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VILNIAUS KOLEGIJOS  DARBO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2020-10-02 Nr. DT- 11 

Vilnius 

Posėdis įvyko: 2020-10-30 

Posėdžio pirmininkas – Marius Brazdauskas 

Posėdžio sekretorius – Ingrida Galkauskienė 

Posėdžio dalyviai: Kristina Blaževičienė, Arvydas Kerbelis, Valdas Grenda, Donatas 

Raščius, Paulius Šakalys, Jolanta Naujalienė, Mindaugas Liogys.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Darbo tarybos nuostatų pakeitimas, dėl galimybės darbo tarybos posėdžius vesti 

nuotolinių būdu ir balsuoti.   

2. Pasirengimas dirbti ir darbas kolegijoje paskelbus pandemiją.  

3. Darbdavio atstovo statusas pagal LR Darbo kodekso 170 str. „Darbo tarybos sudėtis“ 

3 dalies aiškinimo.  

4. Vilniaus kolegijos darbo tvarkos taisyklių tikslinimas dėl darbo šeštadieniais krūvio 

organizavimo. 

5. Būsimų Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymas ir pasiruošimo organizavimas.  

 

 1. Vilniaus kolegijos Darbo tarybos pirmininkas (toliau - Tarybos pirmininkas)  

informavo Vilniaus kolegijos Darbo Tarybą (toliau – Taryba), kad planiniai susitikimai 

pavasarį ir vasaros pradžioje neįvyko dėl Covid -19 sukeltos pandemijos ir įvesto karantino, 

todėl tolimesniam jos efektyviam darbui būtina susitarti ir numatyti galimybė Tarybos 

posėdžius bei balsavimą vykdyti nuotoliniu būdu. Tarybos pirmininkas pateikia Tarybos 

nariams siūlymą Tarybos veiklos reglamento 31 str.  „Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 

kartą per tris mėnesius Tarybos pirmininko arba kitų Tarybos narių iniciatyva“ papildyti 

nuostata „Tarybos posėdis, esant ypatingoms aplinkybėms, darbo tarybos pirmininko 

sprendimu gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu elektroninių įrenginių pagalba.“. Tarybos 

nariai siūlo siūlomo Tarybos veiklos reglamento 31 str. formulavimą pakeisti ir išdėstyti jį 

taip: „Tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu“. Tarybos pirmininkas 

pateikia Tarybos balsavimui Tarybos veiklos reglamento 31 str. naują redakciją „Tarybos 

posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per  tris  mėnesius Tarybos pirmininko arba kitų Tarybos 

narių iniciatyva. Tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.“ 

 Balsavimo rezultatai: Už – 9 (devyni), prieš – 0 (nulis). Pritarta vienbalsiai. 

 NUTARTA: pakeisti Tarybos veiklos reglamento 31 str.  formulavimą ir išdėstyti jį 

taip: „Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius Tarybos pirmininko 

arba kitų Tarybos narių iniciatyva. Tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotoliniu 

būdu.“ 

 Tarybos pirmininkas informuoją Tarybą, kad vykdant posėdžius nuotoliniu būdu būtina 

numatyti ir slapto balsavimo organizavimo galimybę nuotoliniu būdu. Į posėdį kviečiamas 

Vilniaus kolegijos Informacinių technologijų centro vadovo pavaduotojas Donatas 

Matusevičius, kurio prašoma supažindinti Tarybos narius su galimybėmis organizuoti slaptą 

balsavimą užtikrinant jame dalyvaujančių Tarybos narių ir jų balsų anonimiškumą. 
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Informacinių technologijų centro vadovo pavaduotojas Donatas Matusevičius informuoja 

Tarybos narius, kad tokia slapto balsavimo nuotoliniu būdu galimybė yra Vilniaus kolegijos 

darbalaukio programoje „Office 365“ ir pademonstruoja kaip šioje programoje galima atlikti 

slaptą balsavimą. Tarybos pirmininkas siūlo Tarybos veiklos reglamento 56 str. „Slaptas 

balsavimas gali būti organizuojamas, jeigu nors vienas Tarybos narys pateikė prašymą ir tam 

pritarta Tarybos narių balsų dauguma.“ papildyti nuostata „Organizuojant Tarybos posėdį 

nuotoliniu būdu, slaptas balsavimas gali būti organizuojamas elektroninių įrenginių pagalba, 

kurių naudojimas užtikrina balsuojančių Tarybos narių ir jų balsų anonimiškumą.“. Tarybos 

nariai išsako savo nuomonę, kad toks Tarybos veiklos reglamento 56 str. papildymas yra 

perteklinis. Tarybos pirmininkas siūlo Tarybos nariams balsuoti dėl Tarybos veiklos 

reglamento 56 str.  papildymo.  

