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Susipažinkime  

Martynas Austys – teisininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto

lektorius, kolektyvinių derybų praktikas. Specializuojasi darbo ir viešosios

teisės srityse, dėstė Darbo teisės, Viešosios tarnybos dalykus universitete,

atstovavo kolektyvinėse derybose tiek darbuotojų atstovus, tiek darbdavį,

todėl yra sukaupęs įvairios derybų patirties ir bylinėjimosi praktikos.

Ko tikitės iš šio mokymo? 

Klausimai menti.com  



Mitai, kuriuos turbūt esate girdėję  

1. Pirmas mitas – socialinis dialogas yra įmanomas tik skandinavijos

valstybėse, arba „ten vakaruose“, kur ilgametės tradicijos. 

2. Antras mitas – socialiniam dialogui reikia daug pinigų, todėl jei jų nėra, 

neverta net pradėti pilstyti iš tuščio į kiaurą. 

3. Trečias mitas – socialinis dialogas tai daugiau apie privatų sektorių, 

viešajame sektoriuje viskas sureguliuota ir dėl nieko tartis nereikia.   



Nuo Tampere iki Wilna

Carinės Rusijos imperijoje, po 1904 m. karinės nesėkmės Japonijoje, prasideda 

visuomenės bruzdėjimai, kurie išvirsta į 1905 – 1907 m. revoliuciją. 

1905 m. spalio mėn. spontaniškai prasidėjęs geležinkelių streikas (Didysis

streikas) carinėje Rusijos imperijoje išplito ir palietė visus jos pakraščius. 

Socialinių neramumų metu buvo reikalaujama reformų – esminio asmens teisių 

peržiūrėjimo, tokių kaip pvz. teisė balsuoti, korumpuoto režimo išvalymo ir, kas 

buvo šiek tiek mažiau afišuojama – tautų išsilaisvinimo. 

Suomijos didžiojoje kunigaikštystėje 1905 m. spalį darbininkai ir tarnautojai 

nusprendė jungtis prie Rusijoje prasidėjusio geležinkelių streiko. 







Nuo Tampere iki Wilna
Suomijos didžiosios kunigaikštystės geležinkeliečiai prisijungė prie streiko, prie 

jo jungėsi vis daugiau fabrikų, kontorų ir kitų darboviečių.

Pagrindinis reikalavimas buvo teisė balsuoti – buvo siekiama nacionalinę 

asamblėją pakeisti – vietoj dvarininkų susirinkimo sukurti visuotiniu balsavimu 

išrinktų atstovų susirinkimą. 

Svarbus momentas – tai, kad Suomijoje revoliucijos metu buvo pasirinkta

strategija veikti per profesines sąjungas. Ir profesinės sąjungos ėmėsi

visapusiškos atsakomybės.

Kai streikuoti išėjo policija, profesinių sąjungų organizuoti tvarkos

palaikymo būriai ėmėsi užtikrinti viešąją tvarką. Viešosios tvarkos

užtikrinimas leido išvengti susidūrimų su carine kariuomene ir išvengti

kriminalinių pasekmių.



Nuo Tampere iki Wilna

Svarbus momentas – buvo vengiama ginkluotis, kad nebūtų palaikyta sukilimu, 

kuris galėtų būti žiauriai numalšintas (prismininkim 1830-1831 ir 1863-1864 

sukilimus). 

Suomiams pavyko pasiekti visuotinio balsavimo (1906 m.), jie laiko šį pasiekimą 

būtent 1905 m. didžiojo streiko rezultatu. 





Nuo Tampere iki Wilna
Lietuvoje 1905 m. taip pat pavyko pasiekti tam tikrų rezultatų - 1905 metais

gruodžio mėnesį įvyko Didysis Vilniaus Seimas – jame iškeltas reikalavimas 

carui – suteikti Lietuvai politinę autonomiją su seimu Vilniuje. 



Klausimai iš menti.com

-su kuo asocijuojasi profesinė sąjunga-



Socialinis dialogas -

socialinė partnerystė 

Socialinis dialogas yra esminė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis. 

