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Komitetas atsiskaitomuoju laikotarpiu dirbo tokios sudėties:
pirmininkas Vaclovas KUBILIUS (nuo 2014-09-08 Vytautas JUODAGALVIS), pirmininko pavad.
Vytautas JUODAGALVIS;

nariai:
1. Irena SKUPSKIENĖ-Paslaugų centras,
2. Reda ŠAKALYTĖ (Auksė PATACKIENĖ)- Biblioteka,
3. Vytautas JUODAGALVIS (Joana SOLOVJOVA)- Cheminės technologijos fak.,
4. Aušra PAGODINIENĖ-CR administracija,
5. Daiva VIŠČIUVIENĖ (Ingrida ANDRIUKAITIENĖ)-Mechanikos inžinerijos ir dizaino fak.,
6. Kristina KINDSFATERIENĖ (Aušra SIMANAVIČIENĖ)-Ekonomikos ir verslo fak.,
7. Birutė ČIRPUVIENĖ-Elektros ir elektronikos fak. energetikų pad.,
8. Romas RUTKAUSKAS-Elektros ir elektronikos fak., aut. pad.,
9. Zenonas ŠLEINIUS-Matematikos ir gamtos mokslų fak.,
10. Dalia KAČERGIENĖ ( Greta DANILAVIČIENĖ)-Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fak.,
11. Janina GRAŽYTĖ-Informacinių technologijų departamentas,
12. Stasys MACIULEVIČIUS-Informatikos fak.,
13. Audronė SKUŽINSKIENĖ (Darius TALAČKA)-Kūno kultūros ir sporto centras,
14. Povilas KRASAUSKAS- Mechanikos inžinerijos ir dizaino fak.,
15. Česlovas CHRISTAUSKAS- Ekonomikos ir verslo fak.,
16. Ramūnas GEČYS-Statybos ir architektūros fak.,
17. Olgirdas TUMŠYS-Elektros ir elektronikos fak.,
18. Rimtautas RUDZEVIČIUS-Ūkio departamentas.
Iždininkė-Rima DUNDULIENĖ
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Pagrindinės darbo kryptys
Pirmąją darbo dalį sudarė teisinė darbinė,
socialinė ir buitinė profsąjunginė veikla
universiteto ribose.
Antroji veiklos sritis buvo darbas
respublikiniuose profsąjunginiuose
susivienijimuose, įvairių respublikinių
priemonių organizavimas, dalyvavimas juose
ir įvairiose derybose LR seime.
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Darbo teisės ir kitos
veiklos universitete
klausimai
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Kolektyvinė sutartis

• Pastaruoju metu universitete galioja
2013 m. vasario 04 d. kolektyvinė sutartis.
• Kolektyvinės sutarties ruošimo komisiją
sudarė 4 profsąjungos ir 4 administracijos
atstovai (rek. įsak. 2012 m. sausio 26 d. Nr.
A-96).
• Kolektyvinė sutartis priimta universiteto
darbuotojų visuotinėje konferencijoje.
• Sutartis buvo aktyviai svarstoma universiteto
bendruomenės ir daug koreguojama. Ji
galutinai patvirtinta tik antrojoje darbuotojų 5
konferencijoje.

Kolektyvinės sutarties priežiūrai sudaryta komisija
iš 4 profsąjungos ir 4 administracijos atstovų.
• Keletas pastabų dėl kolektyvinės sutarties:
- pedagoginis darbas po 70 m. amžiaus,
- kalėdinės atostogos,
- išeitinės išmokos dėstytojams,
- nuobaudos dėl lojalumo ir darbo etikos,
- socialinės išmokos,
- profsąjungos atstovų dalyvavimas posėdžiuose ir
komisijose,
- informacijos gavimas apie darbo užmokestį ir
etatus.
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Pertvarka universitete
Struktūriniai padalinių pertvarkymai:
• atleidžiant darbuotojus, kurie nesutiko
pasirašyti pakeistas darbo sutartis jiems
buvo naudojamas psichologinis spaudimas,
profsąjunga tam priešinosi pagal savo
galimybes,
• nesilaikoma pirmumo būti paliktam darbe
( 5 metai iki pensijos, invalidumas ir pan.),
• terminuotų darbo sutarčių nutraukimas,
neskelbiami konkursai naujoms darbo
vietoms
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Kolektyvinė sutartis
•
•

