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LPSK NAUJIENOS
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos naujienlaiškis
Nenustatytos trukmės darbo sutartys turės neigiamų pasekmių. Plačiau – antrajame puslapyje.

Gerbiamieji,
Profesinės sąjungos nuolat
primena Seimo nariams, jog
nemaža dalis jų balsavimų dėl
Darbo kodekso nulemia visos
šalies darbuotojų socialinių
garantijų mažinimą.
Mūsų netenkina neapibrėžtos
apimties darbo sutarčių
įteisinimas, išeitinių išmokų
mažinimas, darbuotojų teisių
suvaržymai streiko metu ir kiti
itin žalingi valdžios
sumanymai.
Nežadame taikstytis su tokia
situacija, todėl birželio 16 dieną
rengiame protesto akciją.
Politikai turi suprasti, jog
atlyginimų didinimas, tinkamos
socialinės garantijos bei teisė
streikuoti yra būtini siekiant
užtikrinti darbuotojų teises.
Visus pritariančius mūsų
reikalavimams kviečiame
būtinai atvykti į protesto akciją.
Visas varbiausias pastarųjų
savaičių profesinių sąjungų
naujienas rasite šiame LPSK
naujienlaiškyje.

Profesinės sąjungos kviečia į
protesto akciją prieš socialinio
modelio įstatymų paketą
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) kviečia į
protesto akciją „Čia gyvensim ir dar balsuosim!“, kuri
vyks birželio 16 dieną, ketvirtadienį, 11 val.
Nepriklausomybės aikštėje šalia Seimo. Akcijos metu
profesinių sąjungų atstovai pasisakys prieš Darbo kodekso
projekto priėmimą bei įstatymų liberalizavimą.
„Socialinio modelio įstatymų paketas svarbus visiems
Lietuvos piliečiams, nes jis lems ne tik darbuotojų ateitį,
todėl kviečiu aktyviai dalyvauti protesto akcijoje ir aiškiai
išreikšti savo pilietinę poziciją“, – teigia Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

LPSK pirmininkas

Ši protesto akcija iš kitų išsiskirs interaktyvia scena, kurioje
LPSK ekspertai diskutuos apie socialinį modelį bei
komentuos tiesiogiai Seime vykstantį posėdį, kuriame bus
svarstomi darbuotojams aktualūs klausimai. Mitingo
dalyviai turės žalias bei raudonas korteles, o jų dėka galės
balsuoti ir taip įvertinti Seimo narių darbą.

Artūras Černiauskas

Plačiau

Gero skaitymo!

Primename, kad tęsiasi LPSK
inicijuota akcija „Išrink
labiausiai darbuotojams
„nusipelniusį“ Seimo narį“.
Trijų nominacijų nugalėtojus
apdovanosime birželio 16
dienos profesinių sąjungų
mitinge, jiems įteikdami
riestainius, kurių skylės
simboliškai atspindi kai kurių
Seimo narių pastangas dėl
darbuotojų interesų
užtikrinimo.
Tarpinius balsavimo
rezultatus rasti bei savo balsą
atiduoti galite čia.
Taip pat kviečiame siūlyti
pretendentus gauti
nominacijas elektroniniu
paštu komunikacija@lpsk.lt.

Įdomus faktas
#9
Užimtųjų ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis Lietuvoje
yra mažiausias Baltijos
šalyse.
Užimtumo politika turėtų
numatyti ir realizuoti nedarbo
prevencijas bei profilaktikos
priemones, deja, Lietuvoje
dažniausiai apsiribojama
nedarbo reguliavimu.

Nenustatytos trukmės darbo
sutartys turės neigiamos
įtakos darbo rinkai
Seime svarstomame Darbo kodekse numatytos
nenustatytos trukmės darbo sutartys neapsaugotų
darbuotojo, todėl gali neigiamai paveikti darbo rinką.
„Žmogus dirba ir gyvena budinčiame režime, kada
paskambins, tada ir dirbs. Niekada nežino, kiek jis
uždirbs per mėnesį, negali nemokamai kreiptis į gydymo
įstaigas. Stažas pensijai skaičiuojasi labai sudėtingai
(…) Toks darbuotojas nelaikomas bedarbiu. Jis bus
darbuotojas ir bandoma įteigti, kad bus 65 tūkst. darbo
vietų“, – spaudos konferencijoje sakė Lietuvos
maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė ir Trišalės
tarybos narė Gražina Gruzdienė.
Plačiau

Auga darbo jėgos paklausa ir
mažėja nedarbas
Pavasaris jaučiamas ir darbo rinkoje: auga darbo jėgos
paklausa, mažiau darbingo amžiaus gyventojų tampa
bedarbiais. Darbo pasiūlymų įregistruota gerokai
daugiau negu kreipėsi bedarbių. Visoje šalyje mažėja
registruoto nedarbo rodikliai.

Daugiau aktualios
informacijos galite rasti mūsų
Facebook paskyroje.

Šių metų gegužės 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose
buvo registruota 150,4 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,3
proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.
Plačiau
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