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KLAUSIMYNAS-VADOVAS PROJEKTO TYRIMO ETAPUI  

TOGETHER FOR EFFICIENT REPRESENTATION INTERESTS OF 

EMPLOYEES OF COMPANIES IN EXTRACTIVE SECTOR 

 
Mūsų projekto tyrimo etape siekiama išanalizuoti kasybos darbuotojų dalyvavimą 

sprendimų priėmimo procese jų įmonėse, susiduriančiose su struktūriniais pokyčiais 

sektoriuje, kurie vyksta tiek dėl klimato kaitos, tiek dėl dekarbonizavimo strategijų 

įgyvendinimo Europos Sąjungoje. 

Kad šis tyrimas būtų sėkmingas, kiekvienos dalyvaujančios šalies paskirtas 
nacionalinis ekspertas parengs Nacionalinę ataskaitą, kuri neturėtų viršyti septynių 
puslapių (15 000 simbolių be tarpų). Nacionalinė ataskaita turėtų būti parengta iki 
2020 m. gruodžio 15 d. 
 
Norint pasiekti duomenų, kurie yra šių ataskaitų analizės objektas, vienalytiškumą, 
mes sukūrėme šį Vadovą-Formą, kurioje analizuosime elementus, susijusius su 
darbuotojų dalyvavimu kasybos pramonėje, tokius kaip: Europos teisės aktų įtraukimas 
į nacionalinę teisę, jų taikymas ir veiksmingumas kalbant apie darbuotojų dalyvavimą; 
būtinybė naudoti kitus mechanizmus, kurie leistų darbuotojams dalyvauti; kasybos 
sektoriaus ateitį atsižvelgiant į būsimą jo pertvarkymą; faktinį profesinių sąjungų 
dalyvavimą šiuose struktūriniuose pokyčiuose. 
 
Prie kiekvieno klausimo, kurį uždavėme parengdami pranešimą, buvo pridėta keletas 
nuorodų, kurios gali būti naudojamos kaip rekomendacijos ekspertui konkretizuoti 
pagrindinius respondentų atsakymų aspektus. 
 
 

KLAUSIMYNAS-VADOVAS 

 
Pirmiausiai norime atkreipti dėmėsi, kad iki šiol Lietuvoj nerasta pasaulinės ar nors 
regioninės svarbos naudingųjų iškasenų. Šiuo metu Lietuvoje yra surasta ir įvairiu lygiu 
yra ištirta 17 rūšių naudingųjų iškasenų. Tai akmens druska, anhidritas, dolomitas, 
durpės, geležies rūda, gėlavandenė klintis, gintaras, gipsas, glaukonitu praturtintas 
priesmėlis, klintis, kreidos mergelis, molis, nafta, opoka, sapropelis, smėlis ir žvyras. 
 
Taigi, Lietuva savo gelmių turtais nėra labai turtinga valstybė, bet kai kurie telkiniai yra 
gana dideli. 
 
Lietuvoje yra nedaug savo kuro ir energijos išteklių. Tai durpės (naudojamos ir 
augalininkystėje), negausūs naftos ištekliai, geoterminiai H2O’ys, hidroenergetiniai 
ištekliai, mediena, saulės ir vėjo energija. Pirminius energijos šaltinius reikia importuoti 
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į Lietuvą, nes vietinių energijos išteklių neužtenka. Tai nafta, gamtinės dujos, akmens 
anglys – juos ir reikia importuoti. 
 
1.- Kaip Europos reglamentas buvo įtrauktas į šalies įstatymus, kai kalbame 

apie darbuotojų dalyvavimą Jūsų šalyje? 

 
- Įtraukimo data 
- Teisiniai aktai kurių pagrindu jis buvo įtrauktas 
- Specialūs teisės aktai dėl darbuotojų dalyvavimo kasybos pramonės 

sektoriuje 
- Ar ES teisės aktų įtraukimas buvo baigtas ir ar jis buvo atliktas tinkamai?  

 
Nors Europos Sąjungos institucijų veikla neginčijamai daro reikšmingą įtaką Lietuvos 
valdžios institucijoms reguliuojant socialinės partnerystės plėtrą, tačiau informavimo ir 
konsultavimo instituto raidai įtakos turėjo ir ankstesnis darbo teisės bei jos raidos 
kontekstas, apibrėžęs darbo santykius iki Lietuvai tampant Europos Sąjungos nare. 
 
