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Daugmaž apsipratę su virusu, turėjome kitą labai svarbią darbuotojų judėjimui
pamoką – streiką „Achemoje“, atėmusiu daug laiko ir energijos, tačiau davusiu
neįkainojamos patirties. Na, ir galiausiai viską vainikavo net sapnuose nematytas
košmaras – karas Ukrainoje. 

Vis dėlto galime pasidžiaugti, jog šiemet 20-metį mininti Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacija yra didžiausias ir, drąsiai galima sakyti, įtakingiausias
Lietuvos nacionalinis profesinių sąjungų centras. Tai įrodo ir rinkos tyrimų
bendrovės „Kantar“ tyrimai, bei, nors ir ne taip sparčiai, kaip norėtųsi, bet auganti
LPSK narystė. Konfederacijoje vis daugėja užklausų dėl naujų profesinių sąjungų
steigimo, interesantus visuomet nukreipiame į mūsų nares pagal ekonominės
veiklos pobūdį.
Šiuo metu LPSK priklauso 24 šakinės organizacijos. Greit po VI suvažiavimo iš
LPSK išstojo Viliaus Ligeikos vadovaujama Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų
federacija, tačiau geležinkelininkams konfederacijoje atstovauja kitas – Lietuvos
geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas, vedamas Artūro Černiausko.

Nuo šių metų balandžio narystę LPSK nutraukė ir Transporto darbuotojų
federacija (pirm. Algirdas Markevičius). Tiesa, buvo ir organizacijų pageidaujančių
prisijungti prie LPSK. 2020 m. tokius prašymus pateikusioms Lietuvos švietimo
darbuotojų profesinei sąjungai (pirm. Andrius Navickas) ir Nacionaliniam
pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui (pirm. Vladimiras Banel) valdybos
spendimu pasiūlyta prisijungti prie šiuo metu LPSK sudėtyje esančių giminingų
šakinių organizacijų, kas pareiškėjų netenkino.

Pozityviausiu poslinkiu narystės klausimu laikytinas dviejų švietimo organizacijų
susijungimas į Lietuvos švietimo ir mokslo profesinę sąjungą. Egidijaus Milešino
vadovaujama organizacija šiuo metu yra didžiausia LPSK narė. 

GERB.  SUVAŽIAVIMO
DELEGATAI,
turbūt, nesuklysiu pasakiusi, jog šios LPSK
kadencijos laikmetis buvo pats unikaliausias
ir, be abejo, sudėtingiausias. Tik spėjome
įsibėgėti, dar net neįpusėjus kadencijai, mus
užklupo pandemija. Daug ko turėjome
mokytis iš naujo bei atidžiai sekti, kad nebūtų
pasinaudota padėtimi ir sumažintos
darbuotojų garantijos (o tokių bandymų būta
nemažai!). 
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Iš 2020 m. sumokėto pajamų mokesčio paramą profesinėms sąjungoms skyrė
beveik 27 tūkst. gyventojų, kurių skirta suma sudarė virš 630 tūkst. eurų.

Palyginimui iš 2017 m. sumokėto GPM profesinės sąjungos gavo tik nepilnus 200
tūkst. eurų, kuriuos skyrė kiek daugiau nei 7,5 tūkst. gyventojų. Žinoma, įvertinant
tai, kiek žmonių Lietuvoje moka pajamų mokestį, tobulėti dar tikrai yra kur. 
Reikia pasidžiaugti pirmuoju precedentu Lietuvoje, kai už trukdymą profesinių
sąjungų veiklai pagal Baudžiamojo kodekso 177 str. buvo skirta reali bausmė
(Achemos darbuotojų profesinė sąjunga vs. AB „Agrochema“). Deja, kiekviena
valdžia vis bando šį straipsnį dekriminalizuoti. Sauliaus Skvernelio vyriausybę
pavyko įtikinti neatsisakyti baudžiamosios atsakomybės už trukdymą profesinių
sąjungų veiklai, tačiau Ingridos Šimonytės pavaldume esanti Teisingumo
ministerija vėl registravo įstatymo projektą, kuriuo minėtą veiką ketinama
perkelti į Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Šį kartą kova už 177 str.,
greičiausiai, bus daug sunkesnė. 

Neapvyksta pasiekti, kad visos įmonės, kuriose pagal Darbo kodeksą (DK) privalo
būti darbo apmokėjimo sistemos, jas turėtų ir turėtų padorias. Stebime
bauginančią tendenciją, kad net ir tose įmonėse, kur daug metų veikia profesinės
sąjungos, nuolat buvo pasirašomos kolektyvinės sutartys, darbdaviai vengia
kolektyvinių derybų ir sutartimis nebenori įtvirtinti savo įsipareigojimų (ryškiausia
pavyzdžiai – AB „Achema“, Vilniaus savivaldybės valdoma UAB „Vilniaus viešasis
transportas“). Tuo tarpu profesinės sąjungos, bandydamos pasinaudoti savo teise
rengti streiką, susiduria su ciniškais darbdavių veiksmais ginčus spręsti tesimuose
arba dar blogiau – su Laukinių vakarų praktika tiesiog susidoroti su savo teises
ginančiais darbuotojais.
Taip pat spręstinas ir profesinių sąjungų pirmininkų įmonėse ir įstaigose
apsaugos klausimas. Su naujuoju DK atėjo nuostata, kad darbdaviui norit atleisti
profesinės sąjungos pirmininką, sutikimo reikia kreiptis į Valstybinę darbo
inspekciją, kuri nevertina aplinkybių, o tik teisinius niuansus, todėl dažniausiai
tokį sutikimą duoda. Tiesa, 2022 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje pavyko
susiderėti dėl nuostatos, kad profesinių sąjungų renkamų organų nariai negali
būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva be išankstinio darbdavio lygmeniu
veikiančios profesinės sąjungos sutikimo. Tačiau ši sutartis galioja tik
biudžetiniame sektoriuje.

Nuo 2019 m. įsigaliojo nauja Gyventojų pajamų
mokesčio (GPM) redakcija, kuri sudarė galimybę
profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų
susivienijimams nekonkuruojant su kitais paramos
gavėjais gauti dalį gyventojų sumokėto pajamų
mokesčio, šiuo metu – iki 0,6 proc. Nors iš pradžių buvo
oponuojančiųjų šiai nuostatai, tačiau statistika rodo,

kad kasmet profesinių sąjungų surenkamos paramos iš
gyventojų vis daugėja. 

630 tūkst.

200 tūkst.
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https://www.lpsk.lt/2021/04/22/pirma-karta-lietuvos-istorijoje-teismas-nubaude-uz-trukdyma-profsajungu-veiklai/


Reziumuojant galima pasakyti, kad apie socialinį dialogą per ketverius metus
kalbėta daug, iš socialinių partnerių taip pat girdėta daug deklaracijų apie jį,
tačiau realus gyvenimas gerokai skiriasi nuo norų. Situaciją, labai tikėtina, dar
labiau apsunkins dėl pradžioje minėtų aplinkybių prastėjanti visuomenės
psichinė sveikata. Todėl naujoje kadencijoje, šalia kitų neatidėliotinų darbų, didelį
dėmesį turėsime skirti psichosocialinės rizikos veiksnių darbo vietose mažinimui.
Turi sumažėti darbuotojų darbo krūviai, ilgėti poilsio laikas, gerėti sąlygos
asmeninių poreikių ir darbo derinimui. 
Per kadenciją netekome iškilių profesinių sąjungų žmonių: anapilin išėjo Lietuvos
pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas, buvęs
LPSK vicepirmininkas Algirdas Kvedaravičius, Lietuvos slaugos specialistų
organizacijos įkūrėja ir buvusi vadovė Aldona Čiočienė, buvęs Lietuvos
visuomeninių paslaugų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas
Dainius Paukštė, mūsų gera bičiulė Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos
prezidentė Grasilda Makarevičienė. 

Pagarbiai
LPSK pirmininkė
Inga Ruginienė
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 Didžiausiais laimėjimais galima laikyti: 

     Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, kuris sudarė galimybę
profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams nekonkuruojant
su kitais paramos gavėjais gauti dalį gyventojų sumokėto pajamų mokesčio (iki 1
proc., po mokesčių perskaičiavimo – iki 0,6 proc.). 

