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Gerbiami profesinių sąjungų nariai,

ARTIMIAUSI LŠPS
RENGINIAI

Vasario mėnuo buvo kupinas įvykių. Vasario 19 d. turėjo įvykti
LŠPS tarybos posėdis, kuriame norėjome sudėlioti paskutiniuosius
Kovo 19 d. LPSK planuojamas
artėjančio profesinės sąjungos suvažiavimo akcentus. Tą pačią
mitingas prie LR Seimo. LŠPS
dieną buvo planuojamas ir Lietuvos profesinių sąjungų
Tarybos posėdis.
konfederacijos, kurios nariais esame ir mes, mitingas. Deja,
Kovo 29-31 d. Vilniuje vyks
gyvenimas pakoregavo planus – vasario 16 d. rytą mirė iškilus
tarptautinis seminaras profesinio
lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius. Džiugi Nepriklausomybės
mokymo ir mokymosi visą
dienos nuotaika nusidažė netekties spalvomis. Poeto mirtis pakeitė
gyvenimą problemoms aptarti.
ir profesinių sąjungų planus. Mitingas, kurio metu ketinome
Kovo 31 d. Vilniuje vyks
pasisakyti prieš darbuotojų skurdinimą, nukeltas į kovo 19 d., tą
ataskaitinis – rinkiminis Lietuvos
pačią dieną šaukiamas ir LŠPS tarybos posėdis. Kita vertus,
švietimo profesinės sąjungos
vasario mėnuo pasižymėjo prasidėjusiomis derybomis dėl
suvažiavimas.
kolektyvinių sutarčių švietimo ir socialinių darbuotojų sektoriuose.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
Įdomu
pirmininkas Audrius Jurgelevičius

LŠPS Veikla
Vasario 10 d. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga surengė
seminarą „Profesinės sąjungos įtaka švietimo įstaigos finansų
tvarkymui“. Seminare buvo aiškinamasi, kaip remiantis šalies
įstatymais, švietimo įstaigos finansai būtų tvarkomi skaidriai,
bendruomenės nariai būtų informuoti, o darbuotojų atstovai galėtų
efektyviau dalyvauti priimant finansinius sprendimus mokykloje.
Vasario 17 d. Panevėžio švietimo profesinės sąjungos iniciatyva
įvyko mokytojų atstovų susitikimas su Valstybinės darbo
inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėju Rimantu Trota ir jo
pavaduotoja, darbo teisės specialiste Asta Gudoniene. Susitikime
dalyvavo Panevėžio miesto ir Kupiškio rajono mokyklų ir kitų
švietimo įstaigų profesinių sąjungų atstovai.

Vasario 10 d., LR Švietimo ir
mokslo ministerijoje vyko pirmasis
Centrinio profesinio komiteto
(CPK) posėdis. CPK – kolegiali,
bendradarbiavimo pagrindu veikianti
patariamoji institucija, koordinuojanti
strateginius
kvalifikacijų
sistemos formavimo klausimus.
Pirmajame posėdyje buvo išrinkti
CPK pirmininkas ir pavaduotojas.
Pirmininku buvo išrinktas ŠMM
atstovas - Romualdas Pusvaškis, o
CPK pavaduotoja tapo LŠPS
tarptautinė
sekretorė
Tatjana
Babrauskienė.
Pasvalio
Lėvens
pagrindinėje
mokykloje
įsteigta
profesinė
sąjunga.
Artimiausiu
metu
planuojama įkurti Pasvalio rajono
susivienijimą.

Vasario 21 d. Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos,
Lietuvos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos,
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos Vaikų globos namų
profsąjungų susivienijimo, Lietuvos sveikatos apsaugos
darbuotojų profesinės sąjungos atstovai pateikė Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai jungtinį kreipimąsi dėl šakos Norite savo mieste ar mokykloje surengti
kolektyvinės socialines paslaugas teikiančių darbuotojų sutarties seminarą?
sudarymo ir prisistatė ministerijai deryboms.
Susiekite su mumis: romasturo@gmail.com,
tel.+37065756286
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Mitingas
MITINGAS VYKS KOVO 19 DIENĄ!
Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinio centro, kurį sudaro Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjungą „Solidarumas“ sprendimu, mitingas Vilniuje vyks 2011m.
kovo 19 dieną, 12 valandą.
Deja, draudimai surengti pastaruosius tris mitingus verčia pripažinti, kad žmogaus teisių pažeidimai
Lietuvoje tampa tendencija, įrodančia, kad mūsų šalyje piliečių teisės ir laisvės galioja tik popieriuje.
Tikimės, kad ketvirtą kartą miesto valdininkai nebeišdrįs pažeisti LR Konstitucijos bei kitų įstatymų,
suteikiančių teisę šalies piliečiams rinktis į taikius susibūrimus ir profesinėms sąjungoms bus leista sukviesti
žmones ir pareikšti savo poziciją mitinge.
2011 m. kovo 19 dieną, 12 valandą, mitingo dalyviai kviečiami rinktis šalia LR Seimo (Gedimino pr. 53),
vėliau, Gedimino prospektu eisena pajudės link LR Vyriausybės (Gedimino pr. 11) pastato.

PAGRINDINIS PROTESTO AKCIJOS ŠŪKIS:

GANA!

-nedarbo ir skurdo
-mažų darbo užmokesčių
-kainų augimo
-emigracijos

REIKALAVIMAI:
• Minimalų darbo užmokestį (MMA) didinti iki 1000 litų.
• Įvesti socialinę atskirtį mažinančią progresinių mokesčių sistemą, apimančią visas
pajamas.
• Didinti užimtumą taikant įvairius įdarbinimo būdus.
• Sumažinti pridėtinės vertės mokestį būtiniausiems maisto produktams.
• Mažinti komunalinių paslaugų kainas.
• Sugrąžinti pensijas į 2008 metų lygį.
• Mažinti mokesčius smulkiajam verslui.
NEBŪK ABEJINGAS!
ATEIK!
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