	
  
	
  
	
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖ TARYBA
	
  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-10-17 Nr. TTP-17
Vilnius
Posėdis įvyko 2017-10-17.
Posėdžio pirmininkas Andrius Romanovskis.
Posėdžio sekretorė Svetlana Kalinauskienė.
Dalyvavo:
Vyriausybės atstovai: Eglė Radišauskienė – socialinės apsaugos ir darbo
viceministrė, Romas Lazutka – socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas, Kęstutis Zaura
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius, Raminta
Krulikauskienė – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento
Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėja, Linas Kadys – Lietuvos Respublikos
ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas.
Profesinių sąjungų atstovai: Kristina Krupavičienė – Lietuvos profesinės
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė, Rimtautas Ramanauskas – Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas, Gražina Gruzdienė – Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacijos Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė, Artūras Černiauskas –
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas, Aleksandras Posochovas – Lietuvos
paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Raimondas Tamašauskas –
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Klaipėdos regiono koordinatorius,

Arvydas

Dambrauskas – Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas.
Darbdavių organizacijų atstovai: Jonas Guzavičius – Lietuvos pramonininkų
konfederacijos viceprezidentas, Rūta Skyrienė

– Asociacijos „Investuotojų forumas“

vykdomoji direktorė, Giedrė Švedienė – Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomoji
direktorė,

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius,

Andrius Romanovskis – Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys, Sigitas Gailiūnas –
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas, Aušra Žliobaitė –
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja
dalyvauti vietoj Sigito Dimaičio).

(įgaliota
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Kiti asmenys: Tomas Tomilinas – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Ligita
Valalytė - Lietuvos darbo biržos direktorė, Inga Liubertė – Lietuvos darbo biržos Darbo
rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktorė, Ričardas Garuolis –
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narys, Vincas Kunca – Lietuvos
profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovas, Dalia Jakutavičė – Lietuvos pramonės profesinių
sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja, Manvydas Pilka – Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacijos teisininkas, Valdas Sutkus – Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas,
Edgaras Savickas – UAB „Delfi“ atstovas, Evelina Karalkevičienė – Respublikinės jungtinės
profesinės sąjungos atstovė, Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen – lprofsajungos.lt atstovė.
DARBOTVARKĖ:
1. Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
2. Dėl Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų.
3. Išvada dėl Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018
13, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto XIIIP-784 ir dėl Lietuvos
Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 6 straipsnio pakeitimo
įstatymo projekto XIIIP-780.
4. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų ir Lietuvos Respublikos
trišalės tarybos darbo reglamento.
5. Dėl kito Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio.

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
Andrius Romanovskis paklausė Trišalės tarybos narių, ar jie pritaria, kad į
2017 m. spalio 17 d. darbotvarkę būtų įtrauktas papildomas Lietuvos darbo biržos
pasiūlytas klausimas
dėl darbdavių organizacijų atstovų delegavimo į Trišalė komisiją prie Lietuvos darbo
biržos. Informavo, kad Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas
2017 m. spalio 18 d. kviečia į posėdį Nacionalinį susitarimą dėl būtinų reformų ir
atlyginimų pasirašiusias organizacijas.
Trišalės tarybos nariai pritarė, kad į 2017 m. spalio 17 d. Trišalės tarybos
posėdžio darbotvarkę būtų įtrauktas papildomas klausimas.
NUTARTA. Įtraukti į 2017 m. spalio 17 d. posėdžio darbotvarkę
papildomą klausimą dėl darbdavių organizacijų atstovų delegavimo į Trišalė
komisiją prie Lietuvos darbo biržos.
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2. SVARSTYTA. Dėl Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų.
Kęstutis Zaura trumpai pristatė pasirašytą Nacionalinį susitarimą dėl būtinų
reformų ir atlyginimų. Vyriausybė sudarys darbo grupę Susitarimo stebėsenai, į kurią
kiekviena pasirašiusi šalis deleguos po vieną atstovą. Susitarime yra nuostata dėl ataskaitų
teikimo – Trišalėje taryboje reikės susitarti, kaip tai bus daroma. Numatyta stiprinti
Trišalės tarybos aptarnavimo funkciją, susitarti dėl objektyvių minimalios mėnesinės algos
didinimo kriterijų, peržiūrėti pajamų natūra už įmonės suteiktas paslaugas darbuotojų
pripažinimo tvarką.
Arvydas Dambrauskas padarė pastabą, kad antra pagal dydį Respublikinė
jungtinė profesinė sąjunga nebuvo pakviesta pasirašyti Susitarimo. Priminė, kad šį profesinė
sąjunga buvo pirmoji, kuri pradėjo derybas dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties.
Gražina Gruzdienė paklausė, kodėl Susitarimo 5.12. punkte atsirado papildomas
sakinys, apie kurį derybų procese nebuvo kalbama („siekti atskiro susitarimo sudarymo,
kuriuo mainais į darbdavių įsipareigojimą didinti darbo užmokestį mažinti darbo užmokesčio
apmokestinimą“). Paklausė, ar tai reiškia, kad reikės atskirai tartis dėl darbo užmokesčio.
Atkreipė dėmesį, kad 2.4. punkte kalbama ne tik apie metodiką, bet ir apie atskirų sektorių
darbo užmokesčio analizę. Paminėjo, jog svarbu