Socialiniai partneriai (administracijos ir darbuotojų atstovai) gali aktyviai, be kita 

ko, naudodami susitarimus, padėti kurti Europos socialinę ir užimtumo politiką.

Šalys akivaizdžiai suprato, kad socialinis konfliktas turi pereiti į socialinio 

dialogo – socialinės partnerystės formą. 

Win – win arba abipusiškai naudingas procesas.  



Kodėl profesinių sąjungų vardas 

Lietuvoje yra suterštas? 

Lietuvoje galima pastebėti skeptiškumo visuomeninei veiklai – pradedant

politika (politikais), baigiant visuomeninėmis organizacijomis.

Profesinės sąjungos, deja, buvo ir yra tam tikroje rizikos grupėje – politinės

jėgos paprastai siekia pritraukti jas prie savęs, prisišlieti prie reikalavimų.

Antra vertus – profesinių sąjungų reikalavimų vykdymas dažnai yra politikų

žinioje – Darbo kodeksas, įvairūs Vyriausybės nutarimai, galiausiai – viešojo

sektoriaus tarnybos santykių reguliavimas – išimtinai politikų rankose, todėl

natūralu kelti reikalavimus politikams.

Kaip rasti balansą – užtikrinti savo „politinių“ reikalavimų įgyvendinimą, kartu

išvengti nepagrįstų kaltinimų „politikavimu“?



Profesinių sąjungų aukso amžius – TDO 

sukūrimas, pirmosios konvencijos 

Vakarų pasaulis matydamas Rusijos Imperijoje vykstančias revoliucijas ir pats

susidurdamas su komunizmo/boševizmo grėsme – ėmėsi atsako.

Po pirmojo pasaulinio karo, 1919 m. įkuriama Tarptautinė darbo organizacija

prie tuometinės Tautų lygos. Pradedami kurti tarptautiniai darbo standartai.

1919 metais priimamos 6 konvencijos: darbo valandų (pramonėje), nedarbo,

motinystės apsaugos, naktinio darbo (moterų), minimalaus amžiaus

(pramonėje), jaunų asmenų naktinio darbo (pramonėje) konvencijos.

Šiuo metu yra priimta 190 konvencijų, taip pat svarbių protokolų.



Lietuva – TDO narė jau 99 metus. 

Lietuva tarpukariu tapo TDO nare – 1921 m., o narystę atkūrė 1991 m.

Lietuva yra ratifikavusi 44 konvencijas, perkėlusi į nacionalinę teisę jų

nuostatas. Visą ratifikuotų konvencijų sąrašą ir jų lietuviškus tekstus galite rasti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto puslapyje adresu:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tarptautinis-bendradarbiavimas-ir-

es/tarptautines-organizacijos/tdo/ratifikuotos-tdo-konvencijos

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tarptautinis-bendradarbiavimas-ir-es/tarptautines-organizacijos/tdo/ratifikuotos-tdo-konvencijos


Pagrindinės TDO konvencijos 

socialiniam dialogui 

Kalbant apie socialinį dialogą Lietuvoje yra svarbiausios šios, mūsų parlamento

ratifikuotos konvencijos:

1948 metų konvencija Nr.87 “Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į

organizacijas gynimo”

1949 metų konvencija Nr.98 “Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti

kolektyvines derybas principų taikymo”

1971 metų konvencija Nr.135 “Dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų

galimybių įmonėje”

1981 metų konvencija Nr.154 “Dėl kolektyvinių derybų skatinimo”



Pagrindinės TDO konvencijos 

socialiniam dialogui 

Kalbant apie socialinį dialogą Lietuvoje yra svarbiausios šios, mūsų parlamento

ratifikuotos konvencijos:

1948 metų konvencija Nr.87 “Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į

organizacijas gynimo”

1949 metų konvencija Nr.98 “Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti

kolektyvines derybas principų taikymo”

1971 metų konvencija Nr.135 “Dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų

galimybių įmonėje”

1981 metų konvencija Nr.154 “Dėl kolektyvinių derybų skatinimo”



Pagrindinės TDO konvencijos 

socialiniam dialogui 

TDO 87 konvencija “Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas

gynimo” nustato, kad darbuotojai turi teisę laisvai jungtis į profesines

organizacijas.