     Skubiai pakeistas Darbo kodekso 179 str. aiškiai nurodant, kad aukštesnio
lygmens profesinės sąjungos padalinys yra darbdavio lygmeniu veikianti
profesinė sąjunga.

     Pakeistas Darbo kodekso 179 str. aiškiai apibrėžiant nacionaliniu lygmeniu
veikiančios profesinės sąjungos kriterijus.

     Įsigaliojo Darbo kodekso nuostata, įpareigojanti darbdavius darbo
skelbimuose nurodyti siūlomo darbo užmokesčio dydį.

     Prasidėjus karantinui Seime Liberalų sąjūdžio frakcija pradėjo registruoti
Darbo kodekso pataisas, labai žalingas darbuotojams: įteisinti nenustatytos
apimties darbo sutartis, neriboti terminuotų sutarčių skaičiaus nuolatiniam
darbui, dar labiau liberalizuoti suminės darbo apskaitos taikymą ir pan. LPSK
pavyko sustabdyti šias iniciatyvas ir projektai nebuvo priimti svarstyti Seime. 

DARBAS LR SEIME

LPSK inicijavo ar dalyvavo svarstant virš 50 darbuotojams aktualių tesės aktų
projektų. Mums pagrindiniame Seimo Socialinių reikalų ir darbo, kituose
komitetuose, Seimo frakcijų posėdžiuose nuolat ginama LPSK pozicija svarstant
darbuotojams aktualius teisės aktų projektus.
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     Po intensyvių derybų su darbdavių organizacijomis Seime užregistruotos
Darbo kodekso pataisos (keista 40 straipsnių), dėl kurių buvo susitarta derybose,

ir joms pritarta. 

     Priimtos Administracinių nusižengimų kodekso nuostatos, numatančios
didesnes baudas darbdaviams už darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo
įstatymų pažeidimus.

    Pritarta Darbo kodekso pataisoms, kuriomis nuo 2022 m. sausio 1 d. panaikinta
galimybė darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas (pvz.,

dienpinigius, komandiruotės išlaidų kompensacijas) mokėti grynaisiais pinigais.

    Pavyko pasiekti, kad nebūtų priimtos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo pataisos, kuriomis buvo siūloma reglamentuoti privalomą
skiepijimą tam tikrų sričių darbuotojams.

    Seime po pateikimo pritarta LPSK inicijuotoms Darbo kodekso pataisoms,
kuriomis siekiama aiškiau apibrėžti darbovietės sąvoką, tikslinti darbo laiko
sąvoką bei darbo grafikų keitimo tvarką, suderinti pasyvaus budėjimo namuose
sąvoką su ES Direktyva 2003/88, leisti kolektyvinėse sutartyse išplėsti jų galiojimą
visiems įmonės darbuotojams arba atskiriems darbuotojams, kurie pateikia
prašymą. Kitu LPSK parengtu projektu siūloma įvesti dar vieną socialinės
partnerystės lygmenį – socialinę partnerystę tarp įmonių grupių.
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Nesėkmės:

2018 m. valdantieji inicijavo ir skubos tvarka patvirtino mokesčių ir pensijų
reformą. LPSK pasisakė ir protestavo prieš ją, ragino Seimo narius sustabdyti
mokesčių ir pensijų sistemas keičiančių įstatymų projektų svarstymus Seime ir
priimti tik tada, kai dėl tokių svarbių kiekvienam Lietuvos gyventojui reformų
įvyks plačios diskusijos. 

Priimti Prezidentūros inicijuoti Viešųjų pirkimų įstatymo ir susijusių įstatymų
pakeitimai, tačiau nebuvo atsižvelgta į LPSK pasiūlymus ir pastabas. LPSK visais
lygmenimis (Prezidentūroje, Seime ir Vyriausybėje) teikė siūlymus patikslinti
socialinės partnerystės, kaip vieno iš kriterijų, sąvoką. Pasiūlyta nustatyti, kad
socialinį kriterijų atitinka tik tas viešųjų pirkimų proceso dalyvis, kuris su profesine
sąjunga yra pasirašęs kolektyvinę sutartį. Taip pat siūlyta, kad būtų vertinamas
viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių iki paslaugos pirkimo fakto
mokėtas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis, bei būtų draudžiama
konkursuose dalyvauti tiekėjams, kurie pažeidė darbuotojų darbų saugos, darbo
ir poilsio laiko reikalavimus, laiku nemokėjo atlyginimų ar mokėjo juos
vokeliuose. Deja, į šiuos pasiūlymus nebuvo atsižvelgta.

Priimtos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisos,
kuriomis nustatyta, kad darbuotojų sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios
ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas, nebefinansuojami valstybės biudžeto lėšomis. 

Seime po pateikimo priimti svarstyti teisės aktų projektai, numatantys, kad į
įmonių valdybas privalomai būtų įtraukti darbuotojų atstovai. Gauta neigiama
Vyriausybės išvada, projektai apsvarstyti papildomuose Seimo komitetuose,

tačiau toliau nepasistūmėta.
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Nuoseklaus ir reguliaraus darbo su Prezidentūra nebuvo iki 2019 m. vasaros, kai
prezidentu buvo išrinktas Gitanas Nausėda. Netrukus po inauguracijos LPSK
kreipėsi į jį ragindama susitikti, ir rugsėjo mėnesį įvyko pirmasis susitikimas su
Prezidento patarėjais, o netrukus su profesinių sąjungų atstovais susitiko ir pats
Gitanas Nausėda. 

DARBAS SU PREZIDENTŪRA

2019-2020 m. susiklostė nuoseklaus bendravimo su prezidento Gitano Nausėdos
patarėjais (pokalbiai telefonu, nuotoliniu būdu, lankymasis LPSK tarybos
posėdžiuose) tradicija, o su pačiu Prezidentu aptarti einamųjų aktualijų bei planų
susitinkama po 2-3 kartus per metus.
2020 m. kovo 3 d. LPSK pirmininkė Inga Ruginienė ir ekonomistas Vaidas
Navickas dalyvavo prezidento Gitano Nausėdos susitikime su ekspertais, kuriame
aptarta mokesčių sistemos tobulinimo problematika. 

Kadangi nebuvo realių darbdavių įsipareigojimų darbuotojams LPSK nepasirašė
Prezidento 2020 gegužės mėnesį inicijuoto socialinių partnerių memorandumo
„Dėl siekio išsaugoti dirbančiųjų pajamas covid-19 pandemijos padarinių sąlygoto
laikino darbo jėgos apmokestinimo sumažinimo laikotarpiu“. Tokį sprendimą
priėmė LPSK valdyba po susitikimo su Prezidento vyriausiuoju patarėju Simonu
Krėpšta.

Į Prezidentūrą LPSK raštu kreipiasi ir tais atvejais, kai siekia, kad vienas ar kitas
Seimo priimtas įstatymas būtų pasirašytas ar vetuotas. 2020 m. spalio mėnesį,
iškilus grėsmei, kad Prezidentas gali nepasirašyti Darbo kodekso 179 straipsnio
pakeitimo įstatymo, kuris numato kriterijus nacionalinėms profesinių sąjungų
organizacijoms, LPSK kreipėsi į Prezidentūrą atkreipdama dėmesį į būtinybę jį
pasirašyti. Po pokalbių su Prezidento patarėjais įstatymas buvo pasirašytas. 
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2021 m. LPSK kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydama vetuoti Seimo
priimtus Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
pakeitimus, kuriais nustatyta, kad darbuotojų sveikatos patikrinimai dėl
užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji
situacija ir (ar) karantinas, nebefinansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Nors
Prezidentas įstatymą ir vetavo, tačiau veto Seime buvo atmestas valdančiųjų
balsų dauguma.

2021 m. be darbinių susitikimų su Gitanu Nausėda, Prezidentas telefoninio
pokalbio su LPSK pirmininke metu pasveikino šalies darbuotojus su Gegužės 1-
ąją.