ir tai, kad susitarta, kad bus parengti

įstatymų projektai, kuriuose būtų nustatyta, kad viešųjų pirkimų metu vertinama viešojo
pirkimo dalyvio socialinė atsakomybė, o vertinant tiekėjų pasiūlymus papildomi balai
skiriami atsižvelgiant į viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios įmonės mokamą vidutinį
mėnesinį darbo užmokesčio dydį.
Kęstutis Zaura paaiškino dėl 5.12. punkto. Pasirašančios organizacijos apie tai
buvo informuotos, tačiau pasiūlymų nepateikė.
Tomas Tomilinas pabrėžė, kad Susitarimas yra planas didinti atlyginimą. Reikia
siekti atskiro susitarimo užmokesčio didinimo klausimu.
Andrius Romanovskis pasitikslino dėl Susitarimo 2.8 punkto.
Artūras Černiauskas paaiškino, kad yra kalbama apie bazinį dydį biudžetiniame
sektoriuje, kadangi jis nustatomas nacionaline kolektyvine sutartimi. Mano, kad turėtų būti
parengtas Susitarimo įsipareigojimų vykdymo veiksmų planas (nustatyti, kas ir kada bus
pasiekta). Pasiūlė dviejų savaičių terminą plano sudarymui.
Rūta Skyrienė priminė, kad jau anksčiau siūlė, kad būtų sudarytas veiksmų
planas.
Eglė Radišauskienė pritarė Artūro Černiausko ir Rūtos Skyrienės pasiūlymui
sudaryti darbų atlikimo grafiką.
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vyriausybės pusė dirba pagal Vyriausybės programą. Paklausė, ar reikia perkleti nuostatas iš
Vyriausybės programos.
Andrius Romanovskis pasiūlė sprendimą – sutarti, kad reikia paruošti priemonių
planą ir deleguoti atstovus planui parengti.
Danukas Arlauskas pasiūlė Trišalei tarybai kreiptis į Vyriausybę prašant, kad
Susitarimo įgyvendinimo stebėsenos darbo grupė skubos tvarka susirinktų ir sudėliotų, kas ir
kada bus daroma. Dalį klausimų galima bus deleguoti Lietuvos Respublikos Seimui, dalį –
Trišalei tarybai.
Kristina Krupavičienė pasiūlė kiekvienai šaliai sudaryti savo veiksmų planą, o
vėliau juos sujungti į bendrą.
Artūras Černiauskas nepritarė Danuko Arlausko pasiūlymui.
Giedrė Švediene pritarė Kristinos Krupavičienės ir Artūro Černiausko
pasiūlymams. Kitam posėdžiui kiekviena šalis galėtų parengti savo dalį.
Sigitas Gailiūnas pritarė Danuko Arlausko pasiūlymui.
Kęstutis Zaura pasiūlė nustatyti terminą, iki kada šalys turės pateikti savo
pasiūlymus dėl Susitarimo įgyvendinimo priemonių plano.
Raimondas Tamošauskas pasiūlė sudaryti dvišalę darbdavių ir profesinių sąjungų
atstovų darbo grupę ir nustatyti terminą, iki kada šalys turės pateikti šiai darbo grupei
pasiūlymus.
Rūta Skyrienė pasiūlė kiekvienai šaliai pateikti savo Susitarimo įgyvendinimo
planus.
Andrius Romanovskis apibendrino diskusijas – į kitą posėdį kiekviena šalis
ateina su savo planais.
NUTARTA:
1. Paruošti Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimo
priemonių planą.
2. Prašyti kiekvienos šalies iki kito Lietuvos Respublikos trišalės tarybos
posėdžio parengti savo priemonių plano dalį.
3. SVARSTYTA. Išvada dėl Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų
įstatymo Nr. I-2018 13, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto
XIIIP-784 ir dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX1768 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-780.
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Tomas Tomilinas trumpai pristatė įstatymų projektus. Siūloma skirti 120 val.
profesinių sąjungų lyderiams profsąjunginei veiklai. Siūloma, kad Darbo inspekcija
privalomai konsultuotų kolektyvinių derybų dalyvius profsąjungų steigimo klausimais.
Dėl Gyventojų pajamų mokesčių įstatymo – siūloma, kad profesinių sąjungų nariams
būtų galima pervesti papildomą GPM procentą.
Sigitas Gailiūnas nepritarė valandų skaičiaus didinimui.
Arvydas Dambrauskas, Kristina Krupavičienė pritarė valandų skaičiaus
didinimui.
Andrius Romanovskis paklausė, kas konsultuos darbdavius.
Eglė Radišauskienė pasiūlė pritarti 6 str. ir papildyti, kad Darbo inspekcija
konsultuoja ir darbdavius. Dėl 120 val. pasiūlė dar padiskutuoti.
NUTARTA. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos Respublikos Profesinių
sąjungų įstatymo Nr. I-2018 13, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projekto XIIIP-784 ir dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos
įstatymo Nr. IX-1768 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-780 priimti kito
Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio metu.
4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų ir
Lietuvos Respublikos trišalės tarybos darbo reglamento.
Andrius Romanovskis informavo Trišalės tarybos narius apie tai, ko bus
siekiama atnaujinant Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatus ir Lietuvos
Respublikos trišalės tarybos reglamentą (skaidrės pridedamos):
•

