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DARBOTVARKĖ: 

1. Privačios asmeninės informacijos pateikimas Vilniaus kolegijos puslapyje. 

2. Dėl darbdavio ir Vilniaus kolegijos darbo tarybos susitarimo. 

3. Dėl LR darbo kodekso 170 str. 3 d. normų taikymo Vilniaus kolegijos darbo tarybos 

veikloje. 

 

1. Vilniaus kolegijos Darbo tarybos (toliau - Darbo taryba) pirmininkas pranešė, kad 

atnaujinus Vilniaus kolegijos interneto svetainėje Darbo tarybos puslapį, siekiant didesnės 

komunikacijos tarp Darbo tarybos narių ir Vilniaus kolegijos darbuotojų, būtų aktualu šalia 

asmeninės informacijos apie Darbo tarybos narį pateikti šio nario turimo mobilaus ryšio telefono 

numerį. Diskusijos metu Darbo tarybos nariai tokios informacijos pateikimui neprieštaravo. Darbo 

tarybos pirmininkas pranešė, kad paprašys Darbo tarybos narių asmeniškai informuoti kas sutinka 

su tokios informacijos patalpinimu Vilniaus kolegijos interneto svetainės Darbo tarybos puslapyje 

ir atnaujintą informaciją apie Darbo tarybos narius pranešti Vilniaus kolegijos darbuotojams. 

2. Darbo tarybos narys V.Matutis Darbo tarybos posėdžiui pateikė siūlymą aptarti Darbo 

tarybos ir darbdavio susitarimo galimybę. Darbo tarybos narys V.Matutis, pristatydamas šį 

siūlymą Darbo tarybai, argumentavo, kad būtų aktualu susitarti su Vilniaus kolegijos 

administracija šiais klausimais: dokumentų saugojimo, Darbo tarybos posėdžių susitikimo vietos 

užtikrinimo, Darbo tarybos narių mokymų organizavimo, terminų dėl informacijos ir atsakymų į 

užklausimus pateikimo nustatymo ir pan. Diskusijos metu daugelis Darbo tarybos narių išreiškė 

pritarimą, kad toks susitarimas būtų aktualus, ypač pabrėždami mokymų organizavimo darbo 

teisės klausimu. Darbo tarybos pirmininkas Darbo tarybai siūlo balsuoti ir pritarti, kad Darbo 

taryba kreiptųsi į Vilniaus kolegijos administraciją (darbdavį) sudaryti sutartį su Darbo tarybą. 

 Balsavimo rezultatai: Už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nulis). Pritarta vienbalsiai. 

NUTARTA: Darbo tarybai kreiptis į Vilniaus kolegijos administraciją (darbdavį) sudaryti 

sutartį su Darbo tarybą. 

Darbo tarybos pirmininkas paveda Darbo tarybos nariu V.Matučiui organizuoti Darbo 

tarybos ir darbdavio sutarties sudarymą.  

3. Darbo tarybos pirmininkas informuoja Darbo taryba, kad 2020 10 02 Darbo tarybos 

posėdžio metu, analizuojant LR darbo kodekso 170 str. 3 d. nuostatas, buvo priimtas sprendimas, 



  

kad Vilniaus kolegijos fakultetų katedrų vedėjai ir jų pavaduotojai negali būti Tarybos nariais. 

2021 m. sausio 7 d. įvykus Vilniaus kolegijos Darbo tarybos rinkimas Darbo tarybos nariu buvo 

išrinktas EIF Kompiuterių inžinerijos katedros lektorius, katedros vedėjas Paulius Šakalys. Darbo 

tarybos pirmininkas praneša, kad LR Darbo kodekso 170 str. „Darbo tarybos sudėtis“ 3 dalyje 

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

atstovaujantys asmenys negali būti darbo tarybos nariais“, t. y. nėra konkrečiai įvardijama, kokių 

konkrečių pareigybių darbuotojai gali būti laikomi darbdavio atstovais ir negali būti Darbo tarybos 

nariais. Tarybos pirmininkas pateikia LR Valstybinė darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus 

vadovo laiške išsakytą nuomonę, 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 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.“ 

Darbo tarybos pirmininkas taip pat informuoja, kad nei LR darbo kodekso 172 straipsnio 

„Narystė darbo taryboje“ 2 dalyje nei Darbo tarybos veikos reglamento 25 straipsnyje „Narystė 

Taryboje pasibaigia:“ nėra numatyta aplinkybė, kad Darbo tarybos nariui pažeidžiant LR darbo 

kodekso 170 str. 3 d. reikalavimus, jo narystė Darbo taryboje pasibaigia ir jis gali būti priverstinai 

šalinamas iš Darbo tarybos narių sąrašo. Priverstinis Darbo tarybos nario atstatydinimas iš Darbo 

tarybos narių sąrašo įmanomas tik pagal LR darbo kodekso 172 str. „Narystė darbo taryboje“ 2 

dalies 6 punkto nuostatas „6) atstatydinus iš darbo tarybos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip 

trečdalis darbdavio ar darbovietės darbuotojų, turinčių rinkimų teisę. Darbo taryba, gavusi tokį 

darbuotojų rašytinį reikalavimą, ne vėliau kaip per tris savaites turi surengti slaptą darbuotojų 

balsavimą, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių 

darbdavio ar darbovietės darbuotojų. Darbo tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai balsavo 

daugiau kaip du trečdaliai balsuojant dalyvavusių darbuotojų“. 

Darbo tarybos narys P.Šakalys pasisako, kad tokia Darbo tarybos pozicija, kad Vilniaus 

kolegijos fakultetų katedrų vedėjai ir jų pavaduotojai negali būti Tarybos nariais, nėra teisinga, nes 

jo tiesioginės pareigybės Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete yra lektoriaus ir 

papildomai eina fakulteto pavestas katedros vedėjo funkcijas, kurios nėra susijusios su sprendimo 

priėmimu dėl darbuotojo darbo santykių su darbdaviu. 

Darbo tarybos pirmininkas siūlo Darbo tarybai apsispręsti ir balsuoti, ar Vilniaus kolegijos 

fakultetų katedrų vedėjai ir jų pavaduotojai gali būti darbo tarybos nariais. 

 Balsavimo rezultatai: Už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nulis). Pritarta vienbalsiai. 

NUTARTA: Vilniaus kolegijos fakultetų katedrų vedėjai ir jų pavaduotojai gali būti darbo 

tarybos nariais. 

 

Posėdžio pirmininkas                  Marius Brazdauskas 

 

Posėdžio sekretorius               Ingrida Galkauskienė 


