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Jonaviečių delegacija viešėjo Trišalės tarybos posėdyje prie Utenos rajono
savivaldybės
prieš 2 val. www.jonavietis.lt
Spausdinti
Pranešk naujieną

Siekiant įkurti Trišalę tary bą prie Jonavos rajono
savivaldy bės, rugsėjo 25 dieną surengtas try likos
jonaviečių vizitas Utenos mieste, su tikslu stebėti kaip
vy ksta prieš penkerius metus įsteigtos Trišalės tary bos
posėdis prie Utenos savivaldy bės.
Jonavos rajono savivaldy bę atstovavo meras
Mindaugas Sinkevičius, vicemeras Vy tautas
Venskūnas, savivaldy bės tary bos nariai Saulius
Jakimavičius , Vladas Sakalauskas ir Edmundas
Gedvila, kuris kartu atstovavo Jonavos rajono
verslininkų darbdavių asociaciją, taip pat Strateginio
planavimo ir investicijų sky riaus vedėja Lineta
Jakimavičienė.
Jonavos darbdavius vizite į Uteną atstovavo Jolita Peleckienė ir Irena Žotkevičienė iš Jonavos verslininkų
darbdavių asociacijos ir Edmundas Mulokas iš Kauno preky bos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos sky riaus.
Taip pat daly vavo Jonavos rajono Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Artūras
Šalaševičius, Jonavos darbininkų sąjungos pirmininkas Valentinas Dranseika, Jonavos profesinių sąjungų
susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė ir pavaduotojas Juozas Adomaitis.
Vienos dienos viešnagė Utenoje suplanuota įgy vendinant Norvegijos finansinio mechanizmo Visuotinio deramo
darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje
Jonavos rajone“, kurio tikslas – plėtoti trišalio dialogo instrumentus, siekiant sustiprinti socialinę partnery stę
Jonavos rajono savivaldy bės teritorijoje ir įkurti Trišalę tary bą prie Jonavos rajono savivaldy bės.
Trišalės tary bos pagrindinis tikslas y ra kartu su profesinių sąjungų, darbdavių bei savivaldy bės atstovų
pastangomis, spręsti pačias „aštriausias“ miesto problemas. Dažniausiai, kaip ir Trišalės tary bos prie Utenos
savivaldy bės atveju, tary bą sudaro try s darbdavių organizacijų atstovai, try s savivaldy bės atstovai ir try s
profesinių sąjungų atstovai.
Utenos rajono Trišalės tary bos pirmininkė Laimutė Taleikienė, pradėdama posėdį pristatė posėdžio daly vius ir
svečius, bei trumpai papasakojo apie pačios tary bos veiklą. Perskaitė posėdžio darbotvarkę ir nustatė pasisaky mų
reglamentą.
Skelbimai
Utenos rajono savivaldy bės meras Alvy das Katinas, pasisaky damas apie Trišalės tary bos veiklą pabrėžė, kad
svarbiausia,kad visos interesų pusės turėtų siekti bendrų interesų, o ne tik savo tikslų ir į tary bą siūly ti tik
kompetentingus atstovus, tik tuomet šios tary bos darbas bus veiksmingas. Jis pasidžiaugė, kad Utenos rajono
trišalė tary ba tikrai veikia ir į jos sprendimus dažnai atsižvelgia Utenos rajono savivaldy bės tary bos nariai
priiminėdami jų rajonui svarbius sprendimus.
Sekantis pasisakė Jonavos rajono savivaldy bės meras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigė, kad y ra už kostrukty vų
dialogą ir džiaugiasi Jonavos profesinių sąjungų iniciaty va įkurti Trišalę tary bą prie Jonavos rajono savivaldy bės.
Nuoširdžiai padėkojo uteniškiams už pakvietimą apsilanky ti Utenoje ir galimy bę perimti jų patirtį.
Vėliau trišalei tary bai Utenos rajono savivaldy bės strateginio planavimo ir investicijų valdy mų sky rius pateikė
informaciją apie smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą Utenos rajone.
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Parduodu Elektroninės cigaretės. (-15%).
Eligija Židonienė, Utenos rajono savivaldy bės gy dy toja pateikė informaciją apie socialinės paramos teikimo politiką
Utenos rajono savivaldy bėje, bei perspekty vas lėšų taupy mui ir užimtumo didinimui.
Tary bos posėdy je viešėjęs Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas, Lietuvos respublikos Trišalės
tary bos nary s Artūras Černiauskas pristatė Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės rekomendacijas.
Taip pat kartu su posėdy je daly vavusia Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstove Dovile Bašky te papasakojo
apie LR trišalės tary bos darbo patirtį. Komitetų ir komisijų prie Triašalių tary bų steigimą ir jų veiklų kry ptis.
Vėliau vy ko Utenos rajono savivaldy bės Triašalės tary bos narių pasidalijimas darbo patirtimi. Jonaviečiai išsakė
savo idėjas, klausinėjo. Posėdis baigėsi nuoširdžia diskusija.
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Parduodu Dovanojame. (Suny s, patinas (-ai),
Dovanojame suny s,y ra 6, ivairaus amziausir
dy dzio,galesite issirinkti).
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Griežtai draudžiama Jonavietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be
raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Jonavietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Jonavietis.lt
nuorodą.
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Portalo redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra
nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus info@internetozinios.lt. Už
komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn
atsakomybėn.
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