suderinti Trišalės tarybos nuostatus su įsigaliojusiu Darbo kodeksu;

•

įtvirtinti Tarybą kaip savarankišką trišalio dialogo instituciją - Seimo ir
Vyriausybės ekspertę ir patarėją;

•

atnaujinti Tarybos tikslus ir uždavinius;

•

atskirti nuostatų ir darbo reglamento reguliavimo sritis ir klausimus;

•

palengvinti ir patobulinti Tarybos veiklos organizavimą;

•

įtvirtinti Nacionalinio susitarimo įsipareigojimus;

•

didinti Tarybos atskaitomybę prieš visuomenę.

Aleksandras Posochovas atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos trišalės
tarybos nuostatų projekto 13 (21 narys) ir 16 (15 narių) punktus.
Andrius Romanovskis ir Eglė Radišauskienė pritarė, kad reikia spęsti šį
klausimą.
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Giedrė Švedienė pasiūlė sukurti virtualią saugyklą, kurioje būtų saugoma
Trišalės tarybos posėdžių medžiaga, protokolai.
Arvydas Dambrauskas pasiūlė koreguoti Lietuvos Respublikos trišalės
tarybos nuostatų projekto 16 p., įrašant „organizacijos, labiausiai atitinkančios“.
Eglė Radišauskienė, priminė, kad informacija, susijusi su Trišale taryba, yra
talpinama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje. Atkreipė dėmesį, kad pagal
Darbo kodeksą Trišalė taryba nėra juridinis asmuo.