 Balsavimo rezultatai: Už – 1 (vienas), prieš – 8 (aštuoni). Siūlymas atmestas. 

 NUTARTA: Tarybos veiklos reglamento 56 str. palikti nepakeistą. 

2. Tarybos pirmininkas pasiūlo darbotvarkės klausimo „Pasirengimas dirbti ir darbo 

kolegijoje paskelbus pandemiją“ pareiškėjui Tarybos nariui D. Raščiui išsakyti savo įžvalgas 

ir poziciją. Tarybos narys D. Raščius iškelia Tarybai diskusijos klausimą „ar Vilniaus kolegija 

pakankamai aprūpina savo darbuotojus apsauginėmis priemonėmis darbui pagal galiojančius 

darbo saugos ir higienos reikalavimus?“. Tarybos pirmininkas išsako nuomonę, kad 

diskutuojant šiuo klausimu reikėtų giliau išstudijuoti Vilniaus kolegijos bei kitų valstybinių 

institucijų teisinį reglamentavimą, kuris būtų susijęs su darbdavio pareiga aprūpinti 

darbuotojus būtinomis saugos priemonėmis ir atsakomybę. Tarybos narys V. Grenda išsako 

savo poziciją, kad kas konkrečiai būtų kaltas, jeigu darbuotojas atvyktų į darbą be kaukės, o 

be jos patekimas į Vilniaus kolegijos patalpas yra draudžiamas: darbdavys ar darbuotojas? 

Tarybos narys D. Raščius išreiškią poziciją, kad Taryba turėtų kreiptis į darbdavį (Vilniaus 

kolegiją) ir paprašyti informuoti apie tai, ar pandemijos sąlygomis Vilniaus kolegijos 

darbuotojai yra pakankamai aprūpinami būtinomis saugos priemonėmis. Tarybos pirmininkas 

prašo Tarybą balsuoti ir nuspręsti, ar tokiu klausimu reikia kreiptis į Vilniaus kolegijos 

administraciją. 

  Balsavimo rezultatai: Už – 9 (devyni), prieš – 0 (nulis). Pritarta vienbalsiai. 

 NUTARTA: kreiptis į Vilniaus Kolegijos administraciją ir paprašyti informuoti apie 

tai, ar pandemijos sąlygomis Vilniaus kolegijos darbuotojai yra pakankamai aprūpinami 

būtinomis saugos priemonėmis. 

Tarybos nariu D. Raščiui pavedama šiuo klausimu parengti rašto Vilniaus kolegijai 

projektą. 

3. Tarybos pirmininkas 2020 01 23 d. Tarybos posėdžio metu įsipareigojo pateikti LR 

Valstybinei darbo inspekcijai vertinimui iš Vilniaus kolegijos gautus Vilniaus kolegijos 

studijų skyriaus vedėjo, Vilniaus kolegijos bendrabučio vedėjo, Vilniaus kolegijos fakulteto 

ūkio tarnybos vadovo ir Vilniaus kolegijos bibliotekos vadovo pareigybių aprašymus ir 

paprašyti juos įvertinti, ar jie neprieštarauja Darbo kodekso 170 str. 3 d. nuostatoms. Tarybos 

pirmininkas informavo Tarybą, kad kreipėsi žodžiu į LR Valstybinė darbo inspekciją siekiant 

nustatyti, ar ši institucija gali pateikti minėtą pareigybių aprašų įvertinimą, tačiau buvo 

pranešta, kad LR Valstybinė darbo inspekcija tokio vertinimo neatlieka ir išvadų negalės 

pateikti. Taip pat Tarybos pirmininkas pateikė tarybos nariams LR Valstybinė darbo 

inspekcijos darbo teisės skyriaus vadovo laišką, kuriame jis pasisako, kad „darbo tarybos 

nariais, kaip numato LR Darbo kodekso 170 str. 3 d., negali būti darbdavys ir pagal įstatymus, 

įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys. Taigi, pats įmonės, įstaigos 

ar organizacijos vadovas ir jo pavaduotojai, valdymo organai (kaip valdyba ar stebėtojų 

taryba), padalinių ir filialų vadovai ir visi kiti, kurie pagal teisės aktus sudaro ir nutraukia 
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darbo sutartis su darbuotojais, negali būti darbo tarybos nariais.  Iš esmės skyrių, padalinių 

vadovai  gali būti DT nariais, tačiau visuomet siūloma atsižvelgti į galima interesų konfliktą, 

net jei formaliai tokio darbuotojo negalime laikyti darbdavio atstovu, ar jis nevykdo kažkuria 

prasme darbdavio atstovavimo.“ 

Tarybos narys D. Raščius pateikia Tarybos nariams informaciją iš LR Valstybinės 

darbo inspekcijos svetainės internete, kur yra pateikiamas LR Darbo kodekso 170 str. 3 d. 