2001 metais Lietuvoje žengtas ryžtingas žingsnis ir priimta reikšminga Europos 
Tarybos sutartis – Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą dėl Europos 
socialinės chartijos (pataisytos) ratifikavimo. 
 
Perimant Europos Sąjungos teisę Lietuvai teko sudaryti aibę įvairių sutarčių, ratifikuoti 
begales direktyvų. 
 
2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują Lietuvos 
Respublikos Darbo kodeksą, kuris įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. Svarstant šio kodekso 
projektą, daugiausiai diskusijų kėlė darbuotojų teisę į informavimą ir konsultavimą 
įgyvendinančių subjektų klausimas. 
 
Nuostatos dėl informavimo ir konsultavimosi reglamentuojamos Darbo kodekso 203–
209 straipsniuose. 
 
Informavimo ir konsultavimo formos: 

- Reguliarusis informavimas ir konsultavimas (DK 205 str.): 
- Informavimas ir konsultavimasis tvirtinant vietinius norminius teisės aktus 

(DK 206 str.): 
- Informavimas ir konsultavimasis grupės darbuotojų atleidimo atveju (DK 207 

str.): 
- Informavimas ir konsultavimasis verslo ar jo dalies perdavimo atveju (DK 

208 str.): 
 
Pastaruosius dvidešimt metų Lietuvoje vyksta procesas, kurio metu nuo griežtai 
centralizuoto darbo santykių reguliavimo modelio pereinama prie sutartinio šių santykių 
reguliavimo. Vykstant šiam procesui imta vartoti sąvoką – socialiniai partneriai. 
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Lietuvoje specialių teisės aktų dėl darbuotojų dalyvavimo kasybos pramonės sektoriuje 
nėra. 
 
2.- Kokios priemonės yra naudojamos siekiant skatinti kasybos pramonės 
sektoriaus darbuotojų dalyvavimą Jūsų šalyje? 
 

- Informavimo ir konsultavimo sistema: reguliarumas, temos, kurioms ji 
naudojama, ir kt.  

- Kolektyvinės derybos ir kokiose srityse   
- Per kurį organą (darbuotojų atstovus, profesines sąjungas ir kt.) vyksta 

darbuotojų dalyvavimas  
 

Atskiro reglamentavimo kasybos pramonės sektoriaus darbuotojams nėra numatyta 
nei šalies įstatymais nei kitais teisės aktais. 

Darbuotojų atstovais laikomi profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis. 
Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio 
darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Jeigu darbovietėje yra 
darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų 
darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo 
tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas. Jeigu 
darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms 
sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė 
sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė. 

LR Darbo kodekse aprašytos informavimo ir konsultavimo sąvokos ir principai: 
DK 204 straipsnis. Informavimo ir konsultavimo sąvokos ir principai 
1. Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojams ar darbo tarybai, 

siekiant supažindinti su klausimo, susijusio su darbuotojų darbo, socialinėmis, ekonominėmis 

teisėmis ir interesais, esme. Konsultavimas – pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbo 

tarybų ir darbdavio užmezgimas ir plėtojimas. 
2. Informavimo metu darbdavys privalo laiku nemokamai raštu teikti informaciją darbo 

tarybai ir atsako už šios informacijos teisingumą. 
3. Darbo tarybos, pateikusios rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės 

(gamybinės) ar profesinės paslapties, turi teisę susipažinti su informacija, kuri laikoma 

komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, bet yra būtina jų pareigoms atlikti. 

Neatsižvelgiant į darbo tarybų narių buvimo vietą ir darbo santykių ar atstovavimo įgaliojimų 

pasibaigimą, jiems draudžiama žinoma tapusią informaciją, kuri laikoma komercine 

(gamybine) ar profesine paslaptimi, naudoti ne pagal paskirtį ar ją atskleisti darbuotojams ar 

tretiesiems asmenims. Supažindinimą su valstybės, tarnybos paslaptimis ir atsakomybę už jų 

atskleidimą ar neteisėtą panaudojimą reglamentuoja specialūs įstatymai. 
4. Darbo tarybų reikalavimu darbdavys turi pradėti konsultavimosi procedūras ne vėliau 

kaip per penkias darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Konsultavimosi procedūrų metu 

darbo tarybos nariai turi teisę susitikti su darbdaviu ir jo atstovais, prireikus – ir kitais įmonės, 

