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SU UTENOS TRIŠALĖS TARYBOS VEIKLA SUSIPAŽINO JONAVIEČIAI
2013-09-27

Jonavos profesinių sąjungos susivienijimas (vadovė Birutė
Daškevičienė) siekia įkurti trišalę tarybą prie Jonavos rajono
savivaldybės. Tuo tikslu sumanyta pasidomėti prieš penkerius
metus įsteigtos trišalės tarybos prie Utenos savivaldybės patirtimi.
Rugsėjo 25 d. trylikos profsąjungininkų delegacija svečiavosi
Utenoje, dalyvavo Utenos rajono savivaldybės trišalės tarybos
posėdyje.
Jonaviškių profesinėms sąjungoms atstovavo rajono Sveikatos
apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Artūras
Šalaševičius, Jonavos darbininkų sąjungos pirmininkas Valentinas Dranseika, Jonavos profesinių
sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė ir pirmininkės pavaduotojas Juozas Adomaitis.
Kitiems būsimo trišalio dialogo partneriams atstovavo Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas
Sinkevičius, rajono verslininkų darbdavių asociacijos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos
skyriaus atstovai.
Kaip vyko susitikimas
Posėdį vedusi Utenos rajono Trišalės tarybos pirmininkė Laimutė Taleikienė papasakojo apie tarybos
veiklą. Po to gavo žodį Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, kuris pabrėžė, kad visoms
dialogo šalims būtina siekti bendrų interesų, o ne tik savo tikslų. Be to, meras priminė, kad į tarybą
reikią siūlyti tik kompetentingus atstovus, pasidžiaugė, kad Utenos rajono trišalė taryba „tikrai veikia“, į
jos sprendimus atsižvelgiama.
Svečias Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius teigė irgi esąs už konstruktyvų
dialogą ir pagyrė Jonavos profesinių sąjungų iniciatyvą įkurti trišalę tarybą Jonavoje
Po šių kalbų buvo išklausytos kelios naudingos informacijos. Utenos rajono savivaldybės strateginio
planavimo ir investicijų valdymų skyrius pateikė informaciją apie smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą
Utenos rajone, taip pat buvo išklausyta informacija apie socialinės paramos teikimo politiką šio rajono
savivaldybėje bei perspektyvas lėšų taupymo ir užimtumo perspektyvas.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos narys
Artūras Černiauskas pristatė Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės rekomendacijas,
Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstove Dovile Baškyte papasakojo apie respublikinės trišalės
tarybos veiklos patirtį, komitetų ir komisijų prie trišalių tarybų įsteigimą bei jų veiklų kryptis.
Vėliau Utenos rajono savivaldybės trišalės tarybos nariai dalijosi darbo patirtimi, o jonaviečiai išsakė
savo idėjas. Buvo ir padiskutuota.
Renginys suorganizuotas vykdant Norvegijos finansinio mechanizmo Visuotinio deramo darbo ir trišalio
dialogo skatinimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos
rajone“.
Nuotraukoje - susitikimo dalyviai.
Parengta
pagal redakcijai atsiųstą
Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo informaciją.
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