aiškinimas „Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170 straipsnio 3 dalyje (toliau – DK) 

nustatyta, kad darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam 

atstovaujantys asmenys negali būti darbo tarybos nariais. Aiškinant sistemiškai, darbdaviui 

pagal įstatymą atstovaujantis asmuo – įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas, o darbdaviui 

pagal įgaliojimus atstovaujantis asmuo – įmonės, įstaigos organizacijos darbuotojas – 

administracijos pareigūnas, kuriam darbdavys ar darbdaviui pagal įstatymą atstovaujantis 

asmuo (įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas) suteikė dalį savo prerogatyvos, t.y. dalį 

išimtinės kompetencijos organizuoti ir kontroliuoti įmonės, įstaigos, organizacijos darbą ar 

veiklą. Toks darbdavio dalies prerogatyvos perdavimas nurodomas darbuotojo pareigų 

aprašyme, atskirų darbdavio funkcijų įgyvendinimo detalizacija gali būti nurodoma 

atskiruose lokaliniuose teisės aktuose. 

Taigi, pagal esamą teisinį reglamentavimą, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai negali 

būti renkami į darbo tarybas. Dėl kitų įmonės, įstaigos, organizacijos vadovaujančių 

pareigūnų, pažymėtina, kad jų galimybė kandidatuoti į darbo tarybą, turėtų būti įvertinama 

kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šių asmenų pareigas bei atliekamas funkcijas.  

Vadovaujantis išdėstytu, įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo pavaduotojai, padalinių 

vadovai, šių vadovų pavaduotojai ar kiti vadovaujantys pareigūnai, taip pat negalėtų 

dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, jei jiems yra suteikta teisė organizuoti ir kontroliuoti 

įmonės, įstaigos, organizacijos darbą ar veiklą, t.y. jiems yra perduota dalis vadovo 

įgaliojimų. 

Pažymėtina, kad vadovo įgaliojimus turinčių darbuotojų veikla išimtinai darbuotojų 

interesus atstovaujančiame ir ginančiame subjekte galimai sukeltų interesų konfliktą ir 

neužtikrintų darbo tarybos veiklos tikslo įgyvendinimo. Todėl, kiekvienu konkrečiu atveju 

vertinant asmens galimybę būti renkamam į darbo tarybą, rekomenduotina atsižvelgti į tai, ar 

tokio asmens buvimas darbo tarybos nariu galimai nesukeltų kliūčių efektyviai darbo tarybos 

veiklai. Taip pat paminėtina, kad asmenys, negalintys būti renkami į darbo tarybą, taip pat 

neturi ir balsavimo darbo tarybos rinkimuose teisės (DK 171 straipsnio 1 dalis) bei negali 

siūlyti kandidatų į darbo tarybos narius (DK 171 straipsnio 5 dalis).“. 

Tarybos narys D. Raščius reziumuoja, kad iš pateikto LR Darbo kodekso 170 str. 3 d. 

išaiškinimo galima daryti išvadą, kad darbdavio atstovu negali būti asmuo, kuris priiminėja 

sprendimus dėl darbuotojo darbo laiko, poilsio laiko ir skatinimo. 

Tarybos pirmininkas nurodo, kad pačiai Tarybai neapsibrėžus konkrečių pareigybių, 

kurios negali būti Tarybos nariais, su tokia pačia problema susidurs ir būsima naujos Tarybos 

rinkimų komisija, kuri registruos kandidatus ir jų atžvilgiu organizuos naujos Tarybos narių 

rinkimus. Tarybos pirmininkas taip pat nurodo, kad Vilniaus kolegija, kaip darbdavys,      

2019 11 14 d. raštu Nr. (VD)-V4-572 informavo Taryba, jog pagal jų poziciją darbo tarybos 

nariais negali būti Vilniaus kolegijos darbuotojai – direktorius ir jo pavaduotojai, Vilniaus 

kolegijos tarybos nariai, fakultetų dekanai ir prodekanai, personalo skyriaus vedėjas. Tarybos 

pirmininkas prašo Tarybos narius patiems įvardinti Vilniaus kolegijos darbuotojų pareigybes, 

kurios papuola į LR Darbo kodekso 170 str. 3 d. reglamentavimą ir negali būti Tarybos 

nariais. Tarybos narė K. Blaževičienė nurodo, kad į šį ratą papuolą Vilniaus kolegijos 

bendrabučių valdytojas, bibliotekos vadovė ir jų pavaduotojai. Tarybos pirmininkas siūlo 
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Tarybos nariams balsuoti, kad Vilniaus kolegijos bendrabučių valdytojas, bibliotekos vadovė 

ir jų pavaduotojai negali būti Tarybos nariais.    

