
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 

IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ TRIŠALĖ TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2011 m. kovo 16 d. Nr. T6-2 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2011-03-16. 

Posėdžio pradžia 13.30 val. 

Posėdžio pirmininkė – Laima Juknienė. 

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

Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Judita Simonavičiūtė, Vytautas Mickus. 

Profesinių sąjungų atstovai: Raimondas Tamošauskas, Saulius Liekis. 

Darbdavių organizacijos atstovai: Arminas Laučys, Alina  Rubežienė.  

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

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

direktoriaus pareigas, Regina Uznienė, UAB „Paslaugos būstui“ direktorė, Birutė Jurdokimenko, 

UAB „Buitis be rūpesčių“, „Vingio valdos“ ir „Pempininkų valdos“ direktorė, Liudvikas Dūda, 

Miesto ūkio departamento direktorius. 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl naujo Trišalės tarybos nario patvirtinimo. 

2.  Dėl šaligatvių ir kiemų priežiūros organizavimo. 

3. Dėl Trišalių ir kitų komisijų veiklos koordinavimo. 

4. Klaipėdos profesinių sąjungų atstovų kreipimasis „Dėl socialinės partnerystės principų 

paisymo“. 

              

1. SVARSTYTA. Naujo Trišalės tarybos nario patvirtinimas. 

             NUTARTA: 

Vietoje darbą Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacijoje (LLSRA) baigusio Algirdo 

Renkausko nauju Trišalės tarybos nariu patvirtinta Alina Rubežienė, LLSRA vykdančioji direktorė. 

 

2. SVARSTYTA. Šaligatvių ir kiemų priežiūros organizavimas. 

         Pranešėjas L.Dūda paaiškino, kad šaligatvių ir kiemų priežiūros paslauga perkama 

vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu. Paskutinis savivaldybės organizuotas viešasis pirkimas 

šiai paslaugai apskųstas teisme, o kol vyksta teisminiai ginčai miesto teritorijas valo ir prižiūri 

bendrovės, dirbusios iš anksčiau. Miestą valančių bendrovių techniniai pajėgumai galėtų būti ir 

didesni, tačiau jų galimybes riboja sutarčių terminai: bendrovėms, neturint garantijų dėl veiklos 

tęstinumo neapsimoka investuoti į brangios valymo technikos įsigijimą. Apskritai miestas 

prižiūrimas patenkinamai, pagal savivaldybės patvirtintą tvarką ir skiriamas lėšas.  

V.Mickus kalbėjo, kad jam lankantis mažesniuose šalies miestuose (pvz. Šilutėje) matėsi didesnė 

tvarka, ypač kalbant apie šaligatvių ir kiemų dangų kokybę. Klaipėdoje tai yra rimta problema, 

nesprendžiama daugelį metų. Ypač aktuali automobilių statymo kiemuose problema. 

J.Simonavičiūtė paaiškino, kad prieš keletą metų savivaldybės taryba patvirtino pirmąjį detalųjį 

planą, apimantį Debreceno gatvės, Šilutės-Baltijos-Taikos prospektų teritoriją. Juo vadovaujantis 

tapo aišku, kokie žemės sklypai priskiriami konkretiems daugiabučiams, tačiau įpareigoti jų 



gyventojus mokėti už valymą bei už visą žemės sklypą politiškai yra neteisinga. Ir valstybės mastu 

panašūs daugiabučių namų teritorijų priežiūros klausimai taip pat yra neišspręsti. 

NUTARTA: 

Trišalė taryba atkreipė dėmesį į tai, kad pagal galimybes būtina labiau rūpintis įvažiavimų į kiemus, 

kiemų šaligatvių dangų būkle, jų tvarkymu, o perskirstant 2011 m. ir formuojant 2012 m. 

savivaldybės biudžetą bus prašoma tam skirti kiek įmanoma daugiau lėšų.  

 

3. SVARSTYTA 

Dėl Trišalių ir kitų komisijų veiklos koordinavimo. 

L.Juknienė kalbėjo, kad Klaipėdoje veikia realiai viena trišalė komisija, dar viena turėtų veikti prie 

Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus, tačiau jos nėra. Susiduriama su problema, kad 

darbdaviai nedeleguoja savo atstovų. Jos nuomone, Darbo inspekcija turėtų parodyti daugiau 

iniciatyvos organizuodama trišalę komisiją. 

A.Adomaičio nuomone, trišalių komisijų veiklos misija galėtų būti ir tai, kad teiktų pasiūlymus 

Darbo biržai ir savivaldybei, kaip gerinti padėtį darbo rinkoje. Savo ruožtu Darbo birža taip pat 

teikia pasiūlymus dėl darbo rinkos gerinimo galimybių, tačiau bėda, kad beveik 90 proc. pasiūlymų 

tik nugula į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnautojų stalčius. Trišalė komisija prie 

Teritorinės darbo biržos renkasi bent 2 kartus per metus.  

Trišalės tarybos nariai pastebėjo, kad komisijų veikloje svarbiausia koordinuoti veiklą, kad 

nesidubliuotų svarstomi klausimai, keliamos problemos. Daugelis pritarė nuomonei, kad būtų verta 

organizuoti bendrą Trišalės tarybos ir trišalių komisijų posėdį. Jų sprendimai ar pasiūlymai 

savivaldybei būtų veiksmingesni ir reikšmingesni. 

NUTARTA: 

Ieškoti galimybių glaudžiau bendradarbiauti trišalėms komisijoms, o kaip pirmasis tokio 

bendradarbiavimo žingsnis būtų Trišalės tarybos ir trišalių komisijų pirmininkų susitikimas ir 

problemų aptarimas.  

 

4. SVARSTYTA 

Trišalė taryba apsvarstė klausimą, kaip buvo sudaryta Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių, 

organizuojančių viešuosius darbus, atrankos komisija. 

NUTARTA: 

Jeigu savivaldybės taryba sprendžia ar svarsto klausimus, susijusius su miesto ekonomika, darbo 

rinka, žmonių užimtumu, sudarinėja komisijas, į kurias įtraukiami profsąjungų ir darbdavių atstovai, 

Trišalė taryba turi taip pat apsvarstyti šiuos klausimus ir savivaldybės tarybai pateikti savo išvadas.  

 

5.SVARSTYTA.  

L.Juknienė informavo, reikia sudaryti darbo grupę š.m. balandžio mėn. svarstomam klausimui 

„Verslo aplinka Klaipėdos mieste“. Darbdavių atstovai turėtų pasiūlyti savo temas.  

Profsąjungų atstovai siūlo R. Tamošauską. 

Darbdavių atstovai siūlo A. Laučį. 

Tarybos atstovai siūlo J. Simonavičiūtę. 

NUTARTA: sudaryti darbo grupę: J. Simonavičiūtė, A.Laučys, R.Tamašauskas. 

 

Posėdis baigtas 14.50 val.  

 

Posėdžio pirmininkė                                                                        Laima Juknienė 

 

Posėdžio sekretorius                                                                        Andrius Juškevičius 


