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Šios veiklos kryptys nustato mūsų organizacijų prioritetus, tikslus, kurių mes  siekiame, 

ir būdus, kuriais stengsimės juos įgyvendinti iki kito  suvažiavimo. Veiklos kryptys padeda 

nustatyti bendrus mūsų visų organizacijų veiksmus ir siekius. Turime būti   lankstūs  ir 

pasiruošę  tobulinti sveikatos sistemą, susitelkę bendriems tikslams ir veiksmams, 

užtikrinantiems visų mūsų orų, saugų ir tinkamai atlyginamą darbą. 

 Norint pasiekti užsibrėžtus tislus, reikia atitinkamai įvertinti savo galimybes prieš 

prisiimant realius įsipareigojimus. Mes negalime apimti visos sveikatos sistemos problemų, 

todėl tikslinga susikoncentruoti  apibrėžiant  prioritetinius  veiklos  uždavinius.   

 

 SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ IR NARIŲ  EKONOMINIŲ  IR  

SOCIALINIŲ  TEISIŲ  GYNIMAS 

 

1. Kartu su kitomis sveikatos  sistemos profesinėmis sąjungomis inicijuoti ir 

                             pasirašyti susitarimus su  LR Vyriausybe, Sveikatos  apsaugos  ministerija.  

 

2. Siekti sudaryti kolektyvines sutartis sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose yra 

sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos. 

 

3. Teikti metodinę, teisinę ir praktinę pagalbą LSADPS organizacijoms kolektyvinių 

sutarčių ir darbo ginčų klausimais. 

 

4. Tarpininkauti sprendžiant konfliktus tarp LSADPS narių ir darbdavių, 

administratorių. Atstovauti LSADPS nariams  LR  darbo ginčus nagrinėjančiuose 

organuose, darbo  teisinių santykių bylose. 

 

5.  Analizuoti ir apibendrinti kolektyvines sutartis, skleisti pažangią patirtį. Teikti 

metodinę pagalbą LSADPS nariams rengiant darbo apmokėjimo nuostatus. 

 

6. Reikalauti, kad darbdaviai sudarytų ir garantuotų darbuotojams sveikas ir saugias 

darbo sąlygas. Atstovauti LSADPS narių interesams įgyvendinant socialinę, 

ekonominę bei darbų saugos ir sveikatos politiką.  

 

7. Visais lygiais plėtoti socialinę partnerystę su darbdaviais ir juos vienijančiomis 

organizacijomis. 

 

 

 

 



LSADPS NARIŲ  ŠVIETIMAS 

 

8. Dalyvauti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos organizuojamoje švietimo 

veikloje. 

 

9. Ugdyti profesinių sąjungų narių gebėjimą aktyviai dalyvauti profesinėje ir 

profesinių sąjungų veikloje. 

 

10.  Periodiškai organizuoti visų lygių (respublikinio, regioninio, vietinio) LSADPS 

narių ir aktyvo švietimą. Organizuoti tikslinius seminarus dirbantiesiems apie 

saugų darbą, nelaimingus atsitikimus darbe ir profesinių ligų, streso ir 

psichologinės  įtampos,  infekcinių ligų pavojų ir prevenciją. 

 

11.  Rengti mokymo programas, metodinę ir kitą medžiagą sociologinių apklausų bei 

iš profesinių sąjungų surinktos informacijos pagrindu. 

 

12.  Ieškoti finansavimo šaltinių socialinio dialogo sveikatos sistemoje stiprinimui ir 

švietimo programų vykdymui, savarankiškai dalyvauti tarptautiniuose  

projektuose.  

 

13. Skleisti informaciją apie LSADPS priklausančių organizacijų veiklą per 

visuomenės informavimo priemones. 

 

14.  Užtikrinti, kad kiekvienam LSADPS nariui būtų prieinama informacija apie 

LSADPS tikslus, darbo planus, finansinę būklę ir nuveiktus darbus.  

 

 

NARIŲ SKAIČIAUS DIDINIMAS, PROFESINIŲ  SĄJUNGŲ STEIGIMAS 

 

15. Vykdyti aiškinamąjį, švietėjišką ir agitacinį darbą sveikatos priežiūros įstaigose, 

kuriose        nėra LSADPS organizacijų arba jos yra neaktyvios. 

 

16. Teikti metodinę ir praktinę paramą sveikatos priežiūros įstaigų ir farmacijos tinklų 

darbuotojams, norintiems įsteigti profesines sąjungas ir/ar dalyvauti profesinės 

sąjungos veikloje. 

 

17. Ruošti ir įgyvendinti bendrus LSADPS narių, neasocijuotų kolektyvų ir darbdavių 

bei jų asociacijų socialinio dialogo stiprinimo švietimo projektus. 

 

 

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ JUDĖJIMAS IR ĮTAKA  

TEISĖKŪRAI 

 

18. Siekti Lietuvos profesinių sąjungų vienybės, palaikyti iniciatyvą ir aktyviai 

dalyvauti profesinių sąjungų veikloje. 

 

19. Per Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją  dalyvauti trišalėse derybose tarp 

profsąjungų, darbdavių ir Vyriausybės, teikti pasiūlymus ruošiant susitarimų 

projektus. 

 



20. Solidarizuotis su kitomis profesinėmis sąjungomis, organizuojant akcijas socialiniais, 

ekonominiais, darbo ir užimtumo klausimais. 

 

21. Per Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją dalyvauti visų lygių (Užimtumo tarnybos, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės darbo inspekcijos)  

komisijose arba tarybose. Jose siekti: intensyvios dirbančiųjų užimtumo politikos, 

efektyvaus valstybinio socialinio draudimo lėšų panaudojimo ir žmogaus saugos bei 

sveikatos darbe garantijų. 

 

22. Bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus su kitomis sveikatos sistemoje veikiančiomis 

profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, sprendžiant sveikatos sistemoje 

iškilusias problemas, inicijuojant teisės aktų pakeitimus ir  papildymus. 

 

23. Dalyvauti tiesiogiai arba per atstovaujamas kitas organizacijas Privalomojo sveikatos 

draudimo tarybos veikloje, teikti pasiūlymus ruošiamiems  sveikatos sistemos teisės aktų 

projektams. 

 

24. Teikti pasiūlymus Seimui ir Vyriausybei dėl teisės aktų pakeitimų, papildymų ir naujų 

projektų. 

 

 

TARPTAUTINĖ VEIKLA 

 

25. Dalyvauti Viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (angl. Public Service 

International – PSI)  ir Europos viešųjų paslaugų  sąjungų  federacijos  (angl. 

European Federation of Public Service Unions – EPSU ) veikloje. Bendradarbiauti 

su Europos ir kitomis pasaulio profesinėmis sąjungomis, siekiant solidarumo ir 

socialinio stabilumo, vadovaujantis laisvų ir lygių žmonių vienybės idėja. 

 

26. Plėsti bendradarbiavimą su kitų šalių giminingomis profesinėmis sąjungomis.  

 

27. Bendradarbiauti su TDO, atstovaujant sveikatos  sistemos darbuotojus. 

 
 

 


