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 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2011 m. sausio 26 d. Nr. T6-1 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2011-01-19. 

Posėdžio pradžia 13.30 val. 

Posėdžio pirmininkė – Laima Juknienė. 

Posėdžio sekretorė – Birutė Morkūnienė, Dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė. 

Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Judita Simonavičiūtė. 

Profesinių sąjungų atstovai: Raimondas Tamošauskas, Rimantas Aleksandras Kiršonis. 

Darbdavių organizacijos atstovai: Arminas Laučys, Rymantas Tamošiūnas, Algirdas 

Renkauskas. 

Kviestiniai asmenys: Aras Mileška, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas, 

Andrius Adomaitis, Klaipėdos teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis 

direktoriaus pareigas 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl užimtumo padėties Klaipėdos mieste. 

2. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų 

priėmimas. 
 

 

1. SVARSTYTA. 

Dėl užimtumo padėties Klaipėdos mieste. 

 

Pranešėjas A. Adomaitis Trišalės tarybos nariams  pristatė darbo rinkos situaciją ir  

tendencijas Klaipėdos apskrityje 2010 m. (pranešimas pridedamas). 

Aras Mileška pasiteiravo, ar tiesa, kad darbdaviai piktnaudžiauja Darbo rotacija – į tą pačią 

darbo vietą priima vis kitą iš Darbo biržos siųstą žmogų. 

Andrius Adomaitis paaiškino, kad patikra atliekama darbo vietoje. O dėl kitų dalykų kontrolę 

vykdo Darbo inspekcija, todėl jis tokios informacijos neturi. 

Laima Juknienė sako, kad savivaldybės tinklalapyje susirado praėjusių metų vasario mėnesio 

Trišalės tarybos posėdžio protokolą, kai buvo svarstomas panašus klausimas ir šiandieną, išklausius 

Darbo biržos direktoriaus pasisakymą matosi, kad situacija darbo rinkoje labai panaši. Taip pat ji 

informavo, kad prieš posėdį elektroniniu paštu gavo p. Armino Laučio paklausimą dėl SODROS 

atstovo dalyvavimo šio klausimo svarstyme. SODROS vadovas atsisakė dalyvauti posėdyje, todėl ji 

siūlo iš anksto suformuluoti klausimą ir jam ruoštis. 

Arminas Laučys sako, kad SODROS vadovas galėtų pakalbėti apie dirbančiuosius, apie 

užimtumo padėtį mieste. Kaip keitėsi mokančių mokesčius SODRAI skaičius, kokios tendencijos ir 

t.t. 

Judita Simonavičiūtė siūlo šį klausimą svarstyti šių metų kovo- balandžio mėnesį, todėl būtina 

papildyti Trišalės tarybos veiklos planą. 
 

 NUTARTA: 

1. Informacija išklausyta. 

2. Papildyti darbo planą ir į 2011 m. balandžio 20 d. posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą 

dėl SODROS rodiklių (klausimo formuluotė dar bus patikslinta). 
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2. SVARSTYTA. 

Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų 

priėmimas. 

Laima Juknienė siūlo vasario mėnesį numatyto klausimo „Dėl šaligatvių ir kiemų priežiūros 

organizavimo“ svarstymo pasirengimui sudaryti Darbo grupę.  

Į Darbo grupę siūlomi: 

Judita Simonavičiūtė, 

Rimantas Aleksandras Kiršonis, 

Arminas Laučys.  

  

NUTARTA. Darbo grupės sudėčiai pritarti. 

 

Posėdis baigtas 14.50 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkė         Laima Juknienė  

 

Posėdžio sekretorė     Birutė Morkūnienė 


