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Seimas pritarÄ— SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijos siÅ«lymams keisti individualiÅ³ darbo ginÄ•Å³ nagrinÄ—jimo sistem
siekiant jÄ… padaryti efektyvesne ir skaidresne, labiau prieinama, taip pat pasitelkti ir socialinius partnerius.

PagrindinÄ— numatoma naujovÄ— &ndash; steigti darbo ginÄ•Å³ komisijas prie ValstybinÄ—s darbo inspekcijos (VDI) teritorin
skyriÅ³. Taip pat apibrÄ—Å¾ta, kad individualiems darbo ginÄ•ams nagrinÄ—ti maksimalus terminas bus 30 dienÅ³, o komisijos
sprendimas bus privalomas.

SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teigimu, naujoji tvarka bus kur kas efektyvesnÄ—. &bdquo;Nuo
&scaron;iol darbuotojai ir darbdaviai kylanÄ•ius ginÄ•us galÄ—s sprÄ™sti paprasÄ•iau ir greiÄ•iau, to nebereikÄ—s daryti teismu
kaip iki &scaron;iol. Tai leis dirbantiesiems ir verslininkams i&scaron;vengti bylinÄ—jimosi teisme, dideliÅ³ dÄ—l to patiriamÅ³
i&scaron;laidÅ³, sumaÅ¾Ä—s administracinÄ— na&scaron;ta verslui&ldquo;, - tvirtino D. Jankauskas.
Ministras D. Jankauskas pabrÄ—Å¾ia, kad pokyÄ•iai &scaron;ioje srityje labai reikalingi, kadangi dabartine tvarka
nepatenkintos visos &scaron;alys. Iki &scaron;iol darbo ginÄ•ai buvo nagrinÄ—jami dviem pakopomis: Ä¯monÄ—s sudaromoje
specialioje komisijoje, kuri ne visuomet yra sudaroma, ir teismuose. MinistrÅ³ kabinetas &scaron;iems siÅ«lymams pritarÄ—
&scaron;iÅ³ metÅ³ balandÄ¯.
Naujas komisijas sudarys darbdaviÅ³, darbuotojÅ³ ir VDI atstovai

TvarkÄ… siÅ«loma keisti, nes individualiÅ³ darbo ginÄ•Å³ nagrinÄ—jimas darbovieÄ•iÅ³ darbo ginÄ•Å³ komisijose bei teismuose
nÄ—ra efektyvus bÅ«das sprÄ™sti esanÄ•ioms problemoms. DÄ—l didelio teismÅ³ uÅ¾imtumo individualiÅ³ darbo ginÄ•Å³ spre
uÅ¾sitÄ™sia, o darbo ginÄ•Å³ komisijos, sudaromos darbovietÄ—se darbdavio pavedimu, realiai jÅ³ nei&scaron;sprendÅ¾ia.
PriÄ—mus pataisas, darbo ginÄ•Å³ komisijos bÅ«tÅ³ steigiamos prie ValstybinÄ—s darbo inspekcijos (VDI) teritoriniÅ³ skyriÅ³.
Tokias naujas darbo ginÄ•Å³ komisijas sudarytÅ³ darbdaviÅ³, profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ deleguoti atstovai bei ValstybinÄ—s darbo
inspekcijos atstovai.
Darbo ginÄ•as bÅ«tÅ³ nagrinÄ—jamas iki 30 dienÅ³
Planuojama, kad Ä¯gyvendinus &scaron;iuos pakeitimus darbuotojÅ³ ir darbdaviÅ³ nesutarimai bÅ«tÅ³
i&scaron;sprendÅ¾iami greiÄ•iau &ndash; numatomas nagrinÄ—jimo terminas bÅ«tÅ³ ne ilgesnis nei 30 dienÅ³, o komisijos
sprendimai bÅ«tÅ³ privalomi. Å½inoma, i&scaron;liktÅ³ ir teisÄ— su komisijos sprendimu nesutinkanÄ•ioms ginÄ•o pusÄ—ms
kreiptis Ä¯ auk&scaron;tesnÄ™ instancijÄ… &ndash; teismÄ….
IndividualÅ«s darbo ginÄ•ai bus efektyviau sprendÅ¾iami ne teismine tvarka
Verta atkreipti dÄ—mesÄ¯, kad pagal &scaron;iuo metu galiojanÄ•iÄ… teisinÄ™ sistemÄ…, individualiÅ³ darbo ginÄ•Å³ VDI
nenagrinÄ—ja, tai daro darbovieÄ•iÅ³ darbo ginÄ•Å³ komisijos ir teismai.

Ä®sigaliojus pakeitimams, bus uÅ¾tikrintas objektyvesnis darbo ginÄ•Å³ nagrinÄ—jimas pirminiame etape ir uÅ¾tikrinamas
ne&scaron;ali&scaron;kas profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ bei darbdaviÅ³ organizacijÅ³ atstovÅ³ dalyvavimas darbo ginÄ•Å³ komisijose.
Tai leis sumaÅ¾inti administracinÄ™ na&scaron;tÄ… darbdaviams, nes i&scaron;nyks privaloma prievolÄ— steigti darbo ginÄ•Å
komisijas Ä¯moniÅ³ viduje bei organizuoti jÅ³ darbÄ….
Pakeitimai Ä¯sigalios nuo 2013 m. sausio 1 d. Iki to laiko VyriausybÄ— ar jos Ä¯galiota institucija turÄ—s patvirtinti konkreÄ•ias
darbo ginÄ•Å³ nagrinÄ—jimo tvarkas bei suformuoti darbo ginÄ•Å³ komisijas prie VDI teritoriniÅ³ skyriÅ³.
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