2022 m. pirmajame susitikime su Prezidentu LPSK iniciatyva buvo aptarta ir
situacija AB „Achema“. Po susitikimo vyriausioji Prezidento patarėja Irena
Segalovičienė spaudos konferencijoje sakė, jog neterminuotame „Achemos“
įmonės darbuotojų streike yra labai svarbus socialinis dialogas tarp darbdavio ir
darbuotojų atstovų. Ji pabrėžė, kad kolektyviniai susitarimai yra kriterijus, kuris
atspindi socialinio dialogo kokybę, o pareiškimai, jog kolektyvinės sutartys yra tik
popierėlis, sunkiai suprantami.
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Sauliui Skverneliui vadovaujant vyriausybei su ja vyko aktyvus darbas bei
diskusijos. Netrukus po VI suvažiavimo įvyko pirmasis LPSK pirmininkės Ingos
Ruginienės susitikimas su Premjeru, kuriame kalbėta apie minimalios mėnesio
algos kėlimą, socialinio dialogo situaciją šalyje. Vėliau tokių susitikimų įvyko ir
daugiau.

2017 m. pasirašytam Nacionaliniam susitarimui dėl būtinų reformų įgyvendinimo
aptarti kartą į ketvirtį vykdavo Vyriausybės ir socialinių partnerių susitikimai,
tačiau nieko apčiaupiamo jie taip ir neatnešė. 

DARBAS LR VYRIAUSYBĖJE

17-asis Lietuvos Respublikos vyriausybės kabinetas

2018 metų pabaigoje Vyriausybė sudarė komisiją Dėl Ilgalaikio tvaraus viešojo
sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos
projekto. LPSK joje atstovavo pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos teisėsaugos
pareigūnų federacijos ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės
sąjungos pirmininkės Loreta Soščekienė ir Aldona Baublytė, pakaitiniais nariais
buvo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus
Milešinas ir Paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas
Aleksandras Poschovas. Posėdžiuose vedamos diskusijos buvo chaotiškos,
nevedančios prie rezultatų, todėl LPSK valdyboje net buvo svarstomas klausimas
dėl pasitraukimo iš komisijos. Vis dėlto baiminantis, kad tuo pačiu gali nutrūkti ir
derybos dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties nuspręsta pasilikti, išsakant
griežtą poziciją. Buvo parengtas strategijos projektas, jam LPSK nepritarė, tačiau
strategija taip jokios juridinės galios ir neįgavo.
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2019 m. vyko derybos dėl transporto sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio.

Vyriausybė nepasidavė darbdavių šantažui ir priėmė nutarimą, kuriuo
komandiruojamų darbuotojų bazinis darbo užmokestis 2020 m. padidintas 28
proc. 

2020 m. LPSK kreipėsi į Seimą bei Vidaus reikalų ministeriją, nes profesinės
sąjungos 2019 m. nepateko į regionų plėtros tarybas. LPSK buvo atstovaujama
Vyriausybės sudarytoje darbo grupėje dėl Regioninės plėtros įstatymo projekto
kūrimo, o vėliau buvo priimta nauja įstatymo redakcija, suteikianti galimybę
socialiniams partneriams lygiomis atstovavimo normomis dalyvauti regioninėse
plėtros tarybose patariamojo balso teise. 2021 m. LPSK delegavo savo atstovus į
Telšių, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Utenos, Šiaulių, Tauragės, Alytaus,
Marijampolės regionų plėtros tarybų kolegijų partnerių grupes.

2020 m. pavyko apginti Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį baudžiamąją
atsakomybę už trukdymą profesinių sąjungų veiklai. Teisingumo ministerija buvo
numačiusi šią nuostatą dekriminalizuoti ir perkelti į Administracinių
nusižengimų kodeksą, tačiau po pokalbių su teisingumo ministru Elvinu
Jankevičiumi šios idėjos atsisakyta.

Prasidėjus COVID-19 pandemijai LPSK dalyvavo svarstant Ekonominių ir
finansinių priemonių planą dėl COVID-19. Dėl pandemijos padarinių švelninimo ir
karantino pasekmių nuolat vyko konsultacijos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje, apie tai buvo kalbama ir susitikimuose su premjeru Sauliumi
Skverneliu. 

Vyko atkaklios diskusijos dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3
d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios“ projekto. LPSK nepritarė iniciatyvai panaikinti Vyriausybės
patvirtintą pavojingų darbų sąrašą, o darbo vietos profesinės rizikos vertinimą
palikti kiekvieno darbdavio diskrecijai. Deja, Vyriausybė šį kartą neatsižvelgė į
profesinių sąjungų poziciją. 

LPSK sukritikavus vyriausybės parengtą ekonomikos skatinimo planą „Ateities
ekonomikos DNR“, jos atstovai buvo kviečiami į kassavaitinius Investicijų
komitetų posėdžius. Tačiau LPSK suspendavo savo veiklą, taip ir nesulaukusi
atsakymų apie socialinių parterių įtraukimą į plano stebėseną ir
įgyvendinimokontrolę.

2020 m. pavyko apginti Baudžiamojo kodekso straipsnį,2020 m. pavyko apginti Baudžiamojo kodekso straipsnį,2020 m. pavyko apginti Baudžiamojo kodekso straipsnį,
numatantį baudžiamąją atsakomybę už trukdymąnumatantį baudžiamąją atsakomybę už trukdymąnumatantį baudžiamąją atsakomybę už trukdymą
profesinių sąjungų veiklai.profesinių sąjungų veiklai.profesinių sąjungų veiklai.
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LPSK kategoriškai pasisakė prieš Vyriausybės planusLPSK kategoriškai pasisakė prieš Vyriausybės planusLPSK kategoriškai pasisakė prieš Vyriausybės planus
įvesti privalomąjį įvesti privalomąjį įvesti privalomąjį vakcinavimą tam tikroms profesijųvakcinavimą tam tikroms profesijųvakcinavimą tam tikroms profesijų
grupėmsgrupėmsgrupėms, taip pat – prieš privalomojo testavimo kaštų, taip pat – prieš privalomojo testavimo kaštų, taip pat – prieš privalomojo testavimo kaštų
perkėlimą ant darbuotojų pečių.perkėlimą ant darbuotojų pečių.perkėlimą ant darbuotojų pečių.

18-asis Lietuvos Respublikos vyriausybės kabinetas

Dar iki inauguracijos kreiptasi į naująją premjerę Ingridą Šimonytę dėl susitikimo.

Ji pažadėjo priimti LPSK atstovus, kai pradės eiti pareigas. 2020 m. gruodžio
pradžioje LPSK dar kartą kreipėsi į Ingridą Šimonytę teikdama savo pasiūlymus ir
pastabas aktualiausiais bei jautriausiais darbuotojams klausimais bei kviesdama
susitikti. Reakcijos iš Vyriausybės nesulaukta jokios. Premjerė tik asmeniškai
pakvietė LPSK pirmininkę dalyvauti savo sudarytos patariamosios tarybos, kuri
svarstė pandemijos valdymo priemones, veikloje. Metų pradžioje įvyko labai daug
ekspertų grupės susitikimų, vėliau savo veiklą šioje taryboje Inga Ruginienė
sustabdė.

2021 m. rugsėjo 6 d. LPSK pirmininkė kartu su kitais Trišalėje taryboje
atstovaujamų organizacijų vadovais buvo pakviesta susitikti su Ministre
Pirmininke. Kitas susitikimas, jau tik su nacionalinių profesinių sąjungų vadovais,
įvyko lapkričio 19 d.

LPSK kategoriškai pasisakė prieš Vyriausybės planus įvesti privalomąjį
vakcinavimą tam tikroms profesijų grupėms, taip pat – prieš privalomojo
testavimo kaštų perkėlimą ant darbuotojų pečių.

LPSK dalyvavo Mokestinių lengvatų peržiūros tarpinstitucinės darbo grupės prie
Finansų ministerijos veikloje. Įvyko 9 susitikimai, pristatytos įvairios ministerijos
iniciatyvos. Keli įstatymų pakeitimai pateikti Seimui, aktualiausias mums –
neapmokestinamojo pajamų minimumo koregavimas. Deja, LPSK lūkesčiai dėl
esminės mokesčių pertvarkos, kuri panaikintų „gyvulių ūkį“ ir vienodai
apmokestintų visas pajamas, nebuvo įgyvendinti.
LPSK dalyvavo Nacionalinės įgūdžių strategijos formavimo (STRATA) valdymo
grupėje prie LR Vyriausybės. Rezultatas – 2021 m. birželį pristatyta EBPO Lietuvos
įgūdžių strategijos vertinimo ir rekomendacijų ataskaita.

