Jonava | Šiaulių miesto trišalėje taryboje viešėjo jonaviečių delegacija

2014.03.27

Kontaktai Reklama

RSS

Like

Naujienlaiškis Pranešk naujieną

830

Kovo 27 d., ketvirtadienis 16:40

NAUJIENOS

INFORMACIJA

Naujienos

Žmonės Jonavoje

SKELBIMAI

Sportas

FOTO

Politika

VIDEO

Sveikata

Facebook
ieškoti

Infoplius.lt

TVARKARAŠČIAI

Jaunimas

Renginiai

Sodo spalvos

Televizija

Reklama

Naujienos » Naujienos

Šiaulių miesto trišalėje taryboje viešėjo jonaviečių delegacija
šiandien 09:20 www.jonavietis.lt
Spausdinti
Pranešk naujieną

Šią savaitę (2014 03 24), Jonavos profesinių sąjungų
susivienijimo nariai lankėsi Šiaulių miesto Trišalės
tary bos posėdy je. Jonaviečiai stebėjo, kaip vy ksta
Trišalės tary bos posėdis, kokie klausimai tary boje
sprendžiami, kaip sekasi sutarti visoms trims pusėms.
Šiaulių miesto Trišalės tary bos posėdy je buvo
svarstoma situacija Šiaulių miesto ir Šiaulių apskrities
darbo rinkoje, ją pristatė Šiaulių teritorinės Darbo
biržos direktorius Rimundas Domarkas. Jo teigimu Kovo
mėnesį Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje
teritorijoje buvo įregistruota 21180 bedarbių, tai
sudarė 12 proc. visų darbingo amžiaus gy ventojų.
Bedarbių skaičius mažėjo visose savivaldy bėse išsky rus
Joniškio r. savivaldy bę. Moterų registruotas nedarbas
sumažėjo 0,2 proc. punkto ir sudarė 12 proc., vy rų dalis tarp darbingo amžiaus vy rų sumažėjo nuo 12,1 proc. iki
12 proc., jaunimo nedarbas sumažėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 6,8 proc.
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Valsty binio socialinio draudimo fondo valdy bos Šiaulių sky riaus vadovas Leonas Strazdauskas pristatė vidutinio
mėnesio darbo užmokeščio Šiaulių mieste situaciją. Jis sakė, kad jie mato daugely je įmonių didelį skirtumą, tarp
aukščiausio ly gio vadovų ir bendro visos įmonės darbuotojų vidutinio darbo užmokeščių. Leonas Strazdauskas sakė,
kad ši situacija paminėtose įmonėse parodo, jo y ra resursų pakelti darbuotojams atly ginimus.

Parduodu Darbo pirštinės RNYPO. Dy džiai - 78-9-10 . Sudėtis: audiny s - nailonas, delnas nailonas, dengtas poliuretanu. Atspa...
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Vėliau Lietuvos Respublikos trišalės tary bos sekretorė Laima Juozaitienė papasakojo apie LR Trišalės tary bą ir
panašias institucijas užsieny je, o apie Šiaulių miesto Trišalės tary bos veiklą ir patirtį jonaviečiams papasakojo Rasa
Jasmontienė, Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė.

Parduodu SUBARU FORESTER. (naudotas,
nedaužtas, 2002 m. 10 mėn., universalas, 4/5
dury s, sidabro sp., benzinas-dujos, automatinė
pavarų dėžė...

Jonaviečių delegaciją sudarė: Gražina Vitkauskienė (Jonavos suaugusiųjų švietimo centro darbuotojų
profsąjunga), Asta Pakulnienė (Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos darbuotojų
profesinė sąjunga ), Artūras Šalaševičius ir Kristina Mecelienė (Jonavos rajono Sveikatos apsaugos darbuotojų
profesinės sąjunga), Valentinas Dranseika (Jonavos darbininkų sąjunga), Rolandas Glinskas (AB “Jonavos
autobusai” darbininkų sąjunga), Petras Vy šniaukas (Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė) ir
Juozas Adomaitis (Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas).

Parduodu 3-ju duru spinta su antresolem.
(prekė - naudota, Ysardy ta,detales
suzy metos,y ra visa furnitura.).

Apsilanky mas Šiaulių miesto Trišalėje tary boje vy ko 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.
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Parduodu Virtuves komplektas Agila. (prekė naudota, Priedas-stalas).
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Parduodu 5 a. Lietuva (elektra).
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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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Rašyti
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.

Savaitės Mėnesio
Kovai su smurtu prieš moteris trukdo duomenų
spragos
Per savaitę išaiškinta beveik 600 saugos diržų
nenaudojimo ir vaikų vežimo automobiliuose
taisy klių pažeidimų
Pažeidėjams savavališkų staty bų įteisinimas jau
kainavo beveik milijoną litų
VLK primena: vy rai gali nemokamai išsitirti dėl
vėžio
Elektroninėms paty čioms sustabdy ti –
edukacinės programos jaunimui
TV3 staigmena – tėvų ir vaikų socialinis
eksperimentas „Tik nesaky k mamai“
Pesimizmo karta arba jaunimo politinis
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akty vumas Lietuvoje
Nuo balandžio 1 d. išmokos už sumedžiotus
šernus nebus mokamos
Naujausi duomeny s: 76 proc. Lietuvos
gy ventojų merus nori rinkti tiesiogiai
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