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Posėdis įvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 2015-05-20, pradžia 15 val.
pabaiga 16-30 val.
Posėdžio pirmininkas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento
Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičienė.
Posėdžio sekretorius
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės
partnerystės skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Vitkauskienė.
Valstybės institucijų atstovai:
Vita Baliukevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Darbo
departamento darbo teisės skyriaus vedėja, Rūta Juršaitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SADM) Darbo departamento darbo teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja, Jonas Gricius, Valstybinė
darbo inspekcija.
Profesinių sąjungų atstovai:
Evelina Šilinytė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) teisininkė, Dalia
Jakutavičė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja.
Darbdavių atstovai:
Kiti asmenys:
Vytautas Juozapaitis, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Aušra Bagdonaitė, VU TF
Mokslinių tyrimų centro vyriausioji specialistė, Vaida Lazauskaitė, VU TF Mokslinių tyrimų centro
vyriausioji specialistė, Laimis Roslekas, Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių
sąjungų federacija, Aleksandras Posochovas, LPSK, Henrikas Savickis, LPSK Nacionalinis Kauno
dramos teatras, Laimis Roslekas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro profesinė sąjunga,
Regina Burakauskienė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro profesinė sąjunga, Algirdas
Šimėnas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos profesinė sąjunga, Tomas Bagdanskis, VU TF, Irena
Didžiulienė, Kultūros ministerija, Aušra Jolanta Pliaugienė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro
pavaduotoja, Deividas Staponkus, ,,Trimitas“ vadovas.
DARBOTVARKĖ:
Dėl Darbo kodekso projekto 2 skirsnio DARBO SANTYKIŲ SU KŪRYBINIAIS
(KULTŪROS IR MENO) DARBUOTOJAIS YPATUMAI (109-113 str.)
SVARSTYTA. Darbo kodekso projekto nuo 109 iki 113 straipsniai.
NUTARTA. 109, 110, 111, 112, 113 str. nepritarta (braukiamas visas skirsnis).
DARBO SANTYKIŲ SU KŪRYBINIAIS (KULTŪROS IR MENO)
DARBUOTOJAIS YPATUMAI 109, 110, 111, 112, 113 straipsniai
J.Gricius pasiūlė nagrinėti 109-113 straipsnius pastraipsniui. H.Savickis, A.Posohovas
taip pat mano, kad nereikia Darbo kodekso projekte išskirti kultūros darbuotojų, nes šiuo metu
rengiamas Scenos meno įstatymo projektas, kuriame visi ypatumai bus numatyti. I. Didžiulienė
rengiamas Scenos meno įstatymo projektas, kuriame buvo numatyta darbuotojų atestacija. Šiame
projekte to pasigendama. Taip pat domisi ar bus skirtumas terminuotos ir neterminuotos sutarčių
skirtumas mokesčių prasme. V. Baliukevičienė, sako, kad terminuotoms sutartims planuojama
didesnė nedarbo draudimo įmoka. T. Bagdanskis: jis mano, kad turėtų būti išskirta kultūros
darbuotojų specifika Darbo kodekse. R. Burakauskienė mano, kad šios nuostatos bus taikomos tik
siauram ratui žmonėms, tik 400 žmonių. Ji siūlo atsisakyti šių nuostatų. R.Burakauskienei pritaria
L.Poslekas ir mano, kad šiuos ypatumus reikėtų aptarti Scenos meno įstatymo projekte. A.
Pliaugienė mano, kad galima būtų diskutuoti dėl šio kodekso. J.Gricius mano, kad Darbo kodeksas
yra reikšmingesnis teisės aktas, bet jeigu socialiniai partneriai mano, kad viskas turi būti
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sprendžiama specialiame įstatyme, tuomet reikėtų perduoti spręsti politikams. V.Juozapaitis mano,
kad kūrybinių darbuotojų darbo ypatumai turėtų būti sprendžiami specialiame įstatyme. Teatrai
skirtingi ir skirtingai sprendžiami klausimai. T.Bagdanskis norėtų sužinoti ko nori darbuotojų
atstovai, iš darbdavių išgirdo – nori lengviau atleisti. Jis mano, kad šiuo projektu yra gera galimybė
nustatyti šiuos ypatumus. V.Juozapaitis siūlo į viską pažvelgti plačiai ir nereglamentuoti šiame
Darbo kodekso projekte. LRTT posėdyje A.Posohovas pasisakys, kad kultūros darbuotojų atstovai
mano, kad Darbo kodekse straipsnių, reglamentuojančių kultūros darbuotojų ypatumus, nereikia.
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