LPSK Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei 2021 m. liepos 8 d. išsiuntė kreipimąsi
„Dėl augančių dujų ir elektros energijos kainų“. Jame reiškiamas nerimas dėl
augančių prekių ir paslaugų kainų, dėl ko net ir dirbantiems žmonėms pajamų
gali užtekti tik pirmojo būtinumo prekėms ir paslaugoms įsigyti. 
LPSK buvo atstovaujama darbo grupėje, rengiančioje 2022-2027 m.

darbuotojųsaugos ir sveikatos veiksmų planą. Taip pat dirbta darbo grupėje dėl
psichologinio smurto darbe. Ši grupė pasiūlė papildyti Darbo kodeksą
nuostatomis, apibrėžiančiomis smurtą ir priekabiavimą darbe, taip pat numatyti
priemones, kurių turėtų imtis darbdaviai smurto ir priekabiavimo darbe
prevencijai, kontrolei, pagalbai nukentėjusiems darbuotojams suteikti.
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LPSK atstovai dalyvauja Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos, Valstybinio
socialinio draudimo fondo tarybos, Nacionalinės regioninės politikos tarybos prie
Vidaus reikalų ministerijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, Lietuvos
darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos veikloje. 

Su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovais vyksta nuolatiniai

reguliarūs susitikimai, pokalbiai telefonu.

Su Valstybine darbo inspekcija pasiektas susitarimas taikyti praktinį

bendradarbiavimo modelį: LPSK signalizuoja apie problemą, VDI reaguoja
prioriteto tvarka. Taip pat vyksta susitikimai su VDI vadovybe, keičiamasi
informacija.
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Nuo 2018 m . liepos 1 d .atnaujinta Lietuvos trišalės tarybos sudėtis . Ji
sudaryta vadovaujantis nuostatomis , numatytomis Darbo kodekse .

LPSK valdyba nusprendė , jog LPSK Trišalėje taryboje atstovauja : LPSK
pirmininkė Inga Ruginienė , Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandras Posochovas , Lietuvos
pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja Dalia
Jakutavičė .

 

 DARBAS LR TRIŠALĖJE  TARYBOJE

Pakaitiniai nariai : Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė
Gražina Gruzdienė , Lietuvos valstybės tarnautojų , biudžetiniu ir viešųjų
įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė ,

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta
Soščekienė . Naujos sudėties Trišalė taryba turėtų pradėti darbą 2022
m . vasarą .

Iki 2018 m . rugsėjo mėnesio Trišalei tarybai pirmininkavo LPSK
pirmininkė Inga Ruginienė , 2021 m . pusmetį tarybai pirmininkavo kita
LPSK atstovė – Dalia Jakutavičė .

Trišalėje taryboje kasmet deramasi dėl minimalios mėnesio algos
(MMA) kėlimo , aptariamas kvotų įvedimas trūkstamų profesijų trečiųjų
šalių piliečiams , derinama pozicija dėl naujų Darbo kodekso
pakeitimų . Susiklostė tradicija , jog Seimo narių iniciatyva registruoti
Darbo kodekso pakeitimų projektai siunčiami svarstyti Trišalei tarybai . 
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Profesinių sąjungų iniciatyva pradėtos diskusijos dėl darbų ir pareigybių
vertinimo metodikos atnaujinimo ir įgyvendinimo, dėl šakinių kolektyvinių
sutarčių sudarymo bei sektorinio socialinio dialogo.

Pristatytas Darbo kodekso monitoringas.
Aptartas TDO 102konvencijos Dėl minimalių socialinės apsaugos garantijų
ratifikavimas. Buvo pateikta pirminė konvencijos įgyvendinimo ataskaita.

Pristatytos EBPO parengtos Lietuvos darbo rinkos ir socialinės politikos
peržiūros rekomendacijų įgyvendinimo priemonės.
Pristatytas Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projektas.

Išsakyta griežta LPSK nuomonė dėl mokestinių reformų. 

Profesinių sąjungų iniciatyva pradėtos diskusijos dėl transporto sektoriuje
kylančių problemų sprendimo kolektyvinių derybų keliu.

Vyko kolektyvinių derybų transporto sektoriuje stebėsena.

Pristatytas privalomos statybininko ID kortelės įvedimas.
Išspręsta darbo užmokesčio ir dienpinigių santykio problema, pakeičiant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 99 ir
numatant krovininio kelių transporto sektoriuje dirbantiems vairuotojams
didesnį iš minimalios mėnesinės algos ar minimalaus valandinio atlygio
dauginamą koeficientą.

Vyko derybos dėl Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto.

2018 m. svarbiausi svarstyti klausimai:

2019 m.:

Po ilgų diskusijų nustatyti kriterijai Lietuvos kandidatų atrankai į Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Liepos mėn. į EESRK naujai
kadencijai patvirtintos dvi LPSK teiktos kandidatūros: Tatjana Babrauskienė ir
Irena Petraitienė.

Dėl tvirtos LPSK pozicijos atmestos iniciatyvos sumažinti darbuotojų
garantijas per karantiną.

Pavyko apginti, kad Gegužės 1-oji liktų šventinių dienų sąraše (buvo siūloma,

kad vietoj jos sąraše atsirastų Sausio 13-oji.).
Griežtai pasisakyta prieš MMA diferencijavimą pagal amžių.

Sudaryta socialinių partnerių kompetencijų ugdymo komisija.

Svarstytas Lietuvos ateities ekonomikos DNR planas.
LPSK iniciatyva pavyko atidėti klausimą dėl farmacijos specialistų atostogų 

 trumpinimo.

2020 m.:

Dėl tvirtos LPSK pozicijos atmestos iniciatyvos sumažintiDėl tvirtos LPSK pozicijos atmestos iniciatyvos sumažintiDėl tvirtos LPSK pozicijos atmestos iniciatyvos sumažinti
darbuotojų garantijas per karantiną.darbuotojų garantijas per karantiną.darbuotojų garantijas per karantiną.
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Svarstytas pasiūlymas komandiruojamiems darbuotojams atlyginimus,
dienpinigius ir kitas su darbo užmokesčiu susijusios išmokas mokėti į
darbuotojo nurodytą sąskaitą.

Aptartas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) projektas,
kuris buvo pristatytas labai „aptakus“ daugiau detalių žadant pateikti vėliau.

Tačiau to konkretumo taip ir nebuvo sulaukta.

Kurjerių asociacijos iniciatyva aptartos e-platformų darbuotojų darbo sąlygos. 
Svarstyta Užimtumo tarnybos pertvarka. 

Pasisakyta prieš privalomuosius skiepus tam tikroms profesijų grupėms.
Sustabdytos iniciatyvos atimti nedarbo ir sumažinti ligos išmokas nuo COVID-

19 ligos  nesiskiepijantiems darbuotojams.

Svarstyta Lietuvos pozicija dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo
įteisinti direktyvą apie darbo sąlygų gerinimą platformų darbe.

Aptartas pabėgėlių nuo karo Ukrainoje priėmimas ir integracija Lietuvoje.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, paprastinantys
migracijos taisykles prioritetinėms užsieniečių grupėms pritraukiant aukštos
profesinės kvalifikacijos užsieniečius ir juos išlaikant Lietuvoje. 

 2021 m.:

 2022 m.:
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NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ
SUTARTIS

Lietuvoje sudėtinga derėtis dėl kolektyvinių sutarčių, nes dažnai tik formaliai
įgyvendinami socialinio dialogo principai ir neišnaudojamas tikrasis jo
potencialas. Pagal pagrindiniusrodiklius – profesinių sąjungų narystę bei
darbuotojų aprėptį kolektyvinėmis derybomis – kol kas Lietuva užima vieną
paskutinių vietų ES. Nors pastebimas derybų suintensyvėjimas ir galime
pasidžiaugti keletu naujai pasirašytų kolektyvinių šakos sutarčių, privatus
sektorius stipriai atsilieka. Taip pat kritikuotina tai, kad daugelis darbdavių
kolektyvinėse sutartyse vengia finansinių įsipareigojimų, nors darbo užmokestis
yra vienas aktualiausių kolektyvinių derybų klausimų.

