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DARBOTVARKĖ: 

1. Darbo tarybos nario Vaidoto Matučio pranešimas apie galimybes Darbo tarybai sudaryti 

susitarimą su darbdaviu. 

2. Einamųjų klausimų aptarimas. 

 

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

nedalyvaujant Darbo tarybos nariui V.Matučiui, Darbo tarybos susitarimo su darbdaviu klausimo 

svarstymas nukeliamas kitam Darbo tarybos posėdžiui. 

Taip pat Darbo tarybos pirmininkas informavo Darbo tarybą apie tai, kad vykdant Darbo 

tarybos 2021 06 23 d. posėdyje priimtą sprendimą kreipėsi į Vilniaus kolegijos administraciją su 

prašymu peržiūrėti Akademinės etikos kodeksą į jį įtraukiant darbo santykių tarp darbuotojų ir 

darbdavio etikos (mobingo, priekabiavimo, lyčių nelygybės, diskriminavimo ir pan.) 

reglamentavimą. 

Darbo tarybos pirmininkas užsiminė, kad pagal 2021 09 30 d. Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro sprendimu „Dėl kontaktinių būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos 

vykdymo būtinų sąlygų“ nuo spalio 1 d. nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas 

(kaukių, respiratorių ar kt.) yra privalomas visose uždarose erdvėse, o LR darbo kodekso 159 str. 

nurodo, kad darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat 

dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos 

priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Daugelis darbo 

tarybos narių pareiškė, kad darbo metu naudojasi savo pačių įsigytomis veido apsauginėmis 

kaukėmis ir dėl to problemos nemato, tačiau Darbo tarybos pirmininkas pareiškė, kad gali kilti 

probleminė situacija, jeigu Vilniaus kolegijos darbuotojas pamirštų atsinešti veido apsauginę 

kaukę ar ji taptų netinkama naudoti ir dėl to dėstytojas negalėtų patekti į Vilniaus kolegijos 

patalpas ir vesti paskaitas, t. y. dirbti jam pavestą darbą. 

Darbo tarybos narys pasiteiravo Darbo tarybos, kas privalo ir turėtų tikrinti studentų 

galimybių pasus. Darbo tarybos pirmininkas pareiškė, kad pagal esamą Vilniaus kolegijos tvarką 

studentų galimybių pasus privalo tikrinti patys dėstytojai. Darbo tarybos nariai išreiškė savo 

nuomonę, kad tokia tvarka yra ydinga ir reikalaujanti daug darbo laiko sąnaudų, kas tiesiogiai 

įtakoja dėstymo kokybę. Darbo tarybos narys pasiteiravo Darbo tarybos, kas privalėtų tikrinti 



  

galimybių pasus asmenų, kurie patenka į Vilniaus kolegijos patalpas svečio statusu, pvz. 

Medicinos fakulteto valgyklos lankytojai (ne Vilniaus kolegijos darbuotojai), nes tokio tikrinimo 

šiuo metu nėra ir tai kelia klausimą tiek dėl Vilniaus kolegijos studentų, tiek dėl darbuotojų 

sveikatos saugumo. Darbo tarybos narys pateikė siūlymą kreiptis į Vilniaus kolegijos 

administraciją prašant užtikrinti darbuotojų teises Vilniaus kolegijos patalpose turėti galimybe 

apsirūpinti veido apsaugine kauke ir paprašyti paaiškinti kas užtikrina Vilniaus kolegijos patalpų 

lankytojų galimybių paso kontrolę. Darbo tarybos pirmininkas šį siūlymą pateikė Darbo tarybai 

balsavimui. 

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

NUTARTA: kreiptis į Vilniaus kolegijos administraciją prašant užtikrinti darbuotojų teises 

Vilniaus kolegijos patalpose turėti galimybe apsirūpinti veido apsaugine kauke ir paprašyti 

paaiškinti kas užtikrina Vilniaus kolegijos patalpų lankytojų galimybių paso kontrolę. 
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