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Praėjusią savaitę iš Norvegijos grįžusi jonaviečių delegacija nebeabejoja, kad mūsų rajone taip reikia
kurti trišalę tarybą. Jos tikslas – rasti bendrus kelius tarp miesto valdžios, darbdavių ir darbuotojų,
taip pat mažinti darbo teisės pažeidimus.
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“Trišalę tarybą sudarytų verslo, savivaldybės ir profesinių sąjungų atstovai”, - jonavoszinios.lt sakė
rajono meras Mindaugas Sinkevičius.
Norvegijoje viešėjusi jonaviečių delegacija - rajono meras M.Sinkevičius, bendrovės “Achema”
generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas, Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė
Birutė Daškevičienė, rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėja Lineta Jakimavičienė, „Achemos“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas
Dainius Šlepetis – Osle susitiko su darbdavius ir profesines sąjungas vienijančiomis
organizacijomis.
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Pasak B.Daškevičienės, Norvegija vizitui pasirinkta todėl, kad trišalis bendradarbiavimas yra ypač
paplitęs skandinavų šalyse.
“Toks bendradarbiavimas po truputį skinasi kelią ir Lietuvoje. Mano nuomone, kuo daugiau
sukursime bendradarbiavimo, o ne priešiškumo mechanizmų, tuo daugiau laimės pati Jonava.
Trišalė taryba bendrai spręstų miesto socialines, ekonomines ir darbo problemas, o taip pat
viliamasi, jog sumažės ir teisiniai ginčai tarp darbuotojų ir darbdavių”, - sakė B.Daškevičienė.
Anot B.Daškevičienės, profsąjungų pagalbos įvairių įmonių darbuotojams prireikia tada, kuomet
nebelieka kitų kelių rasti bendrą kalbą su darbdaviu.
“Neseniai teko padėti bendrovės “Atgaiva Tau” žmonėms, kuriems buvo nemokamas darbo
užmokestis, su jais neatsiskaityta nutraukus darbo sutartis”, - sakė B.Daškevičienė.
Laisvu metu jonaviečiai apžiūrėjo ir Oslą.
Kelionės akimirkos – nuotraukų galerijoje.
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