įstaigos, organizacijos valdymo organų nariais, ir per penkiolika darbo dienų, jeigu nesusitarta 
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dėl kito termino, nuo pirmos konsultacijų dienos raštu pateikti savo pasiūlymus. Darbo tarybai 

raštu pateikus motyvuotą prašymą, tuo laikotarpiu darbdavys negali imtis jokių veiksmų, dėl 

kurių pradėtos konsultavimosi procedūros. Pasibaigus šiam terminui, jeigu darbo tarybos 

nepateikia savo nuomonės, darbdavys gali nutraukti konsultavimosi procedūras. 

Konsultacijomis turi būti siekiama abi šalis tenkinančio sprendimo. Konsultacijų rezultatai 

įforminami protokolu, susitarimu arba priimami vietiniai norminiai teisės aktai. 
5. Darbdavys gali raštu atsisakyti suteikti informaciją, kuri laikoma komercine 

(gamybine) ar profesine paslaptimi, arba atsisakyti pradėti konsultacijas su darbo tarybomis, 

jeigu tokia informacija arba konsultavimasis dėl savo pobūdžio pagal objektyvius kriterijus 

pakenktų ar galėtų labai pakenkti įmonei, įstaigai, organizacijai arba jos veiklai. Darbdavio 

sprendimas atsisakyti suteikti informaciją gali būti skundžiamas darbo ginčams dėl teisės 

nagrinėti nustatyta tvarka. Jeigu darbo ginčą nagrinėjantis organas nustato, kad darbdavio 

atsisakymas pateikti informaciją ar pradėti konsultacijas yra nepagrįstas, darbdavys 

įpareigojamas per protingumo kriterijus atitinkantį laikotarpį tokią informaciją suteikti arba 

pradėti konsultacijas. 
6. Konsultacijos dėl darbdavio perduotos informacijos (duomenų) ir darbo tarybos 

pateiktos nuomonės turi vykti laiku, sudarant galimybę darbo tarybai gauti motyvuotus 

atsakymus iš sprendimus priimančių darbdavio atstovų. 
 
3.- Ar Jūsų šalyje galiojantys įstatymai dėl darbuotojų dalyvavimo garantuoja 
minėtą darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus, liečiančius jų įmones? 
 

- Tai pakankamai parengtas reglamentas bendruoju lygmeniu 
- Tai yra pakankamai parengtas reglamentas kasybos pramonės sektoriaus 

lygmeneniu  
- Galbūt reglamentas yra geras, tačiau vyriausybė ir darbdavys jo netaiko  
 

Taip, manome kad reglamentavimas yra pakankamas. Kolektyvinė sutartis yra 
efektyvus instrumentas darbuotojų ir darbdavių tarpusavio darbo bei su juo susijusiems 
santykiams reguliuoti. Vis dėlto Lietuvoje, skirtingai nei užsienio valstybėse, 
kolektyvinės sutartys vis dar nėra tokios populiarios, kokios galėtų būti. Tokio 
nepopuliarumo priežastis dažniausiai būna tai, jog tiek darbuotojai, tiek darbdaviai 
neįsigilina į kolektyvinės sutarties teikiamus privalumus, ne iki galo suvokia jos paskirtį. 
Be to, neretai kolektyvinė sutartis apibūdinama tik kaip darbuotojui naudingas 
susitarimas, kuris darbdaviui sukuria vien pareigas, o teisių jam suteikia minimaliai. 

Akivaizdu, kad tiek darbuotojams, tiek darbdaviams yra suteikiama nemažai privalumų, 
kuriuos įgyvendinti jie gali per įmonės kolektyvinę sutartį. Reikia daugiau iniciativos iš 
darbuotojų pusės Darbuotojams būtina organizuotis į profesines sąjungas, kad dėl 
bendro reikalo vieni kitus palaikydami galėtų atstovauti savo interesams ir sukurtų 
atsvarą galią turintiems darbdaviams. 