2018 m. pirmą kartą Lietuvoje pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis dėl
bazinio dydžio. Derybose sutartą dydį, kuris galioja visiems biudžetinio sektoriaus
darbuotojams, patvirtina Seimas, o kitos sutartyje numatytos nuostatos galioja tik
profesinės sąjungos nariams: papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena;

10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas darbuotojo vidutinį darbo
užmokestį, arba suteikiamos 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už
jas 50 proc. vidutinį darbo užmokestį.
2019 m. derybose šalia pareiginės algos bazinio dydžio kėlimo kitiems metams
sutarta padidinti pareiginės algos koeficientus mažiausią darbo užmokestį
gaunantiems pareigūnams, žemiausių grandžių valstybės tarnautojams,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, specialiesiems
pedagogams, logopedams, psichologams ir kitiems pagalbos specialistams, taip
pat - auklėtojams koncertmeisteriams ir akompaniatoriams. Kartu buvo
didinami minimalūs koeficientai visoms kvalifikuotoms pareigybėms valstybės ir
savivaldybių įstaigose. 

Padidėjo ir garantijos sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams: numatytos
jau 2 papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos bei 10 arba 20 darbo
dienų trukmės mokymosi atostogos.
2020 m. derybose sutarta dėl dar daugiau garantijų profesinių sąjungų nariams.
Šalia anksčiau galiojusiųjų nuostatų atsirado iki 5 darbo dienų sveikatos
gerinimui už šias dienas mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį (tiems,
kurie nepasinaudojo palankesnėmis sąlygomis mokytis). Taip pat susitarta, kad
profesinės sąjungos pirmininkas negali būti atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva
be išankstinio darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos sutikimo. 

2021 m. nacionalinėse derybose sutarta didinti minimalių koeficientų ribas
biudžetinių įstaigų darbuotojams – 0,5 koeficiento, valstybės tarnautojams (10
grupės pareigybėms) – 0,5 koeficiento, statutiniams pareigūnams (13–15 grupių
pareigybėms), dirbantiems III įstaigų grupėje – 0,5 koeficiento, II įstaigų grupėje –

0,2 koeficiento.
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2 darbo dienomis ilgesnės kasmetinės atostogos2 darbo dienomis ilgesnės kasmetinės atostogos2 darbo dienomis ilgesnės kasmetinės atostogos
saviugdai, kurias išnaudoti reikia per 2022 metus;saviugdai, kurias išnaudoti reikia per 2022 metus;saviugdai, kurias išnaudoti reikia per 2022 metus;
darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimodarbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimodarbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo
programas arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjųprogramas arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjųprogramas arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų
švietimo programose, galės būti suteikiamos iki 10švietimo programose, galės būti suteikiamos iki 10švietimo programose, galės būti suteikiamos iki 10
darbo dienų mokymosi atostogos, mokant jiemsdarbo dienų mokymosi atostogos, mokant jiemsdarbo dienų mokymosi atostogos, mokant jiems
vidutinį darbuotojo darbo užmokestį arba iki 20 darbovidutinį darbuotojo darbo užmokestį arba iki 20 darbovidutinį darbuotojo darbo užmokestį arba iki 20 darbo
dienų mokant 50 proc. nuo vidutinio darbuotojodienų mokant 50 proc. nuo vidutinio darbuotojodienų mokant 50 proc. nuo vidutinio darbuotojo
atlyginimo;atlyginimo;atlyginimo;   
iki 5 darbo dienų skiriama sveikatai gerinti už šiasiki 5 darbo dienų skiriama sveikatai gerinti už šiasiki 5 darbo dienų skiriama sveikatai gerinti už šias
dienas mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestįdienas mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestįdienas mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį
(tiems, kurie nepasinaudojo palankesnėmis sąlygomis(tiems, kurie nepasinaudojo palankesnėmis sąlygomis(tiems, kurie nepasinaudojo palankesnėmis sąlygomis
mokytis);mokytis);mokytis);
profesinių sąjungų renkamų organų nariai negali būtiprofesinių sąjungų renkamų organų nariai negali būtiprofesinių sąjungų renkamų organų nariai negali būti
atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva be išankstinioatleisti iš darbo darbdavio iniciatyva be išankstinioatleisti iš darbo darbdavio iniciatyva be išankstinio
darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungosdarbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungosdarbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos
sutikimo.sutikimo.sutikimo.

Taip paliktos visos keturios garantijos profesinių sąjungų nariams iš
ankstesnių metų (patobulinta ketvirtoji): 

2022 m. Nacionalinę kolektyvinę sutartį ir įstaigų, kuriose esančių profesinių
sąjungų nariams galioja papildomos garantijos, galima rasti LPSK interneto
puslapyje. 

Taip pat jau yra prasidėjusios derybos dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties
2023 m. LPSK pageidavimai: perkelti 2022 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties
nuostatas; pareiginės algos bazinį dydį kelti iki 193 eurų (šiuo metu – 181 euras);
nustatyti, kad sutartis galiotų 3 m. (išskyrus nuostatą dėl bazinio dydžio).

18

https://www.lpsk.lt/2021/10/22/pasirasyta-nacionaline-kolektyvine-sutartis-2022-metams/


Facebook sekėjų skiačius

2018 2019 2020 2021 2022

10,000 

7,500 

5,000 

2,500 

0 

LPSK ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR
KOMUNIKACIJA
LPSK įvaizdžio gerinimas – vienas iš svarbiausių prioritetų. Visu etatu dirbti
priimta viešųjų ryšių specialistė, atnaujintas tinklalapis, aktyvi veikiama
socialiniame feisbuko tinkle (sekėjų per ketverius metus išaugo nuo pusantro iki
beveik devynių tūkstančių), komentarai, interviu, LPSK pozicija aktualiomis
temomis žiniasklaidoje. LPSK pirmininkė kviečiama skaityti pranešimų į įvairias
diskusijas, konferencijas, forumus. Iš labiausiai paminėtinų – pranešimas Lietuvos
banko renginyje „ECB klauso“.

Prieš pandemiją (ir tarp karantinų) buvo
rengiamos LPSK dienos įvairiuose Lietuvos
miestuose: pagaminta LPSK palapinė, kuri
statoma pagrindinėse miestų aikštėse,

konsultuojami praeiviai dėl teisių darbe,

susitinkama su vietos profsąjungų aktyvais,
bendraujama su vietine žiniasklaida. 

Kasmet rengiama 0,6 proc. informacinė
kampanija: skrajutės, kuriami vaizdo klipai,

2021 ir 2022 m. visą balandžio mėnesį LPSK
reklaminis vaizdo klipas buvo
transliuojamas viešojo transporto ekranuose
dešimtyje miestų. Kasmet prašymų dėl
paramos skyrimo profsąjungoms daugėja,

2021 m. profesinėms sąjungoms skirta 631
tūkst. eurų. LPSK tikslinė grupė – ne
profesinių sąjungų nariai.
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2019 m. LPSK buvo viena iš Kovo 8-osios minėjimo organizatorių, nes ši diena

buvo skirta moterų darbui. Surengtas susitikimas su premjeru Sauliumi
Skverneliu, įvyko moterų solidarumo eitynės, mitinge pasakyta kalba. Premjeras
sudarė darbo grupę, kuri turėjo parengti veiksmų planą smurto prieš moteris
prevencijai gerinti.
Tais pačiais metais gegužės 1 d. Tarptautinės darbo dienos proga surengtos

eitynės „Ateiname savo teisių!“ ir koncertas (trumpas video). Eitynėse dalyvavo
apie 500 žmonių, koncertavo roko grupė „Skyders“ bei Gitaros ir vokalo
akademijos moksleiviai.
2019 m. laimėjus atranką LPSK pakliuvo į diskusijų festivalio Birštone „Būtent“
erdvę su specialiai kartu su psichologu Andriumi Kaluginu sukurtu žaidimu-testu
„Ar sėdi savo soste?“. Per pusantros dienos festivalyje apsilankė virš 8 tūkst.
žmonių, LPSK žaidimas sulaukė didelio populiarumo. Planuota šiame festivalyje
dalyvauti kasmet, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių 2020 ir 2021 m. festivalis
„Būtent!” nebuvo rengiamas. 2002 m. paskelbus kvietimą į temų ir erdvių atranką
LPSK vėl teiks paraišką dalyvauti populiariame renginyje.

