacijos galite rasti mūsų 

Facebook paskyroje. 

 

 

I. Ruginienė. Dėl valstybinių miškų 

reformos iki 3000 žmonių liks gatvėje? 

 

 
 

Dėl valstybinių miškų ūkio reformos iki 3000 šioje 

sistemoje dirbančių žmonių gali netekti darbo. 

Blogiausia tai, kad reforma stipriausiai paveiks ir taip 

sudėtingoje padėtyje esančius regionus. Jei valdžia 

nuolat akcentuoja, kad svarbu vystyti regionus ir stabdyti 

jų tuštėjimą, kodėl pjaunama šaka, ant kurios sėdime? 

 

Tapęs aplinkos ministru Kęstutis Navickas pradėjo 

projektuoti itin sparčiai norimą įgyvendinti valstybinių 

miškų reformą. Jos tikslas – sujungti dabar veikiančias 

42 urėdijas į vieną valstybės valdomą įmonę.  

 

Plačiau 
 

 

 

LGPF įkūrimo 25-mečio minėjimas 

Šeduvos seniūnijoje 

Sausio 20 d., penktadienį, Šeduvos seniūnijoje 

paminėtas Lietuvos geležininkelininkų profsąjungų 

federacijos (LGPF) 25-metis.  

Renginyje įžanginį žodį tarė LGPF pirmininkas Vilius 

Ligeika. Jis prisiminė, kaip prieš ketvirtį, sausio 9 d., 

Vilniuje įvyko steigiamas suvažiavimas, kada buvo 

įsteigta LGPF, o jos pirmininku išrinktas Remigijus 

Brazauskas. 

Plačiau 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija. J. Jasinskio g. 9-213, Vilnius.  

El. p.: komunikacija@lpsk.lt, mob. tel.: +370 624 13623 

http://www.lpsk.lt/2017/02/06/vienijasi-aukstojo-mokslo-instituciju-profesines-sajungos/
https://www.facebook.com/Lietuvos-profesini%C5%B3-s%C4%85jung%C5%B3-konfederacija-153500544685522/
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