4.- Kokios papildomos priemonės liečiančios darbuotojų dalyvavimą turėtų būti 
įdiegtos jūsų šalies kasybos sektoriuje? 
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- Kolektyvinės derybos 
- Susitarimai su profesinėmis sąjungomis, darbdaviais ir vyriausybėmis dėl 

konkrečių su sektorių pertvarkymu susijusių klausimų  
- Teisės į streiką reguliavimas … 

 
Kadangi kasybos sektorius nėra labai didelis, manome kad papildomų priemonių 
nereikia. 
 
5.- Ar jūsų šalyje yra speciali kolektyvinė sutartis kasybos pramonei? 
 

- Kolektyvinės sutarties rūšis: sektorinė, regioninė arba įmonės vidaus 
- Kokius klausimus apima kolektyvinė sutartis? 
- Kaip iš tikrųjų yra taikomas jo turinys? 
- Ar kolektyvinė sutartis yra tinkama priemonė garantuoti įdarbinimo sąlygas 

darbuotojams, kurias gali paveikti galimas sektoriaus pertvarkymas? 
 
Lietuvoje kasybos pramonėje nėra nei sektorinės, nei regioninės kolektyvinės 
sutarties. Svarbu pažymėti, kad ir įmonių kolektyvinių sutarčių tikrai nėra daug. 
 

Atskiruose įmonėse veikia kolektyvinės sutartys. DK numato pavyzdinį sąrašą sąlygų, 
rekomenduojamų įtraukti į įmonės kolektyvinę sutartį, pvz., sąlygos, nustatančios 
darbo sutarčių sudarymo, darbo apmokėjimo organizavimo tvarką, darbo ir poilsio laiką 
ir pan. Šis sąrašas nėra baigtinis ir privalomas. Tai reiškia, kad šalys gali susitarti dėl 
pačių įvairiausių klausimų (ypač tokių, kurie nereglamentuoti įstatymų ar kitų teisės 
aktų), ir neprivalo į sutartį įtraukti DK nurodytų pavyzdinių kolektyvinės sutarties sąlygų. 
Kita vertus, kolektyvinės sutartys sunkiai įsivaizduojamos be pavyzdinėse sąlygose 
nurodytų klausimų aptarimo, todėl visada rekomenduojama jas įtraukti į sutartį. 
Svarbiausia, kad šalys, nustatydamos tarpusavio teises ir pareigas, laikytųsi įstatymų, 
kitų norminių teisės aktų, nepažeistų principo, draudžiančio numatyti blogesnes 
sąlygas darbuotojams nei nustatyta įstatymų, bei vadovautųsi teisingumo, protingumo 
ir sąžiningumo principais. 
 
Dėl sektoriaus pertvarkymo įmonės kolektyvinėse sutartyse jokių sąlygų nėra 
numatyta. 
 
6.- Kaip Jūsų šalies kasybos sektoriui turės įtakos tokie aspektai kaip klimato 
kaita ir Europos strategijos, pvz., dekarbonizavimas? Ar žinote, kokios ateities 
gali tikėtis kai kurios kasybos sektoriaus įmonės: privatizavimo, uždarymo, 
pertvarkymo ir perėjimo prie žaliosios energetikos ir tt.? 
 
2020 metu lapkričio mėn. Energetikos ministerija ir 19 organizacijų, tarp jų Ekonomikos 
ir inovacijų bei Susisiekimo ministerijos, verslo asociacijos bei didžiosios energetikos 
įmonės pasirašė susitarimą dėl vandenilio platformos Lietuvoje įkūrimo. Susitarimą 
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pasirašiusios šalys sutarė bendradarbiauti kuriant ir plėtojant vandenilio technologijas, 
kurios taps ypač svarbios siekiant nacionalinių ir europinių energetikos ir klimato tikslų. 
 
Vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, bus kritiškai svarbus iki 
2050 m. siekiant Europos Sąjungai tapti klimatui neutralia ekonomika. ES Vandenilio 
strategijoje numatyta siekti integruoti vandenilį dekarbonizuojant pramonės, 
transporto, energetikos ir pastatų sektorius. 
 
Manome kad tai paveiks ir kasybos sektorių. Kadangi tai yra naujas susitarimas, 
informacijos kaip tai paveiks atskiros įmonės kol kas nėra daug. 
 
7.- Ar Jūsų šalies vyriausybė sukūrė tam tikras strategijas, kad galėtų tinkamai 
reaguoti į kasybos sektoriaus pertvarkymą? Ar ji įtraukė profesines sąjungas ir 
(arba) darbdavius į šių strategijų kūrimą?  
 
