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         Atmintinė dėl streiko                                                                                    2018 m.                                                                                            

 

Streikas – profesinės sąjungos ar jų organizacijos organizuotas darbuotojų darbo 

nutraukimas, siekiant išspręsti kolektyvinį ginčą dėl interesų arba užtikrinti  nagrinėjant tokį ginčą 

pasiekto sprendimo įvykdymą.   

Darbuotojų teisė streikuoti įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 51 straipsnio 1 

dalyje. Detaliai streiko procedūra reglamentuota Lietuvos Respublikos darbo kodekso 243–253 

straipsniuose. 

- Priimti sprendimą skelbti streiką šakos lygiu turi teisę šakos profesinių sąjungų organizacijos 

jų įstatuose nustatyta tvarka turi būti priimtas atstovaujančio organo sprendimas (LR DK 245 

str. 1 d.)  

 LŠDPS įstatų 8.2 p: „<...>Dėl švietimo šakos streiko pradžios ir streiko pasibaigimo 

priima pirminių profesinių organizacijų pirmininkų/pavaduotojų susirinkimas. 

Susirinkimas teisėtas jeigu jame dalyvauja ½ pirminių profesinių organizacijų 

pirmininkų/pavaduotojų. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. 

 Spalio 30 dieną Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirminių 

profesinių organizacijų pirmininkų/pavaduotojų susirinkimas  priėmė sprendimą dėl  

streiko skelbimo. 

 Streiką planuojama pradėti lapkričio 12 d., Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės  

sąjungos pirminė profesinė organizacija veikianti švietimo įstaigoje įsitraukti į streiką 

gali streikui vykstant.     

 

Apie būsimo streiko pradžią darbdavys turi būti įspėtas raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo 

dienas nusiunčiant jam nustatyta tvarka priimtą sprendimą.  

Įstaigų darbdaviams  įteikiami pranešimai, kartu pridedant priimtą Lietuvos švietimo 

darbuotojų profesinės sąjungos sprendimą dėl streiko skelbimo, kuriame yra išdėstyta visa įstatymo 

nustatyta informacija, kuri turi būti pateikta darbdaviui, informuojant jį apie streiko pradžią.   

 Vietos streiko komiteto lygmuo – kiekvienoje įstaigoje, kuri prisijungia prie tikrojo 

streiko, formuojamas streikui vadovaujantis organas, atskaitingas aukščiausiam 

streikui vadovaujančiam organui. Kiekvienos LŠDPS profesinės organizacijos 

streiko komitetą sudaro profesinės organizacijos komitetas arba iš savo narių išrinkti 
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3-4 nariai į vietos streiko komitetą, kuriam vadovauja profesinės organizacijos 

pirmininkas. 

 Vietos streiko komitetas koordinuos streiko eigą įstaigoje, nuolat komunikuos su 

LŠDPS streiko komitetu ir kartu su darbdaviu imsis priemonių, kad streiko metu būtų 

užtikrinta turto ir žmonių apsauga.  

Švietimo darbuotojų  profesinė sąjunga laikosi visų streiko skelbimui įstatymuose 

nustatytų reikalavimų, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.   

Informuojame kad  apie streiko teisėtumą gali pasisakyti tik teismas. 

 

 

 

 


