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{datsopic id=733 align=left} BalandÅ¾io 28 dienÄ… Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—je Ä¯vyko pareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³ sÄ…
atstovÅ³ susitikimas su Premjero patarÄ—ja socialiniais klausimais assoc. prof. dr. Egle Stonkute. Pokalbio metu buvo
aptarti svarbÅ«s visai Lietuvos statutiniÅ³ valstybÄ—s tarnautojÅ³ bendruomenei socialinÄ—s partnerystÄ—s klausimai. Profesin
sÄ…jungas susitikime atstovavo Vytautas Bakas - Nacionalinio pareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimo pirmininkas,
Martynas Austys - Nacionalinio pareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimo teisininkas, JÅ«rius Bruklys - Lietuvos
muitinÄ—s darbuotojÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimo tarybos pirmininkas.

PareigÅ«nÅ³ atstovai atkreipÄ— Premjero patarÄ—jos dÄ—mesÄ¯, kad valstybÄ—s tarnybos Ä¯statymo 5(1) straipsnio 2 d.
nurodyta, kad &scaron;akos kolektyvinÄ— sutartis - tai profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ ir VyriausybÄ—s ar jos Ä¯galiotÅ³ institucijÅ³
susitarimas. Pagal dabartinÄ™ teisinÄ™ situacijÄ… &scaron;akinÄ—s kolektyvinÄ—s sutarties valstybÄ—s tarnyboje &scaron;a
bÅ«ti tik pati VyriausybÄ— (institucijos nÄ—ra ekspliciti&scaron;kai Ä¯galiotos sudaryti tokias sutartis). TodÄ—l profesinÄ—s sÄ…
mano, kad tikslinga tokiÄ… situacijÄ… keisti ir Ä¯galioti pagrindines valstybÄ—s institucijas sudaryti &scaron;akines kolektyvines
sutartis.
AtsiÅ¾velgiant Ä¯ tai, kad skirtingos institucijos paprastai turi savo veiklos specifikÄ…, profesinÄ—s sÄ…jungos siÅ«lo jog
VyriausybÄ— turÄ—tÅ³ Ä¯galioti visos valstybÄ—s mastu veikianÄ•iÅ³ Ä¯staigÅ³ vadovus sudaryti &scaron;akines kolektyvines
sutartis (pvz. centriniÅ³ vidaus reikalÅ³ Ä¯staigÅ³ vadovus, muitinÄ—s departamento, valstybinÄ—s mokesÄ•iÅ³ inspekcijos,
kalÄ—jimÅ³ departamento ir kitÅ³ valstybÄ—s tarnybos pagrindais sukurtÅ³ Ä¯staigÅ³ vadovus).

Taip pat buvo kalbama apie tai, jog valstybÄ—s tarnybos Ä¯statymo 5(1) straipsnio 2 d. taip pat nurodyta, jog
&scaron;akinÄ— kolektyvinÄ— sutartis yra "[...] ra&scaron;ytinis susitarimas, kuris nustato visÅ³ vienos vie&scaron;ojo
administravimo veiklos srities valstybÄ—s tarnautojÅ³ darbo uÅ¾mokesÄ•io, tarnybos (darbo) ir poilsio laiko ir kitas socialines
bei ekonomines sÄ…lygas." AtsiÅ¾velgiant Ä¯ tai, kad Lietuvoje nÄ—ra &scaron;akiniÅ³ kolektyviniÅ³ derybÅ³ tradicijÅ³, taip pat
tai, kad valstybÄ—s tarnybos santykiai yra i&scaron; esmÄ—s administracinÄ—s teisÄ—s santykiai, o valstybÄ—s institucijos tur
tikra prasme ribotÄ… kompetencijÄ… (galima tik tai, kas leistina), siÅ«lytina bent minimaliai detalizuoti &scaron;ias normas:
VyriausybÄ— galÄ—tÅ³ suteikdama Ä¯galiojimus ai&scaron;kiau apibrÄ—Å¾ti ribas, kuriose valstybÄ—s institucijÅ³ vadovai galÄ
derÄ—tis - t.y. tiksliau suformuluoti paÄ•ios kolektyvinÄ—s sutarties dalykÄ….

ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ atstovai pabrÄ—Å¾Ä—, jog kitas ne maÅ¾iau svarbus aspektas yra tai, kad Lietuvos teisÄ—je nÄ—r
reglamentuota su kuo privalo derÄ—tis darbdaviai dÄ—l &scaron;akinÄ—s kolektyvinÄ—s sutarties: t.y. ar VyriausybÄ— (ar jos
Ä¯galiotos institucijos) privalo derÄ—tis dÄ—l &scaron;akinÄ—s kolektyvinÄ—s sutarties su darbuotojÅ³ organizacijomis. Tokia te
situacija sudaro galimybÄ™ atsisakyti pradÄ—ti derybas motyvuojant abstrakÄ•iais argumentais, nepagrÄ¯stais teise (privaÄ•iam
sektoriuje faktorius skatinantis derÄ—tis yra streiko grÄ—smÄ—), todÄ—l manytina, kad bÅ«tÅ³ tikslinga siÅ«lyti keisti ValstybÄ—
tarnybos Ä¯statymÄ… (arba pildyti specialiuosius Ä¯statymus) ir jame nustatyti atstovavimo kriterijus &scaron;akinei
kolektyvinei sutarÄ•iai - t.y. kokios darbuotojÅ³ organizacijos pripaÅ¾Ä¯stamos tinkamais subjektais &scaron;akinei
kolektyvinei sutarÄ•iai. Tai ypatingai aktualu tose &scaron;akose, kuriose yra ribojamos darbuotojÅ³ teisiÅ³ gynimo
priemonÄ—s (pvz. yra draudimas streikuoti).

Premjero patarÄ—ja dr.E.StonkutÄ— aptariamas problemas Ä¯vardijo svarbiomis ir patikimo pareigÅ«nÅ³ atstovus, jog atkreip
VyriausybÄ—s vadovo dÄ—mesÄ¯ Ä¯ jÅ³ sprendimo aktualumÄ… tolimesniai socialinio dialogo plÄ—trai.
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