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DARBOTVARKĖ:
1. Situacijos darbo rinkoje analizė.
2. Lietuvoje veikiančių Profsąjungų pozicija dėl padėties darbo rinkoje.
3. Pokyčių darbo rinkoje galimybės.
4. Dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio
ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo nr. 3d-453 „dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d.
įsakymo
nr. 3d-355 „dėl prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių
patvirtinimo“paketimo“pakeitimo.
1. SVARSTYTA: Situacijos darbo rinkoje analizė.
Pirmąjį darbotvarkės klausimą pristatė V.Šilinskas Socialinės apsaugos ir darbo viceministras
V.Šilinskas ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktorė Inga Balnanosienė. Kalbėjo Nijolė Čeičienė, Andrius Raščius,Dalius Serafinas, Marius
Jucikas, Nijolė Uinskienė , Dalia Matukienė. ,Vydas Damalakas.
2. SVARSTYTA: Lietuvoje veikiančių Profsąjungų pozicija dėl padėties darbo rinkoje.
Klausimo svarstyme dalyvavo: Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" pavaduotoja Jovita
Pretzsch, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, Nijolė Uinskienė,
Nijolė Čičienė. Tomas Juodikis.
3. SVARSTYTA: Pokyčių darbo rinkoje galimybės
Klausimą pristatė Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis. D. Serafinas pristatė SOŽE
programą. Kalbėjo Vincas Jurgutis,Vydas Damalakas,Laima Nagienė,Mindaugas Lingė,Irena
Segalovičienė
NUTARTA:
Siūlyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai inicijuoti tarpinstitucinės darbo grupės
sudarymą ,prisiimant šios darbo grupės lyderystę ir pakviečiant valstybės institucijas ir socialinius
partnerius suusidariusioms problemoms darbo rinkoje spręsti. Šios grupės tikslas – pasiūlytas
konkrečias darbuotojų trūkumo ir bedarbystės mažinimo priemones dar kartą išdiskutuoti ir pasiūlyti
kompleksinius šių priemonių įgyvendinimo būdus.Nesprendžiant klausimo dėl darbo grupės
sudarymo,dar kartą šį klausimą svarstyti LSVVT valdybos posėdyje.
4. SVARSTYTA:
Z.Sorokienė pristatė problemą dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio
ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo nr. 3d-453 „dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d.
įsakymo
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nr. 3d-355 „dėl prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“
NUTARTA: Pristatytu klausimu sušaukti atskirą LSVVT valdybos posėdį ,į jį pakviečiant visas su
šiuo klausimu susijusių valstybės institucijų atsakingus asmenis.
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