•

•
•

Dabartiniu metu universitete galioja sena 2013
vasario 4 d. kolektyvinė sutartis.
Šios sutarties projektas buvo svarstytas dešimtyje
bendros administracijos ir profsąjungos komisijos
posėdžiuose. Komisiją sudaro 4 profsąjungos ir 4
administracijos atstovai. Peržiūrėjus daugiau apie pusę
sutarties teksto buvo nutarta šią sutartį toliau nesvarstyti,
nes pasikeitus 2011 metais universiteto statusui t. y. tapus
viešąja įstaiga kolektyvinėje sutartyje gali daug kas keistis.
Įvertinant administracijos ir profsąjungos pasiūlymus
kolektyvinė sutartis buvo pateikta visų KTU darbuotojų
susipažinimui. Įvertinus daug pateiktų pasiūlymų už
sutarties tekstą buvo balsuojama visuotinėje KTU
darbuotojų konferencijoje. Balsų dauguma sutarties
projektas buvo atmestas.
Sudaryta darbuotojų delegatų grupė (40 asmenų)
kolektyviniai sutarčiai peržiūrėti.
Sutartis patvirtinta papildomai sušauktoje darbuotojų 8
konferencijoje 2013-02-04.

nau

Nauji darbo apmokėjimo nuostatai:
- profsąjunga aktyviai dalyvavo apmokėjimo
nuostatų svarstyme,
- surengti 4 posėdžiai su administracijos
atstovais nuostatų svarstymui,
- pateikti pasiūlymai dėl bazinio atlyginimo,
dėl apmokėjimo už modulių dėstymą užsienio
kalba, dėl maksimalių priedų,
- užtikrinti profsąjungos atstovų dalyvavimą
priimant sprendimus dėl apmokėjimo
principų, siekti nuostatų vykdymo skaidrumo.
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Bendravimas su administracija
• Saugos ir sveikatos komiteto sudarymas.
• Diskusijos dėl dėstytojų konkursų ir
atestacijos nuostatų.
• Profsąjungos pozicijos gynimas dėl
maitinimo ir kitų buitinių paslaugų pirkimo.
• Susitikimai su tarybos p-ku ?. Janulaičiu
prorek. P. Žiliuku, direk. V. Griniuviene,
direk. S. Jakučiu.

•
•

Bendradarbiavimas su administracija
Profsąjungos komitetas gavo du raštiškus pareiškimus dėl
administracijos darbo.
Dėl žodinių nusiskundimų jungtinio komiteto posėdžiuose
buvo svarstyta darbo sutarčių po 70 metų pratęsimo
trukmės klausimas, nauji darbo apmokėjimo nuostatai taip
pat dėstytojų konkursų ir atestacijos nuostatų klausimai,
darbuotojų atleidimas iš darbo vykdant sruktūrinius
pakeitimus universitete. Šie aspektai buvo aptarti
rektorate, personalo tarnyboje ir geranoriškai suderinti.
Profsąjungos nuomone pasitaikantys administracijos
Darbo kodekso ir Profsąjungų įstatymo ir kolektyvinės
sutarties pažeidimai dirbančiųjų darbo ir darbo
apmokėjimo sąlygoms didelės įtakos neturi.
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Kita veikla
• akademinio emerito vardas (pateikta idėja,
rodyta daug pastangų dėl jo įteisinimo),
• emeritų el-pašto adresai (profsąjungos
veiklos dėka palikti seni adresai emeritams),
• sudarytas profsąjungos narių OMNITEL 10
mokėjimo planui sąrašas, vedama
buhalterinė apskaita,
• sėkmingai veikia savišalpos fondas.
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Socialinė kultūrinė
veikla
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Naujametiniai renginiai
• Profsąjunga organizavo ir dalinai finansavo
2012m.,2013m. ir 2014 m. Naujųjų Metų
eglutes ir spektaklius darbuotojų vaikams.
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Vaikų sportinės poilsio stovyklos
KTU poilsio namuose Palangoje
• Suorganizavo keturias vaikų stovyklas,
kiekvienais metais birželio mėn.
• Stovyklose iš viso ilsėjosi 120 darbuotojų
vaikų ir anūkų.
• Stovyklų išlaidas sudarė universiteto
finansinė pagalba, pinigai surinkti iš vaikų
tėvų ir profsąjungos parama.
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•