Kartu konvencijos 8 str. nustato, kad „1. Nacionaliniai įstatymai ir kiti norminiai

aktai nustato, kaip nurodytos šioje Konvencijoje garantijos yra taikomos

ginkluotosioms pajėgoms ir policijai.“

Lietuvoje valstybės pareigūnams galioja ribojimai - pavyzdžiui kariuomenėje yra

draudžiama būtų profesinių sąjungų nariais. O kaip STT?



Europos Sąjungos socialinė politika 

paremta socialine partneryste 

Laikoma, kad 2008 m. finansinę krizę geriausiai įveikė šalys, kuriose buvo stipri

socialinė partnerystė.

2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge įvykusį socialinių reikalų aukščiausiojo lygio

susitikimą deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais Europos

parlamentas, Taryba ir Komisija paskelbė Europos socialinių teisių

ramsčio tekstą.

Be kitų aspektų, jame numatoma gerbti socialinių partnerių savarankiškumą ir

teisę imtis kolektyvinių veiksmų, pripažįstama socialinių partnerių teisė dalyvauti

rengiant ir įgyvendinant užimtumo ir socialinės politikos priemones, be kita ko,

naudojantis kolektyviniais susitarimais.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017C1213(01)


Darbuotojų atstovavimo sistema 

naujajame Darbo kodekse 

Dažniausiai socialinį dialogą siejame su kolektyvine sutartimi, profesinėmis

sąjungomis, tačiau tai nėra vienintelės formos.

2017 m. Seimas naujajame Darbo kodekse nustatė kad darbuotojų atstovavimo

sistema apima ne vien profesines sąjungas.

Darbo kodeksas įtvirtina keturias pagrindines socialinės partnerystės formas:

1. darbo ir socialinių reikalų tarybos (Lietuvos Respublikos trišalė taryba, kitos);

2. kolektyvinės derybos ir kolektyvinės sutartys;

3. informavimas ir konsultavimas;

4. dalyvavimas juridinio asmens valdyme.



Darbo ir socialinių reikalų tarybos

Darbo ir socialinių reikalų tarybos – tai šalių susitarimu steigiama tam tikra

bendradarbiavimo forma, kurioje gali būti nagrinėjami ir sprendžiami užimtumo,

darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitais darbo ir su jais susijusiems klausimai.

Dėl visų sąlygų susitaria šalys, kaip lygiateisiai partneriai.

Lietuvos Respublikos trišalė taryba yra tokio pobūdžio taryba, tačiau jos

steigimas, sudėtis, kadencijos ir diskrecija nustatyta įstatymu – Darbo kodekse.

Egzistuoja panašių darinių specifiniams, socialiai jautriems klausimams spręsti,

pavyzdžiui:

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba (veikianti specialaus įstatymo

normos pagrindu).



Lietuvos Respublikos trišalė taryba 

Trišalė taryba svarsto klausimus ir teikia išvadas ir pasiūlymus darbo, socialinės

ir ekonominės politikos srityse ir dėl klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti

vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 144 „Dėl trišalių

konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“ nuostatomis.

Pagrindiniai sprendžiami klausimai:

1. MMA tvirtina Vyriausybė, gavusi Trišalės tarybos rekomendaciją;

2. Svarsto Darbo kodekso pakeitimo projektus ir teikia siūlymus iniciatoriams



Kolektyvinės sutartys

Tai turbūt viena seniausių ir plačiausiai taikomų socialinės partnerystės formų.

Naujasis darbo kodeksas pakeitė kolektyvinių sutarčių subjektus – pagal

galiojantį darbo kodeksą, kolektyvines derybas vesti ir kolektyvines sutartis su

darbdaviu sudaryti gali tik profesinės sąjungos (nebeliko galimybės sudaryti

tokias sutartis darbo taryboms).

Plačiau apie kolektyvines sutartis kalbėsime II-ojoje užsiėmimo dalyje.



Informavimas ir konsultavimas 

Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojams ar darbo

tarybai, siekiant supažindinti su klausimo, susijusio su darbuotojų darbo,

socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir interesais, esme.