Informavo, kad Trišalės tarybos

aptarnavimui bus paskirti du Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, kaip
numatyta Susitarime dėl šalies pažangai būtinų reformų.
Kęstutis Zaura priminė, kad Trišalė taryba neturi įgaliojimų priimti teisės
aktų.
Andrius Romanovskis pabrėžė, kad turi būti paskirti žmonės, kurie dirba su
Trišale taryba.
Valdas Sutkus mano, kad turi būti Trišalės tarybos, kaip institucijos,
savarankiškumas. Trišalė taryba turi turėti atskirą tinklapį. Darbuotojai turi klausyti
Trišalės tarybos pirmininko, o ne ministerijos vadovų nurodymų. Dėl delegavimo į Trišalę
tarybą – reikia laikytis Darbo kodekse numatytų nuostatų.
Jonas Guzavičius mano, kad visuomenė mažai informuojama apie Trišalės
tarybos veiklą. Pasiūlė atkurti Trišalės tarybos sekretoriatą.
Elgė Radišauskienė sutiktų dėl Trišalės tarybos sekretoriato įkūrimo, jeigu jo
veikla būtų finansuojama trišaliu principu. Tai neturėtų būti iš mokesčių mokėtojų pinigų
finansuojama biudžetinė įstaiga. Mano, kad reikia ieškoti kitų priemonių, kad Trišalė
taryba būtų matoma.
Andrius Romanovskis padarė pastabą, kad organizacija gali veikti ir nuliniu
biudžetu, kai žmonės nėra įdarbinami, nevykdoma ūkinė-finansinė veikla.
Gražina Gruzdienė pritarė Jono Guzavičiaus nuomonei.
Artūras Černiauskas pasiūlė įvesti atskirą biudžeto eilutę Trišalei tarybai.
Lėšomis Trišalė taryba disponuotų savo nuožiūra, pvz., jas galėtų skirti radijo laidoms
organizuoti. Pritarė, kad Trišalė taryba turi turėti atskirą tinklapį. Nemano, kad Trišalė
taryba būtinai turi būti juridinis asmuo. Atkreipė dėmesį, kad nuostatuose daug reglamento
elementų.
Danukas Arlauskas pasiūlė pasidomėti, kaip veikia kitos analogiškos
struktūros.
Romas Lazutka priminė, kad Trišalė taryba atlieka patariamąją funkciją.
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Andrius Romanovskis pasiūlė kiekvienai šaliai deleguoti po vieną atstovą
Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų ir Lietuvos Respublikos trišalės tarybos
darbo reglamento projektams rengti.
NUTARTA. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų ir Lietuvos
Respublikos trišalės tarybos darbo reglamento projektus rengs Kęstutis Zaura –
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius, Artūras
Černiauskas – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas,

Andrius

Romanovskis – Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys.
5. SVARSTYTA. Dėl kito Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio.
Andrius Romanovskis pasiūlė kitą Trišalės tarybos posėdį organizuoti po dviejų
savaičių arba 2017 m. lapkričio 7 d.
Artūras Černiauskas ir Jonas Guzavičius pasiūlė kitą Trišalės tarybos posėdį
organizuoti 2017 m. spalio 29 d.
NUTARTA. Kitą Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdį organizuoti
2017 m. lapkričio 7 d.
6. SVARSTYTA. Papildomas klausimas. Dėl darbdavių organizacijų
atstovų delegavimo į Trišalė komisiją prie Lietuvos darbo biržos.
Inga Liubertė informavo Trišalės tarybos narius, kad darbdavių organizacijos į
Trišalę
komisiją prie Lietuvos darbo biržos yra delegavusios tik du savo atstovus. Vadovaujantis
Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų
nuostatais, reikia trijų darbdavių atstovų. Paprašė darbdavių organizacijų deleguoti dar vieną
atstovą į šią komisiją.
Valdas Sutkus pasiūlė Darbo biržai keisti nuostatus.
Danukas Arlauskas pritarė Valdui Sutkui, kad nuostatus galima būtų pakeisti.
Pasiūlė įrašyti į komisiją darbdavių organizacijas, kurios pasirašė

Susitarimą dėl šalies

pažangai būtinų reformų.
Artūras Černiauskas atkreipė dėmesį, kad kiekviena įstaiga turi savo tvarką,
kurios reikia laikytis.
Gražina Gruzdienė ir Kęstutis Zaura pritarė Artūro Černiausko nuomonei.
Giedrė Švedienė paklausė, kas iš darbdavių norėtų užimti trečią laisvą vietą
komisijoje.
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NUTARTA. Išklausyta informacija apie darbdavių organizacijų atstovų
delegavimą į Trišalę komisiją prie Lietuvos darbo biržos.

Posėdžio pirmininkas

Andrius

Romanovskis

Posėdžio sekretorė

Svetlana

Kalinauskienė	
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