
LIETUVOS APLINKOS
APSAUGOS SISTEMOS
DARBUOT9JU
PROFESINE SAJUNGA

Nacionalinio parei glnq profesiniq
sqjungq susivienijimo nare

Identifi kavimo kodas 30262307 7 ;

V. Mykolaidio - Putino g. 5, Vilnius, LT-03106;

el.p. i nlb'.i?pareiguirai. It;

tinklapis ! \ial'.pflet S!iuB1J1, @
tel. (8 5) 271 61 t8. (8 671) 98e74

laks. (8 5) 2123273

ars. s4skaita LT 04 5016 2000 1400 0646. Pareigfinq
kredito unija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui

KEstuciui Trediokui

2015-03-27 Nr. LAA17 -27 (ls)

DEL KOLEKTYVINIU DERYBU INICIJAVIMO IR IGALIOJIMU GAVIMO

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine s4junga (LAASDPS) veikia

atstovaudama aplinkos apsaugos sistemos tarnautojq ir darbuotojq interesus. Siekdami suderinti

darbuotojq ir darbdavio interesus, o kartu uZtikrinti efektyvi4 aplinkos apsaugos sistemos veikl4

kreipiames I Jus inicijuodami derybas del Sakos kolektyvines sutarties sudar5nno.

Pastaruoju metu socialinio dialogo srityje Lietuvoje buvo pasiektas proverZis - Socialines

apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2013 m. buvo pasira5ytos ir registruotos tik 2 Sakos

kolektyvines sutartys, o 2014 m., vien sausio - lapkridio m6n., buvo pasira5yta ir registruota 10 Sakos

kolektyviniq sutardiq. Toks pagyvejimas socialinio dialogo srityje sietinas su Europos S4jungos

parama socialinio dialogo iniciatyvoms ir padiq socialiniq partneriq siekiu geriau atstovauti

darbuotojq interesus, darniai bendradarbiauti socialinio dialogo srityje. Manome, jog aplinkos

apsaugos sistema (konkrediai - valstybinE aplinkos apsauge qukdandios [staigos) turetq neatsilikti ir

kartu su darbuotojais, darbuotojq atstovais siekti efektyvesnes aplinkos apsaugos sistemos.

AtsiZvelgdami I tai, kad dalyki5kas socialinis dialogas yra tvarios institucijq pletros ir darnaus

prisitaikymo prie politines, socialines ir ekonomines aplinkos pokydiq garantas, sillome inicijuoti

Sakos kolektyviniq derybq proces4 ir socialin[ dialog4 aplinkos apsaugos sistemoje pakelti I

kokybi5kai nauj4 lygi.

Siekiame, kad Sakos kolektyvine sutartis bltq pasiraSyta valstybines aplinkos apsaugos srityje

(Sakoje). Valstybes tarnybos istatymas numato, kad darbdaviq atstovas Sakos kolekryvinese derybose

yra Vyriausybe arba jos igaliota institucija (51 str.). Aplinkos ministerijai yra pavaldZios visos

valstybing aplinkos apsaugA atliekandios institucijos, todel manome, jog biitent Aplinkos ministerija



yra pajegi efektyviai atstovauti darbdav[ Sakos kolektyvinese derybose. AtsiZvelgdami i Valstybds

tarnybos [statymo reikalavim4, pra5ome inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarim4,

kuriuo Aplinkos ministerija btitq [galiota der6tis del Sakines kolektyvines sutarties valstybines

aplinkos apsaugos srityje.

Atsizvelgdami I tai, kad dialogas yra efektyvesnis, kai sprEstini klausimai aptariami tiesiogiai,

susitikimq metu, siiilome artimiausiu patogiu metu surengli susitikim4 kuriame galetume aptarti

tolimesn[ bendradarbiavim4 rengiantis pasira5yti SakinE kolektyving sutart[.

Apie sprendimq del to, ar Aplinkos ministerija sieks gauti Vyriausybes [galiojim4 deretis del

Sakines kolektyvines sutarties ir kokiais konkrediais veiksmais tai numatoma igyvendinti, pra5ome

informuoti ra5tu.
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