
  
KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PARTNERIŲ  

TRIŠALIS SUSITARIMAS DĖL DARBO, SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PROBLEMŲ  

SPRENDIMO 2014 METAIS 

 

Du tūkstančiai tryliktųjų metų gruodžio 11 d., Klaipėda. 

 

Mes, Klaipėdos miesto savivaldybė, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, 

SUVOKDAMI, kad įstojus į ES ir dirbant rinkos sąlygomis svarbu nuolat derinti socialinių partnerių 

interesus, 

PRIPAŽINDAMI, kad tarpusavio interesų derinimas yra stabilios politinės, verslo ir 

socialinės aplinkos garantas, 

SIEKDAMI visus klausimus spręsti pagal socialinės partnerystės principus, sudarome šį 

metinį Trišalį susitarimą ir sutariame 2014 m. veikti pagal sudarytą veiklos planą šiomis 

kryptimis: 

1.      Visus miesto bendruomenei aktualius  klausimus spręsti socialinių partnerių 

susitarimu. Prieš priimant tokius sprendimus, organizuoti viešus debatus aptarti ir atsižvelgiant į 

suinteresuotų šalių pasiūlymus, ypač priimant sprendimus nustatant paslaugų centralizuotas 

kainas miesto gyventojams. 

2.      Tęsti diskusijas dėl trišalių struktūrų, veikiančių mieste, veiklos koordinavimo ir 

veiksmų derinimo.  

3.      Aktyvinant veiklą konsultuotis ir bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Trišale 

taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų šalies regionų Trišalėmis tarybomis.  

4.      Plėtoti ir stiprinti socialinę partnerystę tarp Klaipėdos miesto socialinių partnerių. 

Siekti, kad Klaipėdos savivaldybės valdomose įmonėse būtų įtvirtinta nuostata bendrauti su 

darbuotojų kolektyvais, bei siūlyti, kad šiose įmonėse būtų sudarytos kolektyvinės sutartys. 

5.      Analizuoti ir teikti rekomendacijas dėl miesto įmonėms reikalingų specialybių 

darbuotojų rengimo ir paruošimo rinkai. Kviesti į šių klausimų svarstymą mieste veikiančių 

švietimo įstaigų, darbo biržos atstovus.  

6.      Siekiant tinkamai organizuoti darbų saugos reikalavimų vykdymą nuolat bendrauti su 

Valstybine darbo inspekcija per trišalę komisiją, inicijuoti visuomeninio darbo inspektoriaus 

pareigybės įsteigimą prie Klaipėdos savivaldybės.  

7.      Siekti, kad Klaipėdos miestas būtų patogus gyventi bei saugus dirbti. 

8. Siekti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų 

sąlygose būtų kuo plačiau numatyta galimybė dalyvauti smulkaus ir vidutinio verslo ir kitoms 

Klaipėdos įmonėms.  
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