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Profsąjungų veikla
ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖJE TARYBOJE VIEŠĖJO JONAVIEČIŲ DELEGACIJA

Šią savaitę (2014 03 24), Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo nariai lankėsi Šiaulių miesto Trišalės tarybos posėdyje. Jonaviečiai stebėjo, kaip vyksta Trišalės
tarybos posėdis, kokie klausimai taryboje sprendžiami, kaip sekasi sutarti visoms trims pusėms.

Šiaulių miesto Trišalės tarybos posėdyje 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 gyventojų. Bedarbių skaičius mažėjo visose savivaldybėse išskyrus Joniškio r. savivaldybę. Moterų registruotas nedarbas sumažėjo
0,2 proc. punkto ir sudarė 12 proc., vyrų dalis tarp darbingo amžiaus vyrų sumažėjo nuo 12,1 proc. iki 12 proc., jaunimo nedarbas sumažėjo 0,1 proc. punkto ir
sudarė 6,8 proc.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus vadovas Leonas Strazdauskas pristatė vidutinio mėnesio darbo užmokeščio Šiaulių mieste
situaciją. Jis sakė, kad jie mato daugelyje įmonių didelį skirtumą, tarp aukščiausio lygio vadovų ir bendro visos įmonės darbuotojų vidutinio darbo užmokeščių.
Leonas Strazdauskas sakė, kad ši situacija paminėtose įmonėse parodo, jo yra resursų pakelti darbuotojams atlyginimus.

Juozas Adomaitis
Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas pirmininko pavaduotojas
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Vėliau Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretorė Laima Juozaitienė papasakojo apie LR Trišalės tarybą ir panašias institucijas užsienyje, o apie Šiaulių miesto
Trišalės tarybos veiklą ir patirtį jonaviečiams papasakojo Rasa Jasmontienė, Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė.

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 Vyšniaukas
(Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė) ir Juozas Adomaitis (Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas).

Apsilankymas Šiaulių miesto Trišalėje taryboje vyko įgyvendinant 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 partnerystę Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje ir įkurti Trišalę tarybą prie Jonavos rajono savivaldybės.

2011 © UAB"Joneda" | Visa medžiaga pateikta "Jonedoje", - laikraščio nuosavybė. Perspausdinti be UAB "Joneda" sutikimo draudžiama || IT DARBAI. All rights reserved.

http://joneda.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=647:profsjung-veikla&catid=1:paskutins-naujienos

2/2