2020 metų rudenį vyko rinkimai į LR Parlamentą. Š.m. gruodžio mėn. LR Nauja 
Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti. Šių dienų svarbiausia užduotis - suvaldyti 
koronaviruso COVID-19 plitimą mūsų šalyje. Nauja Vyriausybė deklaruoja kad visi 
svarbus įstatymų pakeitimai bus priimti po konsultacijų su suinteresuotomis šalimis. 
Vyriausybė žada laikytis gamtą tausojančios politikos principų, priimti sprendimus, 
formuojančius atsakingą vartojimą, įtraukti visuomenę vystant gamtosauginę veiklą ir 
priimant su aplinkosauga susijusius sprendimus. Stiprinti Lietuvos energetinę 
nepriklausomybę, plėtoti žiedinę ekonomiką. Tik laikas parodys ar bus įtrauktos 
profesinės sąjungos į strategijų kūrimą. 
 
8.- Ar manote, kad Jūsų šalies kasybos pramonės darbuotojų apmokymas leis 
darbuotojams išsaugoti savo darbo vietas, net jei tos darbo vietos bus pakeistos 
naujomis? Kokių priemonių reikėtų imtis norint užtikrinti esamų darbo vietų 
išsaugojimą?  
 
Taip, mokymai visada padeda kelti kvalifikacija, dirbti su naujoms technologijoms. 
Remiantis Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, ateityje 
Lietuvoje 21 proc. dabartinių darbo vietų gali nebelikti dėl funkcijų automatizavimo, dar 
41,9 proc. darbo vietų procesai gali reikšmingai keistis. Tačiau tai nereiškia, kad darbo 
vietų turėsime mažiau nei dabar. Priešingai - tai reiškia, kad bus sukurtos naujos darbo 
vietos, kurioms bus reikalingi naujus įgūdžius turintys ir aukštesnės kvalifikacijos 
darbuotojai, nors nemažai jų stokoja reikiamų įgūdžių jau dabar. Tai yra bendra 
tendencija, ji galioja ir kasybos pramonei. 

 
9.- Kokios priemonės turėtų būti įgyvendintos siekiant užtikrinti asmeninį šių 
įmonių darbuotojų stabilumą, jeigu hipotetiškai Jūsų šalyje kasybos sektoriuje 
veikiančios bendrovės būtų uždarytos?  
 

- Institucinė pagalba iš valstybės ar ES fondų  
- Ankstyvas išėjimas į pensiją išmokant išeitines išmokas  
- Pramonės sektoriaus pertvarkymas, finansuojamas iš viešųjų lėšų ir kt.  
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Turim didžiausią dėmesį skirti į žmogų orientuotai darbo ateičiai: tai yra investuoti į 
darbuotojų gebėjimus, stiprinti institucijas, kurių pagrindinės užduotys susijusios su 
darbo aplinkos gerinimu ir darbuotojų teisių užtikrinimu, remti tas sritis, kuriose 
užtikrinamas ilgalaikis darbas ir tinkamos darbo sąlygos. Šiam tikslui siūlome 
panauduoti ES fondų paramą. 

Taip pat, darbuotojui pageidavus, po informavimo ir konsultavimo su profesinemis 
sąjungomis turi būti sudarytos salygos ankstyvam išėjimui į pensiją, išmokant išeitines 
išmokas. Galimi ir kitokie sprendimo budai. 

 
10.- Koks yra profesinių sąjungų vaidmuo pertvarkant kasybos sektorių Jūsų 
šalyje? 
 

- Sunkumai dalyvaujant priimant sprendimus kartu su darbdaviais;  
- Darbuotojų informavimo sunkumai  
- Mažas atstovavimo kasybos sektoriuje procentas, kas sunkina profesinių 

sąjungų intervenciją  
- Blogas profesinių sąjungų įvaizdis visuomenėje  

 
Informavimo ir konsultavimo procedūros be išimties puikiai veikia didelėse įmonėse, 
kuriose dirba gerokai daugiau 50 darbuotojų. 

Lietuvoje kasybos sektoriuje veikia mažos ir vidutinės įmonės. Profesinių sąjungų narių 
skaičius yra mažas. Tai apsunkina priimti palankus sprendimus darbuotojų naudai. 

 