Konsultavimas – pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbo tarybų ir

darbdavio užmezgimas ir plėtojimas.

Informavimas ir konsultavimas privalo būti reguliarus, taip pat privalomas kai

priimami esminiai sprendimai darbdavio lygiu:

- Kai priimami norminiai aktai;

- Kai rengiamasi grupės darbuotojų atleidimui;

- Verslo ar jo dalies perdavimo atveju.



Informavimas ir konsultavimas 

Informavimo ir konsultavimo procedūros reguliavimo pakeitimas sukėlė daug

diskusijų. Atsirado naujas privalomas darbuotojų atstovas – darbo taryba.

Darbo taryba renkama visuotiniame darbuotojų balsavime ir jos dydis priklauso

nuo darbovietėje dirbančių darbuotojų skaičiaus.

Pagrindinis pokytis susijęs su Darbo tarybomis – t.y. jos privalomai atsiranda

didesnėse darbovietėse ir tai reiškia, kad būtina vykdyti informavimo ir

konsultavimosi procedūrą .

Konsultavimosi procedūros metu gautos pastabos nėra „privalomos“.



Informavimas ir konsultavimas 

Viešojo administravimo įstatymas (aktualu valstybės tarnybai, viešojo

administravimo įstaigoms):

7 straipsnis. Pareiga tartis dėl administracinių sprendimų priėmimo

1. Viešojo administravimo subjektai dėl administracinių sprendimų,

susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, turi konsultuotis su

visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis

(asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), o

įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis.

2. Konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai

skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai), jeigu

įstatymų nenustatyta kitaip, pasirenka pats viešojo administravimo subjektas.

3. Informacija apie konsultavimosi būdą, jo dalyvius ir rezultatus turi būti

skelbiama administracinio sprendimo projektą parengusio viešojo

administravimo subjekto tinklalapyje.



Darbo tarybos – ką su jomis daryti? 

Darbo tarybų institutas sukūrė ir tam tikrų kazusų – pavyzdžiui ar turi būti 

steigiamos darbo tarybos valstybės tarnyboje? 

Valstybinė darbo inspekcija išdėstė poziciją, kad valstybės tarnyboje turėtų 

būti sudaromos darbo tarybos. 

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas, nagrinėdamas ginčą pasisakė, 

kad informavimo ir konsultavimo nevykdymas nėra priežastis naikinti 

darbdavio sprendimą dėl darbuotojo atleidimo, o darbo tarybos privalomos 

darbuotojams pagal darbo sutartis, o ne valstybės tarnautojams. 

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto profesorius Tomas Davulis irgi pasisako 

už tai, kad darbo tarybos valstybės tarnyboje nereikalingos.  



Dalyvavimas juridinio asmens valdyme 

Tai naujas institutas Lietuvos darbo teisėje.

Darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių

įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka darbuotojų atstovai turi teisę skirti dalį

juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo, kuris skiriamas ar

renkamas pagal šių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ar

steigimo dokumentus, narių.

Valstybės ir savivaldybės įmonių valdybose turi būti darbuotojų atstovai, kurie

turi sudaryti ne mažiau kaip 1/5 įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių

skaičiaus, bet ne mažiau kaip vieną.



Kolektyvinės sutartys viešojoje 

tarnyboje 
„VTD požiūris“ – visas sureguliuota.

DK numato, kad kolektyvinėse sutartyse tariamasi dėl darbuotojų darbo,

socialinių ir ekonominių sąlygų ir garantijų, taip pat abipusių teisių, pareigų ir

šalių atsakomybės.

Viešosios tarnybos santykiai pasižymi itin aukštu reglamentavimo lygiu –

pradedant darbo užmokesčiu, teisine padėtimi, baigiant laikinu išvykimu į

sveikatos priežiūros įstaigą ar kitą valstybinę įstaigą – iki 2 darbo dienų per

mėnesį (VTĮ 49 str. 3 d. 7 p.).

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybs įstatyme nebeliko šakos

kolektyvinės sutarties kaip tokios.