2019 metais LPSK atstovai dalyvavo ir savaitėje „Už klimatą“: publikuotas

komentaras apie klimato kaitą, versta, dalintasi tarptautinių organizacijų pozicija,

dalyvauta rugsėjo 27 d. „Eitynėse už ateitį“, mitinge pasakyta kalba. 

Kadangi 2020 m. dėl karantino nebuvo organizuotos Gegužės 1-osios eitynės,
buvo sukurtas vaizdo klipas, skirtas paminėti Tarptautinei darbo dienai bei
kviečiantis stoti į profesines sąjungas. Taip pat yra parengta metodinė medžiaga
„Kas yra profesinė sąjunga ir kaip ją įsteigti“ (pdf formatu ir knygele). 

Kadangi karantino metu padaugėjo užklausų, susijusių su darbuotojų teisėmis, jų
grubiais pažeidimais, tinklalapyje atsirado rubrika „Pranešk apie
piktnaudžiavimą“, kur darbuotojai pateikia įvairių užklausų. Į lankytojų

klausimus atsakinėjame ir LPSK feisbuko paskyroje, taip pat tiek interneto
puslapyje, tiek socialiniuose tinkluose buvo nuolat dalijamasi trumpais
patarimais. Taip pat startavo LPSK interneto puslapis rusų kalba. 
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https://www.lpsk.lt/2019/05/02/profesines-sajungos-ir-nevyriausybines-organizacijos-reikalavo-gerbti-zmoniu-teises/
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Spalio 7 d. LPSK ir LPS
„Solidarumas“ surengė
protesto akciją „Mūsų
pasirinkimas – orus
darbas, o ne moderni
vergovė!“, kuria paminėta ir

Tarptautinė oraus darbo
diena, darytas spaudimas
vyriausybei priimti
sprendimą dėl MMA, o
darbdaviams – dėl orių
darbo sąlygų.

Birželio 9 d. lrt.lt portale transliuota trijų dalių LPSK vaizdo konferencija
„Karantinas: kas apmokės sąskaitas?“. Jos pirmojoje dalyje „Ar ši krizė –

kitokia?“ dalyvavo politikai, ekonomistas Vaidas Navickas ir LPSK pirmininkė Inga
Ruginienė. Antrojoje dalyje „(Ne)pasitikėjimas darbo santykiuose“ dalyvavo
darbdavių, profesinių sąjungų atstovai bei socialinio dialogo tyrinėtojas Marius
Kalanta. Trečiojoje dalyje „Kaip toliau ginsime savo interesus?“ diskutavo tik
profesinių sąjungų atstovai. Konferenciją plačiai nušvietė Lietuvos žiniasklaida, jo
įrašą ir santrauką (su angliškais titrais) galima rasti LPSK tinklalapyje ir LPSK
youtube kanale.

Rugsėjo 3 d. LPSK pradėjo diskusijas su į Seimą kandidatuojančių partijų
atstovais. Susitikta su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos
socialdemokratų partijos, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir
rinkimų sąrašo „Lietuva – visų“ kandidatais į Seimą. Negalėjusieji dalyvauti turėjo
galimybę peržiūrėti susitikimų vaizdo įrašus (LPSK puslapyje ir youtube kanale).

Visoms 22 į Seimą kandidatuojančioms partijoms ir judėjimams taip pat raštu
pateikta 11 klausimų, atsakymai gauti iš 5.
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https://www.lpsk.lt/2020/10/05/spalio-7-d-protesto-akcija/
https://www.youtube.com/watch?v=2Acu8r1xLSc&list=PLS56qEiO9n_CeXALhfHnsQ-oBm4CplLyo&index=4&t=618s
https://www.youtube.com/watch?v=-5SbSa8JjUU&list=PLS56qEiO9n_CeXALhfHnsQ-oBm4CplLyo&index=3&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=P62YIyNTew4&list=PLS56qEiO9n_CeXALhfHnsQ-oBm4CplLyo&index=2&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=_gBrp6iCxVY&feature=youtu.be
https://www.lpsk.lt/2020/10/07/i-seima-kandidatuojanciu-partiju-atsakymai-i-lpsk-klausimus/


Kartu su partneriais VDI projekte sukurti vaizdo klipai „Tapk profesinės
sąjungos nariu“ parodyti 750 kartų proporcingai trijose nacionalinėse

televizijose: LRT, TV3 ir LNK. Pasiekta tikslinė auditorija – virš 2 mln.

2021 m. sukurta tinklalaidė „Darbe kaip darbe“. Pirmoji laida buvo skirta

Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai, kuri minima balandžio 28 d.

Antrosios tema - „Kolektyvinės sutartys: darnaus kolektyvo darbo prielaida, ar
nereikalingas dokumentas?“. Tinklalaidės sukūrimas iš dalies finansuotas projekto
„SociaLTy“ lėšomis.
Nors 2021 m. LPSK valdyba buvo nusprendusi neminėti Gegužė 1-osios, tačiau kai
kurių entuziastų dėka Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje įvyko „Gegužės 1-osios
piknikas“. 

Spalio 7 d. – Tarptautinę oraus darbo dieną – profesinės sąjungos tais metais

paminėjo „karštame“ taške – prie Vilniaus miesto savivaldybės. Išreikštas
palaikymas besirengiantiems streikuoti savivaldybės valdomos įmonės „Vilniaus
viešasis transportas“ darbuotojams.
Nuo kovo iki lapkričio mėnesio buvo parengtos šešios radijo laidos, kurios
transliuotos šešiose regioninėse (Alytaus, Mažeikių, Marijampolės, Tauragės,
Šiaulių, Kauno) radijo stotyse (finansuota projekto „SociaLTy“ lėšomis). Temos:
apie privalomąjį periodišką testavimą dėl COVID-19 viruso, apie mobingą verslo
įmonėse, trumpesnę darbo savaitę, moterims darbo rinkoje kylančius iššūkius,
apie vyresnių darbuotojų integraciją į darbo rinką bei jaunimo motyvaciją dirbti. 
Pradėta tradicija minėti profesines šventes rengiant interviu su profesinių
sąjungų nariais ir publikuojant juos internetiniame puslapyje bei feisbuke. 
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https://www.youtube.com/watch?v=jBQyRhxacz4
https://www.youtube.com/watch?v=T5UtVVadDZE&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=QcRPhVsBJdU
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Įvertinimas

„Kantar“ sudarytame verslo nuomonės lyderių sąraše LPSK pirmininkė Inga
Ruginienė kelerius metus buvo trečiojoje reitingo pozicijoje, o 2021 m. pakilo į
pirmąją vietą. Taip pat ji pirmauja sąraše pagal sąsają su atstovaujamąja
organizacija.

Sąsaja su atstovaujama organizacija
% nuo žinančių konkretų asmenį

0 25 50 75 100

Inga Ruginienė, LPSK 

Tadas Povilauskas, SEB 

Vitas Vasiliauskas, LB 

Darius Ryliškis*, „Norfa“ 

Ernesta Dapkienė*, „Maxima“ 

Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ 

Mantas Zalatorius, buvęs LBA 

Indrė Baltrušaitienė*, „Luminor“ 

Robertas Dargis, LPK 

Rūta Vainienė, LPĮA 

Verslo nuomonės lyderiai. Siejimas su atstovaujama organizacija
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 V IDINĖ KOMUNIKACIJA

2019 m. buvo suformuotas pirmininkės patarėjų korpusas, kurį sudarė: Lietuvos
švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas,
asociacijos „LSPK jaunimas“ pirmininkas Tomas Jakutavičius, Transporto
darbuotojų federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Lietuvos ryšių
darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Regina Dvaržeckytė ir šviesaus
atminimo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas
Neverauskas. Tačiau toks veiklos modelis nepasiteisino. 

