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DĖL UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMŲ  

 

 

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – profesinė 

sąjunga), vienijanti 1310 narių, ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Atstovybė darbuotojų 

interesams (ADĮ), siekdamos užtikrinti bendrovės darbuotojų oraus darbo užmokesčio ir deramų 

darbo sąlygų tęstinumą kolektyviniais susitarimais, taip pat bendrovės darbuotojų teisių gerbimą ir 

socialinio dialogo principų laikymąsi, įteikiame bendrovės darbuotojų pasirašytus reikalavimus. 

Pažymime, kad profesinė sąjunga 2021 m. balandžio 21–23 piketais, 2021 m. gegužės 

12 d. mitingu prie Vilniaus miesto savivaldybės ir raštais kvietė laikantis socialinio dialogo principų 

spręsti darbuotojams rūpimus klausimus, bet Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Vilniaus viešasis 

transportas“ atsisakė konstruktyvaus dialogo, neieškojo galimybių užtikrinti 2018 m. rugpjūčio 17 

d. kolektyvinėje sutartyje nustatytų darbuotojų darbo ir socialinių standartų –  nepratęsė 

galiojančios bendrovės kolektyvinės sutarties ir bendrovės teisės aktais ėmė sistemingai bloginti 

bendrovės darbuotojų teisinę, socialinę ir ekonominę padėtį.  

Siekdami užtikrinti bendrovės darbuotojų interesus, esame pasirengę konstruktyviam 

socialiniam dialogui ir kviečiame Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių imtis lyderystės 

sprendžiant šalių ginčą, kad būtų išvengta galimų neigiamų pasekmių ir nepatogumų vilniečiams ir 

miesto svečiams dėl itališko, įspėjamojo ir tikro streiko. 

 

PRIDEDAMA. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų reikalavimai. 

 

 

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 
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UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI  

 
 

Mes, žemiau pasirašę UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojai, siekdami 

užtikrinti bendrovės darbuotojų oraus darbo užmokesčio ir deramų darbo sąlygų tęstinumą 

kolektyviniais susitarimais, taip pat bendrovės darbuotojų teisių gerbimą ir socialinio dialogo 

principų laikymąsi, reikalaujame: 

 

1. Laikytis 2018 m. rugpjūčio 17 d. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ kolektyvinės sutarties 

įsipareigojimų, kol bus pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis, pratęsiant minėtą kolektyvinę 

sutartį 151 jos punkte nustatytam terminui. 

2. Sustabdyti esamų darbo ir socialinių standartų bloginimą bendrovėje. Priešingai – reikalaujame 

imtis veiksmų darbo ir socialiniams standartams gerinti. 

3. Kolektyvinėje sutartyje nustatyti darbo apmokėjimo sistemą. 

4. Nemažinti darbo apmokėjimo sistemoje nustatyto priedo už stažą ir kitų priemokų. 

5. Padidinti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų darbo užmokestį 10 proc. 

6. Imtis veiksmų užtikrinant, kad būtų gerbiamos bendrovės darbuotojų teisės. Atlikti bendrovėje 

psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimą iki 2021m. spalio 1 d. 

7. Prašome Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių imtis lyderystės sprendžiant šalių ginčą, 

siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių ir nepatogumų vilniečiams ir miesto svečiams dėl 

itališko, įspėjamojo ir tikro streiko. 

 

 