VTD požiūris – viskas sureguliuota   

1. VTD/VRM visą laiką nuosekliai palaikė poziciją, kad viešosios tarnybos 

teisiniai santykiai turi būti kuo išsamiau ir detaliau sureguliuoti įstatymu.

2. Tokia pozicija turi tam tikrą pagrindą – viešoji tarnyba, be kita ko – yra 

išlaikoma iš biudžeto, bet koks tarnautojų elgesys/jų tarnybos sąlygos gali 

sulaukti ir sulaukia daug dėmesio ir, kartais – nepatogių klausimų. 

3. Valstybė siekia išvengti bet kokių nesusipratimų ir pradeda reguliuoti mikro

lygio klausimus, bet kartu užbėga už akių „kunigaikštystėms“. 

4. Kokia laukia perspektyva tokios idėjos? Karjeros sistema. 



Alternatyvus požiūris – susitarkime dėl 

visko 

1. Naujasis DK įtvirtino tiesiogiai galimybę susitarti dėl įvairių garantijų. 

2. Netgi numatė išimtį, kurioje leistų nukrypti nuo minimalių DK reikalavimų, jei 

išlaikoma įsipareigojimų balansas.

3. Viešojo sektoriaus darbuotojų atstovui Išlieka pareiga tartis dėl asignavimų 

su Finansų ministerija  DK 194 str. 3 d. 

4. Kokios galimos pasekmės, jei šis modelis įsigalėtų? 



Trečias kelias – tiesa kažkur per vidurį

Dėl ko galima susitarti, jei 

a) „viskas“ sureguliuota 

b) „negalima diskriminuoti“ kitų kolegų?

Klausimas – kokį susitarimo pavyzdį esate girdėję/galite pateikti? 



Trečias kelias – tiesa kažkur per vidurį

Pagrindinės susitarimo sritys: 

a) Bendradarbiavimo tarp partnerių procedūra; 

b) Darbuotojų darbo sąlygos; 

c) Darbuotojų sauga ir sveikata darbe 

d) Užtikrinimai profesinės sąjungos atstovams. 

d)   Sutarties pakeitimų įforminimas



Socialinio dialogo lygiai 

1. Nacionalinis (tarpšakinis) lygis; Šalys – Vyriausybė ir profesinių sąjungų 

organizacijos.

2. Šakos – darbdavių organizacijos (LRV įgaliotos institucijos) ir darbuotojų 

organizacijos (šakinės profesinės sąjungos). 

3. Teritorinis (administracinio suskirstymo ribose).

4. Darbdavio (Darbovietės?) – kas gali rišliai paaiškinti skirtumus?  



Pokyčiai per pastaruosius 3-4 metus

Nacionalinė kolektyvinė sutartis.

2018 m. pirmą kartą Lietuvos istorijoje pasirašyta nacionalinė kolektyvinė

sutartis.

Vienas iš klausimų suderėtų sutartyje – 2019 m. taikomas bazinis dydis.

Norma, įpareigojanti susitarti dėl BD Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje

galiojo nuo 2008 m.



Prieš pradedant diskutuoti

Švedijos profesinės sąjungos imasi iniciatyvos dėl klimato kaitos – profesinės 

sąjungos formuluoja Vyriausybei ir darbdaviams reikalavimus dėl klimato 

kaitos politikos; 

TDO studija, autorių darbai rodo, kad profesinės sąjungos imasi lyderystės 

platesnėse „už įgaliojimų ribų išeinančiose“ visuomenės vystymosi srityse –

pirmiausia susijusiose su gyvenamąja aplinka, gamtosauga. 

Kaimyninės Baltarusijos pavyzdžiai, kai gamyklose kilo streikai – kaip tam 

tikra reakcija į valdžios represijas prieš protestuotojus. 

Ar Lietuvos profesinės organizacijos yra pasirengusios suformuluoti ir iškelti 

reikalavimus, kurie yra už „suteikto mandato“ ribų ir pasitarnautų visuomenės 

vystymuisi? 



Pasieniečių patirtis: 

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas

Jevgenijus Amelinas

apie pasieniečių patirtį derantis dėl

Valstybės sienos apsaugos tarnybos šakos kolektyvinės sutarties