 Balsavimo rezultatai: Už – 8 (aštuoni), prieš – 1 (vienas). 

NUTARTA: laikoma, kad Vilniaus kolegijos bendrabučių valdytojas, bibliotekos 

vadovė ir jų pavaduotojai negali būti Tarybos nariais. 

Tarybos narys D. Raščius nurodo, kad į LR Darbo kodekso 170 str. 3 d. reglamentavimą   

papuolą Vilniaus kolegijos fakultetų Ūkio tarnybos vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos 

pirmininkas siūlo Tarybos nariams balsuoti, kad Vilniaus kolegijos fakultetų Ūkio tarnybos 

vadovai ir jų pavaduotojai negali būti Tarybos nariais.    

 Balsavimo rezultatai: Už – 8 (aštuoni), prieš – 1 (vienas). 

NUTARTA: laikoma, kad Vilniaus kolegijos fakultetų Ūkio tarnybos vadovai ir jų 

pavaduotojai negali būti Tarybos nariais. 

Tarybos narys P. Šakalys nurodo, kad į LR Darbo kodekso 170 str. 3 d. reglamentavimą   

papuolą Vilniaus kolegijos fakultetų katedrų vedėjai ir jų pavaduotojai. Tarybos pirmininkas 

siūlo Tarybos nariams balsuoti, kad Vilniaus kolegijos fakultetų katedrų vedėjai ir jų 

pavaduotojai negali būti Tarybos nariais.    

 Balsavimo rezultatai: Už – 6 (šeši), prieš – 3 (trys). 

NUTARTA: laikoma, kad Vilniaus kolegijos fakultetų katedrų vedėjai ir jų 

pavaduotojai negali būti Tarybos nariais. 

Tarybos pirmininkas M. Brazdauskas nurodo, kad į LR Darbo kodekso 170 str. 3 d. 

reglamentavimą papuolą Vilniaus kolegijos fakultetų studijų skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai. 

Tarybos pirmininkas siūlo Tarybos nariams balsuoti, kad Vilniaus kolegijos fakultetų studijų 

skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai negali būti Tarybos nariais.    

 Balsavimo rezultatai: Už – 0 (nulis), prieš – 9 (devyni). 

NUTARTA: laikoma, kad Vilniaus kolegijos fakultetų studijų skyrių vedėjai ir jų 

pavaduotojai gali būti Tarybos nariais. 

Įvertinus Vilniaus kolegijos kaip darbdavio poziciją bei Tarybos posėdžio metu 

balsavimo būdu priimtus sprendimus laikoma, kad pagal LR Darbo kodekso 170 str. 3 d. 

reglamentavimą, Tarybos nariais negali būti - direktorius ir jo pavaduotojai, Vilniaus 

kolegijos tarybos nariai, fakultetų dekanai ir prodekanai, personalo skyriaus vedėjas,  Vilniaus 

kolegijos bendrabučių valdytojas, bibliotekos vadovė ir jų pavaduotojai, Vilniaus kolegijos 

fakultetų Ūkio tarnybos vadovai ir jų pavaduotojai, Vilniaus kolegijos fakultetų katedrų 

vedėjai ir jų pavaduotojai. 

5. Tarybos pirmininkas informuoja, kad 2020 12 13 d. baigiasi dabartinės Tarybos 

kadencija ir pagal LR Darbo kodekso 176 str. dabartinė Taryba privalo kreiptis į Vilniaus 

kolegiją (darbdavį) ir inicijuoti organizuoti darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymą ir 

naujos Tarybos narių rinkimų organizavimą. Tarybos pirmininkas prašo Tarybos narių 

sutikimo leisti kreiptis į Vilniaus kolegiją ir inicijuoti darbo tarybos rinkimų komisijos 

sudarymą ir naujos darbo tarybos narių rinkimų organizavimą. 

 Balsavimo rezultatai: Už – 9 (devyni), prieš – 0 (nulis). Pritarta vienbalsiai. 

NUTARTA: leisti Tarybos pirmininkui kreiptis į Vilniaus Kolegijos administraciją ir 

inicijuoti darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymą ir naujos darbo tarybos narių rinkimų 

organizavimą. 

 

Posėdžio pirmininkas                                 Marius Brazdauskas 

 

 

Posėdžio sekretorius                                          Ingrida Galkauskienė 




