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Posėdžio pradžia 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Saulius Budinas. 

Posėdžio sekretorius – Andrius Juškevičius, Viešųjų ryšių poskyrio vyr. specialistas. 

Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Saulius Budinas;  

Profesinių sąjungų atstovai: Violeta Zakatovienė, Laima Juknienė, Rimantas Kiršonis.  

Darbdavių organizacijos atstovai: Arminas Laučys.  

Kviesti asmenys: UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ direktorė J.Daugininkienė, AB „Klaipėdos 

vandenys“ atstovė I.Beržanskienė, AB „Klaipėdos energija“ atstovai Kęstutis Jurkus ir Valerijus 

Galkinas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Socialinio dialogo (kolektyvinių sutarčių) savivaldybės valdomose įmonėse apžvalga. 

2. Dėl posėdžių darbotvarkės klausimų. 

 

SVARSTYTA:  

1. Socialinio dialogo (kolektyvinių sutarčių) savivaldybės valdomose įmonėse apžvalga. 

 

J.Daugininkienė nurodė, kad pagrindinius autobusų parko administracijos ir profesinės sąjungos 

kolektyvinės sutarties punktus sąlygoja Darbo kodeksas. Papildomos socialinių garantijų sąlygos 

aptariamos derybų metu. Šiuo metu administracijos ir profesinės sąjungos bendradarbiavimas 

vyksta konstruktyviai ir geranoriškai, tai ypač atskleidė 2008 m. užgriuvusi ekonominė krizė. Abi 

derybų pusės geranoriškai suprato viena kitos galimybes, bendrovėje nebuvo streikų ar kito atviro 

darbuotojų nepasitenkinimo, rimtų konfliktų. Šiuo metu tarp papildomų socialinių garantijų sutarta 

dėl materialinės paramos darbuotojui sergant ilgiau nei mėnesį, parama skiriama gimus vaikui, 

mirties atveju, profesinei sąjungai kas mėnesį pravedama po 300 litų, išeinant kasmetinių atostogų 

darbuotojas gauna 150 Lt paramą. Šiuo metu profesinėje sąjungoje yra virš 100 narių, viso 

darbuotojų - 280. 

J.Daugininkienė pastebėjo, kad kolektyvinė sutartis reikalinga ir darbdaviui, ir profesinei sąjungai. 

Sutartyje aiškiai išdėstomi įsipareigojimai ir atsakomybė, kuri padeda dirbti ir derinti tarpusavio 

santykius. Kolektyvinė sutartis UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ automatiškai neatnaujinama, ji 

pasirašoma tik po derybų, galioja 2 metus.  

 

AB „Klaipėdos vanduo“ atstovė I.Beržanskienė pasakojo, kad kolektyvinė sutartis bendrovėje yra 

neterminuota, ji tik atnaujinama, joje aiškiai apibrėžiami atlyginimų, priemokų klausimai, 

pastoviosios ir kintamosios atlyginimų dalių santykiai, socialinės paramos atvejai, darbdavio 

įsipareigojimai organizuojant kultūros ir sporto renginius. Jeigu pasikeitus įstatyminei bazei turi 

būti bloginama darbuotojų padėtis, derybos ir svarstymai vyksta su darbuotojų atstovais bendros 

konferencijos metu. Bendrovėje dirba apie 400 darbuotojų, profesinės sąjungos narių – apie 80.  

 



AB „Klaipėdos energija“ atstovas K.Jankus sakė, kad bendrovėje kolektyvinė sutartis pasirašoma 2 

metų laikotarpiui. Direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė, kuri renka ir apibendrina 

pasiūlymus, sutartis pasirašoma metų pradžioje. Tarp papildomų socialinės paramos atvejų minima 

parama mirties, vaiko gimimo, ligos atvejais, organizuojamos šventės vaikams, remiamos 

darbuotojų ekskursijos, organizuojamas maitinimas įmonės teritorijoje, suteikiamos galimybės 

naudotis įmonės sporto kompleksu, remiami ir išėję į pensiją buvę darbuotojai. Bendrovėje dirba 

apie 380 žmonių, profesinės sąjungos narių – 177. Kadangi žmonėms labiausiai rūpi socialinės 

garantijos, pagalba, parama nelaimės atvejais, tai retkarčiais iškylančios kitos smulkmenos tiesiog 

apeinamos.  

 

V.Galdikas, AB „Klaipėdos energija“ atstovas, pastebėjo, kad pastaraisiais metais santykiai tarp 

profesinės sąjungos ir administracijos pagerėjo, parama ir tarpusavio supratimas yra geras. 

Administracija remia darbuotojų šeimų spartakiadą, profesinio meistriškumo konkursus, šiais 

metais administracija padėjo organizuoti net 4 dienų kelionę į Lenkiją. Profesinės sąjungos nariai 

kas mėnesį moka po 0,5 proc. atlyginimo dydžio nario mokestį, pati profesinė sąjunga priklauso 

Lietuvos pramonės darbuotojų profesiniam susivienijimui.  

 

Diskusijos metu J.Daugininkienė ir I.Beržanskienė pritarė, kad kolektyvinės sutartys apskritai 

naudingos abiems pusėms, nes užfiksuoja aiškius tarpusavio santykius, įsipareigojimus, padeda 

mažinti konfliktus, tuo patenkinti ir darbuotojai.  

 

K.Jankus pastebėjo, kad jam kaip bendrovės finansų direktoriui veikiant kolektyvinei sutarčiai 

būna lengviau planuoti darbuotojų socialinių garantijų galimybes.  

 

2. Dėl posėdžių darbotvarkės klausimų. 

Trišalės tarybos nariai nusprendė, kad kitas posėdis vyks spalio 30 dieną, 15 valandą, svarstomas 

klausimas – „Dėl gyventojų bendruomenių dalyvavimo gyvenamosios aplinkos gerinime bei 

smulkaus verslo vystymo galimybių bendruomenių teritorijose“. Į posėdį kviečiami Vietos 

bendruomenių tarybų pirmininkai (atstovai), smulkaus ir vidutinio verslo asocijuotų struktūrų 

atstovai.  

 

 

Posėdis baigtas 16.00 val.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                               Saulius Budinas     

 

Posėdžio sekretorius                                                                Andrius Juškevičius 

 


