
LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJA   

MOTERŲ CENTRO VEIKLOS UŽ 2021 METUS ATASKAITA  

2021 m. kovo mėn.  

LPSK Moterų centras nuotoliniu būdu per ZOOM platformą pakvietė visų šakų moteris ir vyrus 

dalyvauti Tarptautinės moters Kovo 8-osios dienos proga organizuojamame šventiniame 

paminėjime tema „Ką norėtųsi pasakyti moteriai Kovo 8-osios dienos proga.“ Pakvietėme lektorę, 

Vilniaus politikos analizės apžvalgininkę, lyčių lygybės ekspertę Indrę Vareikytę. Šis renginys 

sulaukė didelio auditorijos susidomėjimo.(virš 30 dalyvių). 

 

2021 m. gegužės mėn. 

Motinos dienos proga, kuri minima pirmąjį gegužės sekmadienį, Moterų centras vėl per ZOOM 

platformą pakvietė visas moteris į susitikimą su charizmatiškuoju kunigu, Vyriausiuoju policijos 

kapelionu Algirdu Toliatu. (20 dalyvių). 

 

2021 m. rugsėjo 10-12 d. renginys Palangoje „Lygios galimybės visiems“ kartu su F.Eberto 

fondu. (apie 40 dalyvių) 

Renginio dalyvės išklausė pranešimų ir diskutavo šiomis temomis:  

Europos komisijos direktyva „Dėl minimalios mėnesinės algos“. Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komiteto nuomonė dėl direktyvos bei pasiūlymai. EESRK narė, darbuotojų grupės atstovė, 

LPSK MC pirmininkės pavaduotoja Irena Petraitienė. 

Direktyvos poveikis Europos Sąjungos šalių ekonominės ir socialinės politikos įgyvendinimui. 

EESRK narys, darbdavių grupės atstovas Alfredas Jonuška. 

Direktyvos poveikis panaikinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir skurdą. EESRK 

narė, Europos įvairovės grupės atstovė Dovilė Juodkaitė. 

Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje (Nr. 

190) ratifikavimas Lietuvoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas Martynas Šiurkus. 

 „Profesinių sąjungų įvaizdžio formavimas asmeniniu pavyzdžiu viešojoje erdvėje“. Lektorius 

komunikacijos ekspertas Arūnas Armalis. 

„Optimizmas ir pasitikėjimas savimi- asmeninės laimės ir darbinės sėkmės pagrindas“. Lektorė 

psichologė psichoterapeutė Rosita Pipirienė. 

Nacionalinės kolektyvinės sutarties samprata, teisiniai aspektai. Lektorius Artūras Černiauskas. 



2021 m. lapkričio mėn. planuota Konferencija Seime ”TDO Konvencija Nr.190 dėl smurto ir 

priekabiavimo panaikinimo“. Konferencija neorganizuota dėl pandemijos.  

Apvalus stalas-diskusija: „Asmens duomenų apsaugos problemos darbe“. Planuojama surengti 

nuotoliniu būdu, jei bus surinkta klausytojų grupė. 

 

LPSK MC NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE: 

ETUC Moterų komiteto narė. PERC Moterų komiteto narė. Šiuo metu darbas komitetuose ir 

mokymuose vyksta nuotoliniu būdu. 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija  kreipėsi į Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento 

narius, prašydama palaikyti teisėtus darbuotojų lūkesčius ir prisijungti prie Europos profesinių 

sąjungų konfederacijos (ETUC) iniciatyvos dėl skaidraus darbo užmokesčio direktyvos stiprinimo. 

Rudenį  Briuselyje, Belgijoje, vyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) 

protestas dėl  darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos priėmimo.  Proteste dalyvavo  ETUC narės 

iš įvairių ES šalių.  

Siekiant užtikrinti tinkamas darbo ir gyvenimo sąlygas, kurti sąžiningą ir atsparią ekonomiką ir 

visuomenę bei jos tvaraus vystymosi tikslus, būtina, kad Europos Sąjungos (ES) darbuotojai gautų 

minimalų atlyginimą. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai Alfredas Jonuška,  

Irena Petraitienė ir Dovilė Juodkaitė  kartu su LPSK 2021 m. rugsėjo 10 d. surengė diskusiją 

„Padoraus minimalaus darbo užmokesčio direktyva ir panaikinimas. Vyrų ir moterų darbo 

užmokesčio skirtumas.“ 

Šio susitikimo tikslas buvo aptarti EESRK nuomonę  dėl Padoraus minimalaus darbo užmokesčio 

direktyvos, apie direktyvos poveikį Europos Sąjungos šalių ekonominės ir socialinės politikos 

įgyvendinimui bei apie direktyvos poveikį. dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo ir 

skurdo panaikinimo. 

Šių metų Tarptautinės kovos su smurtu prieš moteris dieną ETUC Moterų komitetas kviečia 

sukurti zonas be smurto ir priekabiavimo darbe, namuose ir visur. Vadovaujant Italijai ir Graikijai,  

ETUC ragina visas valstybes nares ratifikuoti TDO konvenciją Nr. 190. 

Šių metų  lapkričio 17 d.  ETUC Moterų komitete buvo  išrinktos  naujos Prezidiumo marės : 

Prezidente buvo išrinkta Gloria Mils, Viceprezidentėmis - Rossella Benedetti, Paola Panzeri ir 

Katja Syvarinen. 
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