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DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kreipimosi į Valstybinę darbo inspekciją dėl Darbo kodekso 170 str. 3 d. 

išaiškinimo.  

2. Dėl Darbo tarybos reglamento 52 straipsnio keitimo ir išdėstymo jį taip “Tarybos 

sprendimai priimami atviru vardiniu arba slaptu balsavimu Tarybos posėdyje dalyvaujančių 

Tarybos narių balsų dauguma”.  

3. Dėl   Darbo tarybos veiklos apsvarstymo ir įvertinimo apjungiant tris Vilniaus 

kolegijos fakultetus (ATF, EF ir PDF) į vieną pastatą. 

 

1. Darbo tarybos narys D. Raščius pateikė Darbo tarybai svarstyti klausimą dėl 

kreipimosi į valstybinę darbo inspekciją dėl darbo kodekso 170 str. „Darbo tarybos sudėtis” 3 

dalies „Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys 

asmenys negali būti darbo tarybos nariais“ išaiškinimo. Darbo tarybos narys D. Raščius 

tvirtina, kad Darbo kodekso 170 str. 3 dalyje darbdavį atstovaujančių asmenų apibūdinimas 

yra abstraktus, leidžiantis plačiai interpretuoti. Tai yra būtina būsimiems Vilniaus kolegijos 

Darbo tarybos narių rinkimams, o taip pat galimai ir šiuo metu tarp Darbo tarybos narių gali 

būti Darbo kodekso 170 str. 3 dalyje įvardijami asmenys. Darbo tarybos nario D. Raščius 

nuomone darbdavį atstovaujantis asmuo gali būti bet kuris Vilniaus kolegijos darbuotojas, 

kuris turi bent vieną pavaldinį ir tuo pačiu turi teisę reguliuoti jo darbo laiką, poilsi ir kitas su 

darbu susijusias aplinkybes. Darbo tarybos narys D. Raščius siūlo kreiptis į Valstybinę darbo 

inspekciją arba kviesti jos atstovą dėl Darbo kodekso 170 str. 3 d. išaiškinimo. Darbo tarybos 

pirmininkas pasiūlo surašyti Valstybinei darbo inspekcijai raštą dėl Darbo kodekso 170 str. 3 

d. išaiškinimo ir gavus atsakymą kviesti Valstybinės darbo inspekcijos atstovą pakomentuoti 

aplinkybes, kurios gautame Valstybinės darbo inspekcijos atsakyme būtų neaiškios. Darbo 

tarybos narys D. Raščius siūlo kreiptis į Vilniaus kolegijos administraciją prašant pateikti 

Vilniaus kolegijos darbuotojų nuasmenintus pareigybių aprašymus ir prašyti Valstybinę darbo 

inspekciją juos pakomentuoti ar šios pareigybės atitinką Darbo kodekso 170 str. 3 dalyje 

nustatytus reikalavimus. Darbo tarybos pirmininkas šį siūlymą pateikia Darbos tarybai 

balsuoti. Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai. Už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nulis).  

NUTARTA: kreiptis į Vilniaus kolegijos administraciją prašant pateikti Vilniaus 

kolegijos darbuotojų nuasmenintus pareigybių aprašymus ir prašyti Valstybinės darbo 

inspekcijos juos pakomentuoti, ar šios pareigybės atitinką Darbo kodekso 170 str. 3 dalyje 

nustatytus reikalavimus. 



  

2. Darbo tarybos narys D. Raščius pateikė Darbo tarybai siūlymą keisti Darbo tarybos 

reglamento 52 straipsnį „Tarybos sprendimai priimami  atviru arba slaptu  balsavimu Tarybos 

posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma“ ir išdėstyti jį taip “Tarybos sprendimai 

priimami atviru vardiniu arba slaptu balsavimu Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos 

nariu balsu dauguma”. Darbo tarybos narys D. Raščius šį siūlymą argumentuoja tuo, kad 

Vilniaus kolegijos darbuotojai turėtų žinoti kaip konkretus Darbo tarybos narys balsavo dėl 

kiekvieno konkretaus Darbo tarybos posėdyje analizuojamo klausimo. Darbo tarybos narių 

diskusijoje Darbo tarybos narys V. Grinda šiuo klausimu pažymi, kad vardinis Darbo tarybos 

balsavimas gali atsiliepti Darbo tarybos nario apsisprendimo valiai. Darbo tarybos 

pirmininkas Darbo tarybos nario D. Raščiaus siūlymą keisti Darbo tarybos reglamento 52 

straipsnį išdėstant jį taip “Tarybos sprendimai priimami atviru vardiniu arba slaptu balsavimu 

Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma” pateikia Darbos tarybai 

balsuoti. Balsavimo rezultatai: Už – 2 (du), prieš – 6 (šeši).  

NUTARTA: Darbo tarybos nario D. Raščiaus siūlymą keisti Darbo tarybos reglamento 

52 straipsnį atmesti. 

3. Darbo tarybos narys D. Raščius siūlo Darbo tarybai apsvarstyti ir įvertinti Darbo 

tarybos veikla apjungiant tris Vilniaus kolegijos fakultetus į vieną pastatą. Darbo tarybos 

narys D. Raščius nurodo, kad Darbo tarybos viena iš pagrindinių funkcijų – informuoti ir 

konsultuoti. Darbo tarybos narys D. Raščius klausia, ar Darbo tarybą viską padarė, kad 

Agrotechnologijų fakulteto, Ekonomikos fakulteto ir Pedagogikos fakulteto darbuotojai būtų 

tinkamai informuoti apie minimus įvykusius pokyčius ir su šiais pokyčiais susijusias teises, o  

taip pat, ar Vilniaus kolegija, kaip darbdavys, vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, 

tinkamai informavo Darbo tarybą apie šiuos pokyčius. Darbo tarybos narys D. Raščius 

tvirtina, kad jo žiniomis, dalis darbuotojų, keičiantis darbo lokacijos vietai, nebuvo tinkamai 

apie tai informuoti, o taip pat apie su šia procedūra susijusias darbuotojų teises. Darbo tarybos 

narys D. Raščius tvirtina, kad Vilniaus kolegija, kaip darbdavys, turi vykdyti darbo kodekso 

205 str. „Reguliarusis informavimas ir konsultavimas“ 1 dalies reikalavimą „Darbdavys, 

įdarbinantis vidutiniškai dvidešimt ir daugiau darbuotojų, kartą per kalendorinius metus, 

tačiau ne vėliau kaip iki balandžio 1 dienos, pateikia informaciją darbo taryboms apie 

dabartinę ir būsimą įmonės, įstaigos, organizacijos (esant darbovietės lygmens socialinei 

partnerystei – ir darbovietės) veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykių būklę darbo tarybos 

reikalavimu ir privalo konsultuotis su jomis“. Darbo tarybos pirmininkas teikia Darbo tarybai 

siūlymą balsuoti dėl kreipimosi į Vilniaus kolegijos administraciją dėl Darbo kodekso                

205 str. 1 d. vykdymo ir informacijos apie dabartinę ir būsimą įmonės, įstaigos, organizacijos 

veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykių būklę pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta 

vienbalsiai. Už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nulis).  

NUTARTA: kreipimosi į Vilniaus kolegijos administraciją dėl Darbo kodekso                      

205 str. 1 d. vykdymo ir informacijos apie dabartinę ir būsimą įmonės, įstaigos, organizacijos 

veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykių būklę pateikimo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                 Marius Brazdauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                          Kristina Žukienė 