Su LPSK valdybos nariais nuolat komunikuojama elektroniniu paštu, juo
siunčiami kvietimai teikti pastabas ar pasiūlymus, raginimai dalyvauti mūsų ir
kitų įstaigų bei organizacijų renginiuose, darbotvarkės, protokolai. 
2021 m. prie LPSK internetinio puslapio sukurtas vidinis tinklas – intranetas
(www.intranetas.lpsk.lt). Jame valdybos nariai gali rasti visus šios LPSK kadencijos
siųstus ir gautus dokumentus, taip pat – valdybos ir tarybos posėdžių medžiagą.

Nutrūkus gyviems valdybos posėdžiams pradėti rengti papildomi nuotoliniai
neformalūs susitikimai kiekvieną penktadienį. Atsiradus galimybei rengti
kontaktinius posėdžius, ši tradicija sustabdyta. 
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https://www.intranetas.lpsk.lt/wp-login.php?reauth=1&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.intranetas.lpsk.lt%2F


TARPTAUTINĖ VEIKLA

LPSK yra įvairių tarptautinių organizacijų narė ir aktyviai dalyvauja jų veikloje.

Priklausome Tarptautinei profesinių sąjungų konfederacijai (ITUC), Europos
profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC), Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklui
(BASTUN), Baltijos šalių profesinių sąjungų tarybai, taip pat aktyviai
bendradarbiaujame su regioninėmis profsąjunginėmis organizacijomis,
pavyzdžiui, su Šiaurės šalių profesinių sąjungų taryba (NFS).

LPSK itin aktyviai dirba ETUC rėmuose ir atstovauja Lietuvos profesinių sąjungų
pozicijai įvairiais klausimais. LPSK atstovai priklauso šiems ETUC komitetams:
Spaudos, komunikacijos ir kampanijų; Ekonomikos; Užimtumo ir darbo rinkos;
Socialinio dialogo; Kolektyvinių derybų ir atlyginimų koordinavimo; Darbuotojų
dalyvavimo ir kompanijų politikos; Sveikatos ir saugumo; Ekonominės ir
socialinės sanglaudos bei regionų politikos; Edukacijos ir mokymų; Tvarios
plėtros, energijos ir klimato kaitos; Socialinės apsaugos; Darbo ir vidaus rinkų
teisės; Mobilumo, migracijos ir įtraukties; Tarptautinių reikalų, prekybos ir tvarios
plėtros.
Paminėtina, kad LPSK lyderiai ne kartą susitiko su aukščiausiais ETUC vadovais
įvairioms aktualioms temoms aptarti.
Svarbu ir tai, kad ne kartą pavyko pritraukti tarptautinio profesinių sąjungų
judėjimo paramą bei pagalbą dėl nacionaliniu mastu aktualių problemų –

pavyzdžiui, dėl streiko AB „Achema“. Susilaukta ne tik paramos laiškų, apie jį
skelbta daug šalių, parengta daugiakalbė peticija „LabourStart.org“, bet ir vykdyta
advokacija tarptautiniu mastu, aukota į Achemos darbuotojų profesinės sąjungos
fondą streiko veikloms.

LPSK pozicijos sustiprėjo ir Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos
visaeuropinio regiono taryboje (ITUC PERC) – Inga Ruginienė išrinkta
viceprezidente.

Du deleguoti profesinių sąjungų atstovai Europos semestro reikalams (TUSLO)

reguliariai dirba su ETUC bei dalyvauja susitikimuose, teikia informaciją apie
Lietuvos profesinių sąjungų poziciją Europos Komisijai.
LPSK atstovai dalyvauja šiuose dariniuose prie Europos Komisijos: Europos
socialinio fondo komitete; Laisvo asmenų judėjimo patariamajame komitete;

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fonde; Europos saugos, higienos ir
sveikatos darbe patariamajame komitete; Socialinės apsaugos sistemų
koordinavimo patariamajame komitete; Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitete; Europos profesinio mokymo plėtros centre.

LPSK pozicijos sustiprėjo ir Tarptautinės profesiniųLPSK pozicijos sustiprėjo ir Tarptautinės profesiniųLPSK pozicijos sustiprėjo ir Tarptautinės profesinių
sąjungų konfederacijos visaeuropinio regiono tarybojesąjungų konfederacijos visaeuropinio regiono tarybojesąjungų konfederacijos visaeuropinio regiono taryboje
(ITUC PERC) – Inga Ruginienė (ITUC PERC) – Inga Ruginienė (ITUC PERC) – Inga Ruginienė išrinkta viceprezidenteišrinkta viceprezidenteišrinkta viceprezidente...
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https://www.lpsk.lt/2020/01/08/i-ruginiene-isrinkta-ituc-perc-viceprezidente/
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Atnaujintas tarptautinių partnerių informavimas apie įvykius Lietuvoje, LPSK
veiklą ir pasiekimus. LPSK žinutės skelbiamos ITUC ir ETUC puslapiuose,

socialiniame feisbuko tinkle. Informacija apie profesinėms sąjungoms aktualius
tarptautinius pokyčius skelbiama LPSK interneto puslapyje ir socialiniuose
tinkluose.

Nuolat dirbama palaikant ryšius su esamais ir užmezgant ryšius su naujais
partneriais; siekiama gerinti Lietuvos profesinių sąjungų įvaizdį bei įtaką
tarptautiniame profesinių sąjungų judėjime.

LPSK narių atstovai dalyvauja Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) veiklose
bei mokymuose. Prisijungta prie tarptautinio NETLEX teisininkų tinklo. 

2019 m. organizuota tarptautinių renginių Lietuvoje: Baltijos tarybos profesinių
sąjungų susitikimas, Vilniuje įvyko ITUC/PERC Moterų mokykla, Birštone
organizuotas tradicinis Baltijos šalių profesinių sąjungų jaunimo forumas. 
2020-2021 m. LPSK pirmininkavo Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklui. Rudens
susitikime, surengtame per Oraus darbo dieną, ne tik atnaujinta BASTUN
strategija ir veiklos gairės, bet ir surengta vieša nuotolinė konferencija su
profesinių sąjungų lyderiais ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (EBPO) Profesinių sąjungų patariamojo komiteto atstovais.
Per aukšto lygio BASTUN Pavasario susitikimą (organizuoto LPSK ir BASTUN
sekretoriatų) pirmininkaujant Norvegijos kolegoms pristatyti atlikti darbai bei
aptarti tolesni organizacijos tikslai.

Lietuvoje tebesitęsiant EBPO misijai, aktyviai dirbta Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Lietuvos įgūdžių strategijos valdymo ir
darbo grupėse.
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https://www.youtube.com/watch?v=Obxc0BfNo-8&ab_channel=NordenfacketNFSNordensfackligasamorganisation&fbclid=IwAR1qhcVbWqCYPoVpKHkfEeneLMFIttK_VvoqWDUNafeVMKd58bfbKQ45iXE


Pažymėtina, kad suaktyvėjo darbas su Tarptautine darbo organizacija – dalyvauta
informaciniuose darbiniuose seminaruose.

Prasidėjus pandemijai reguliariai teikta informacija ETUC ir ITUC dėl įvairių
socialinės ir ekonominės politikos aspektų.

Bendradarbiaujant su ITUC pirmą kartą paruošta šešėlinė Lietuvos ataskaita dėl
Darnaus vystymosi tikslų (DVT). Pagal tai parengtas lankstinukas platintas – kartu
su kitų šalių – per įvairius aukšto lygio su DVT susijusius renginius, skelbta per
ITUC kanalus. Taip pat LPSK aktyviai prisijungė prie į 8 DVT (tvarus ekonomikos
augimas ir orus darbas) orientuotos ITUC „Time for 8“ kampanijos.

LPSK prisijungė prie Baltijos jūros valstybių tarybos (CBSS) projekto (forumo) dėl
Tvaraus darbinio gyvenimo skirtingais gyvenimo tarpsniais, akcentuojant vyresnio
amžiaus žmonių iššūkius bei galimybes ES šalių darbo rinkose. 

