
KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 

IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ TRIŠALĖ TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2013 m. gegužės 15 d. Nr. 4 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013-05-15. 
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Posėdžio pirmininkas – Saulius Budinas. 

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

Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Zita Šličytė, Saulius Budinas, Artūras 

Razbadauskas, Algirdas Grublys. 

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

Darbdavių organizacijos atstovai: Alina Rubežienė.  

Kviesti asmenys: Eglė Pocienė – Valstybinės darbo inspekcijos inspektorė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijų bendradarbiavimo bei konfliktų ypatumų 

Klaipėdos mieste. 

2. Dėl posėdžių darbotvarkės klausimų. 

 

SVARSTYTA:  

1. Dėl darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijų bendradarbiavimo bei konfliktų ypatumų 

Klaipėdos mieste. 

 

Valstybinės darbo inspekcijos inspektorė E.Pocienė supažindino Trišalę tarybą su darbo ginčų 

praktika Valstybinėje darbo inspekcijoje. Klaipėdoje veikia 2 darbo ginčų nagrinėjimo komisijos. 

Per 4 š. m mėnesius Klaipėdoje gauti 272 prašymai nagrinėti darbo ginčus. Pagrindinis Komijos 

tikslas – taikyti ginčo šalis. Praktika rodo, kad į Darbo ginčų komisiją kreipiamasi, kai darbo ginčas 

įsisenėjęs, abi šalys neranda jokio kompromiso. Apie 90 proc. ginčų kyla dėl neišmokėto darbo 

užmokesčio. Daugiausia kreipiasi tolimųjų reisų vairuotojai dėl komandiruočių pinigų, delspinigių. 

Išryškėjo ir problema dėl darbdavių netinkamai taikomos darbuotojų materialinės atsakomybės. Tai 

verčia ir Darbo inspekciją darbdaviams organizuoti specialius seminarus apie tinkamą materialinės 

atsakomybės taikymą, kad ginčų ir prašymų nagrinėti kylančius konfliktus būtų mažiau. Yra 

problemų formuojant darbo ginčų komisijas, nes netgi 3 profesinių sąjungų atstovų niekaip 

nepavyksta pakviesti į posėdžius, kiti išrinkti atstovai taip pat vangiai dalyvauja komisijos darbe. 

E.Pocienės vertinimu, darbo ginčių komisijų sukūrimas yra pozityvus reiškinys, nes anksčiau tik 

teismai nagrinėjo darbo ginčus, o į teismus toli gražu ne visi dirbantieji galėjo ir norėjo kreiptis.  

 

Z.Šličytė teiravosi, kodėl darbdaviai vengia sumokėti net sutartus atlyginimus darbuotojams, 

E.Pocienė patikslino, kad iš tikrųjų su darbo santykių apmokėjimu yra bene daugiausia problemų. 

Pradedant nagrinėti ginčus darbdaviai neretai slepiasi, vengia atvykti į Darbo ginčų komisiją.  

A.Grublys teiravosi, ar dažnai apskundžiami Darbo ginčų komisijos sprendimai, E.Pocienė 

paaiškino, kad apskundimas nėra blogas dalykas, nes viena ginčo pusė visada gali likti 

nepatenkinta, skundus priima vyriausiasis darbo inspektorius.   

 



PASIŪLYTA: Miesto švietimo darbuotojų profesinėms sąjungoms apsvarstyti jų deleguotus ir 

darbo ginčų komisijos darbe nedalyvaujančius asmenis.  

 

2. Dėl posėdžių darbotvarkės klausimų.  

Kitą posėdį svarstyti klausimą dėl socialinio dialogo (kolektyvinių sutarčių) savivaldybės 

valdomose įmonėse: AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Senasis turgus“, 

švietimo darbuotojų profesinė sąjunga.  

 

 

Posėdis baigtas 16.00 val.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                               Saulius Budinas     

 

Posėdžio sekretorius                                                                Andrius Juškevičius 

 