•

•
•

Atsiskaitomuoju laikotarpiu darbuotojų profsąjunga
suorganizavo kiekvienais metais birželio mėn. keturias
vaikų sportines poilsio stovyklas KTU poilsio namuose
Palangoje ir Kaune. Kiekvienoje stovykloje iš viso ilsėjosi
120 darbuotojų vaikų ir anūkų. Stovyklų išlaidas sudarė
universiteto finansinė pagalba, pinigai surinkti iš vaikų
tėvų ir profsąjungos parama.
Kasmet padaliniuose profsąjungos organizavo ir dalinai
finansavo darbuotojų vaikams naujametines eglutes ir
spektaklius. 2013m. ir 2014 m. Naujųjų Metų eglutės buvo
organizuotos kartu visiems KTU darbuotojų vaikams
Padaliniuose nuolat organizuojamos ekskursijos
respublikos ribose, išvykos į spektaklius.
Profsąjunga prisidėjo organizuojant išeinančių į pensiją
palydėjimus, bendradarbių pasveikinimus jubiliejų proga,
buvusių bedradarbių, kurių nėra mūsų tarpe pagerbimus
per vėlines.
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Pasveikinimai ir palydos
Profsąjunga prisidėjo organizuojant
išeinančių į pensiją palydėjimus,
bendradarbių pasveikinimus jubiliejų proga,
buvusių bendradarbių, kurių nėra mūsų
tarpe pagerbimus per vėlines.
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Kultūriniai pažintiniai renginiai
Padaliniuose ir centralizuotai nuolat
organizuojamos ekskursijos respublikos
ribose, išvykos į spektaklius.
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Bendradarbiavimas su
administracija darbo teisės ir kitais
darbiniais klausimais

• Nesutarimų tarp administracijos ir darbuotojų
mūsų universitete pasitaiko retai.
• Profsąjungos komitetas iš darbuotojų gavo du
raštiškus pareiškimus dėl administracijos darbo.
• Dažniausi žodiniai nusiskundimai:
• - priedų ir priemokų viešumas,
• - išeitinės išmokos ir atleidimas iš darbo,
• - darbo amžiaus cenzas dėstytojams.
• Šie aspektai buvo aptarti rektorate, žmogiškųjų
išteklių departamente ir beveik visada suderinti.
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Veikla už
universiteto ribų
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KTU darbuotojų profsąjunga kitose
profsąjungų struktūrose
•

KTU darbuotojų profsąjunga yra Lietuvos aukštųjų
mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS)
narė.

• LAMPSS yra Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių
sąjungų federacijos (LŠMPSF) narys.
• LŠMPSF dalyvauja:
- Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijojos (LPSK) –
didžiausio Lietuvos profsąjungų centro,
- Europos švietimo profsąjungų komitetas (ETUCE)
veikloje.
21

Veikla aukštųjų mokyklų profsąjungų
struktūroje
• KTU profsąjunga dalyvavo visuose renginiuose ir priemonėse, kurias
organizavo LAMPSS. Svarbiausios iš jų yra sekančios:
- susitikimas LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete dėl
LAMPSS darbdavio identifikavimo ir socialinio dialogo
(2013-01-17),
- LAMPSS atstovų ir Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus
Pavalkio susitikimas dė lbendradarbiavimo (2013-02-12),
- diskusija- seminaras Lietuvos edukologijos universitete darbo
teisės klausimais, dalyvaujant LR seimo ir ŠMM atstovams
(2013-02-19),
- LAMPSS ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, išrinktas naujas
pirmininkas profesorius E. Kibirkštis (2013-05-29),
- susitikimas LR vyriausybėje su ministru pirmininku dėl dėstytojų
atlyginimų (2013-09-18),
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- piketas prie LR Vyriausybės, dėl mokslo ir studijų
skurdinimo(2014-10-24),
- dalyvauta Baltijos šalių universitetų
profesinių sąjungų konferencijoje (LIZDA,
‚, Universitetas“, LAMPSS, 2014-10-29),
- LAMPSS atstovų pokalbis su Vyriausybės
nariais, dėl Mokslo ir studijų įstatymo
projekto pakeitimo, o taip pat dėl aukštųjų
mokyklų dėstytojų ir mokslo darbuotojų
atlyginimų didinimo,
- teikti pasiūlymai, reguliariai dalyvauta komisijų
posėdžiuose dėl mokslo ir studijų įstatymo
pakeitimo projekto.
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Veikla ruošiant mokslo ir studijų
įstatymą (MSĮ)
•
•

•
•

Pagrindinės nuostatos
Netaikyti “krepšelio” principo pasirenkant
specialybę stojantiesiems į aukštasias
mokyklas.
Įtraukti profesinių sąjungų atstovus į
Mokslines tarybas.
Rektorius rinkti senatuose.
Neleisti vykdančiosios administracijos
atstovams dalyvauti senatuose su balsavimo
teise.
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Dėkoju rektoratui,
žmogiškųjų išteklių ir finansų
departamentams
už konstruktyvų
bendradarbiavimą
su darbuotojų profesine sąjunga
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