LPSK jungiasi prie diskusijų dėl direktyvų bei su tuo susijusių ETUC kampanijų ir
iniciatyvų, taip pat turi savo atstovų keliose ad-hoc darbo grupėse. Tarp
svarbiausių temų – Direktyva dėl adekvačios minimalios algos Europoje
nustatymo, Direktyva dėl darbo užmokesčio skaidrumo, Direktyvos pasiūlymas
dėl darbo sąlygų skaitmeninėse platformose, profesinių sąjungų pozicijos
gryninimas dėl dirbtinio intelekto plėtros, reglamentavimo ir privačių duomenų
apsaugos. 
LPSK ne kartą kreipėsi į Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius
prašydama palaikyti teisėtus darbuotojų lūkesčius ir prisijungti prie Europos
profesinių sąjungų konfederacijos iniciatyvos dėl skaidraus darbo užmokesčio
direktyvos stiprinimo, dėl Direktyvos dėl adekvačios minimalios algos Europoje
nustatymo. 
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LPSK PROJEKTAI
Pasibaigę:

„PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ BENDRADARBIAVIMO MODELIS
VYSTANT SOCIALINĮ DIALOGĄ“ (2017 balandis – 2021 kovas): tikslas – skatinti

socialinį dialogą ir socialinių partnerių interesų derinimą, socialinio dialogo
situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu. Jį įgyvendino Valstybinė
darbo inspekcija su partneriais: LPSK, LPS „Solidarumas”, Lietuvos darbdavių
konfederacija ir Žemės ūkio rūmais. Vykdyta žiniasklaidos kampanija: leidiniai,
lankstinukai, straipsniai, radijo laidos, konferencijos, reklaminiai videoklipai apie
socialinį dialogą ir narystės profesinėse sąjungose naudingumą darbuotojams.

LPSK įgyvendino 2 projekto vystymo veiklas: apskritojo stalo diskusijas bei
atviruosius mokymus visuomenei kartu su savo narėmis – šakinėmis
organizacijomis. LPSK dalinosi su jomis moderavimo paslauga pagal fiksuotus
įkainius pagal pasirašytas sutartis dėl renginių organizavimo. 

CENOFIA „Europos nefinansinių analitikų tęstinio mokymo programa“ (2016-2018

m.): tikslas – identifikuoti ir dokumentuoti įgūdžius ir gebėjimus analizuoti
nefinansinę informaciją, sukurti nefinansinės informacijos analizės duomenų
rinkimo duomenų bazę, kad būtų lengviau atlikti analitinį darbą ir būtų galima
palyginti skirtingų šalių ir (arba) sektorių informaciją.

„DARBUOTOJŲ PADĖTIES GERINIMAS SKATINANT KOMUNIKACIJOS
ĮGŪDŽIŲ UGDYMĄ IR DIDESNĮ ĮSITRAUKIMĄ DARBOVIETĖJE“ (2018 sausis –

2019 rugsėjis): vadovaujantis partneris - Bulgarijos darbo konfederacija
„Podkrepa“, partneriai: LPSK, Rumunijos profesinių sąjungų konfederacija „Cartel
Alfa“, Slovakijos Nacionalinė darbdavių sąjunga (NUE), ir Rygos verslo asociacija
(RBA). Susitikimuose buvo analizuojamos bendros įsitraukimo bei komunikavimo
problemos, iššūkiai, šalių patirtis, vyko nacionalinės dirbtuvės, skirtos padėti
darbuotojams ir darbdaviams išmokti konstruktyviau komunikuoti tarpusavyje,

gerinti situaciją įmonėse, Vilniuje įvyko baigiamoji projekto konferencija.
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„PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS: PRAKTINĖS PATIRTIES
PERDAVIMAS, SKATINANT DARBUOTOJŲ DALYVAVIMĄ ĮMONĖS VEIKLOJE“
(2019 vasaris – 2020 gruodis): vadovaujantis partneris - LPSK, partneriai: Vilniaus
pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ „Socialinis architektas“, Vokietijos įmonė
„HOLTMANN“. Projektu siekta geriau informuoti profesinės sąjungos narius,
darbdavius ir platesnę visuomenę, kad palengvintų įvairiais lygmenimis taikytiną
darbuotojų finansinį dalyvavimą Lietuvoje (įmokos, akcijų nuosavybė, taupymo
sistemos) ir taip skatintų Europos socialinę ir ekonominę sanglaudą. Dėl
pandemijos tarptautinį ekspertų susitikimą Vokietijoje teko atšaukti, o
tarptautinę konferenciją organizuoti nuotoliniu būdu.

SOCIALINIO DIALOGO PROJEKTAS „SOCIALTY“ (2020 m. liepa – 2022 m.

birželis): projekto vykdytoja – LPSK, partneriai – Lietuvos pramonininkų
konfederacija, Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija ir Norvegijos įmonių
konfederacija. Projektą finansuoja Norvegijos agentūra „Innovation Norway“. 

Projekto tikslas – gerinti socialinį dialogą Lietuvoje, skatinti dvišales derybas,
susitarti dėl pagrindinių derybų principų, procedūrų ir galimų būsimų
kolektyvinių sutarčių temų.

Nuolatinė projekto socialinių partnerių darbo grupė generuoja idėjas, rengia
susitarimo projektą pasinaudodama Norvegijos socialinių partnerių patirtimi.
Darbo grupės susitikimuose buvo aptartas Norvegijos bazinis susitarimas, jis
lygintas su Lietuvos darbo kodeksu. Darbo grupės nariai diskutavo su projekto
eksperte dėl Bazinio susitarimo rengimo pažangos, susipažino su Lietuvos
pramonės kolektyvinių sutarčių analize, diskutavo su Norvegijos partneriais apie
Norvegijos patyrimo pritaikymo Lietuvos socialinio dialogo procesuose. 

Su įžymiuoju Norvegijos modeliu iš arčiau susipažinta mokomojoje kelionėje į
Oslą 2022 m. kovą.

Sukurtas bei nuolat atnaujinamas projekto tinklalapis – www.socialty.lt  Per šį
laikotarpį įvyko projekto viešinimo darbai. Buvo sukurtos 6 radijo laidos,
transliuotos šešiose regioninėse radijo stotyse.

„PROFESINĖS SĄJUNGOS UŽ TEISINGĄ ATKŪRIMĄ“ (2022 m. sausis – 2023 m.

balandis). Europos profesinių sąjungų konfederacija inicijavo finansavimą stiprinti
profesinių sąjungų vaidmeniui švelninant COVID-19 krizės sukeltą poveikį.
Darbo plano tikslai: skaitmeninių profesinių sąjungų kūrimas ir jų veiklos
skaitmenizavimas; profesinių sąjungų informuotumas, matomumas,
pasiekiamumas bei gebėjimus stiprinančios veiklos; socialinio dialogo ir
kolektyvinių derybų stiprinimas ypatingą dėmesį skiriant nacionaliniams
atkūrimo planams; sklandus perėjimas prie ekologiškumo ir skaitmenizavimo.

Vykdomi:
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Siekti Darbo kodekso nuostatų keitimo (pagal LPSK pateiktus pasiūlymus);
Siekti, kad renkami profesinių sąjungų atstovai turėtų didesnę apsaugą;

Tęsti informacinę kampaniją dėl 0,6 proc. paramos profesinėms sąjungoms
skyrimo;

Didinti LPSK politinę įtaką (darbas su visomis politinėmis partijomis ir
frakcijomis Seime, Vyriausybe, Trišalėje taryboje);

Gerinti LPSK įvaizdį (darbas su žiniasklaida - operatyvus reagavimas į
situacijas, susitikimai su žiniasklaidos atstovais, nuolatinis tinklalapio
atnaujinimas);
Šviesti profesinių sąjungų lyderius ir narius;
Konsultuoti darbuotojus teisių darbe klausimais;
Tęsti bendradarbiavimą su kitais profesinių sąjungų centrais;
Vizitai į visus Lietuvos regionus susitikti su profesinių sąjungų nariais;
Siekti psichosocialinės rizikos veiksnių darbo vietose mažinimo;

Nauji tarptautiniai projektai.
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