
 

VILNIAUS KOLEGIJOS  DARBO TARYBOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

2022-11-14 Nr. DT-21 

Vilnius 

            

Posėdis įvyko 2022-11-14 

Posėdžio pirmininkas – Marius Brazdauskas 

Posėdžio sekretorius – Inga Kežutienė 

Posėdžio dalyviai: A. Noreika, D. Gedvilaitė, R. Burneikienė, V. Matutis, D. Prūsaitienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Vilniaus kolegijos Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos projekto aptarimas; 

 

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos (toliau – Darbo taryba) posėdyje nedalyvaujant Darbo 

tarybos sekretoriui I. Galkauskienei, Darbo tarybos veiklos reglamento 35 straipsnis numato, kad 

Darbo tarybos sekretoriui nesant, posėdyje jį pavaduoja Darbo tarybos narių išrinktas Darbo 

tarybos narys. Darbo tarybos pirmininkas siūlo Darbo tarybos narę Ingą Kežutienę Darbo tarybos 

posėdyje atlikti Darbo tarybos sekretoriaus pareigas ir laikinai suteikti jam visas Darbo tarybos 

veiklos reglamento numatytas Darbo tarybos sekretoriaus teises ir pareigas, susijusias su šio Darbo 

tarybos posėdžio organizavimu. 

 Balsavimo rezultatai: Už – 7 (septyni), prieš – 0 (nulis). Pritarta vienbalsiai. 

 NUTARTA: paskirti Darbo tarybos narę Ingą Kežutienę Darbo tarybos posėdyje atlikti 

Darbo tarybos sekretoriaus pareigas ir laikinai suteikti jam visas Darbo tarybos veiklos reglamento 

numatytas Darbo tarybos sekretoriaus teises ir pareigas, susijusias su šio Darbo tarybos posėdžio 

organizavimu. 

Darbo tarybos pirmininkas praneša Darbo tarybai, kad Darbo tarybos narė Ingrida 

Galkauskienė pateikė Darbo tarybos pirmininkui pareiškimą apie savo narystės Darbo taryboje 

sustabdymą ir atsistatydinimą iš sekretorės pareigų. LR Darbo kodekso 172 straipsnio 2 dalies 1 

punkte nustatyta, kad narystė darbo taryboje pasibaigia atsistatydinus iš darbo tarybos. LR Darbo 

kodekso 171 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių 

sąraše, eilės tvarka gali tapti darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva darbo tarybos 

nario vieta. Esant šiai situacijai į Darbo tarybos narius, pagal 2021 01 08 d. Vilniaus kolegijos 

Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokolo Nr. 3, kviečiama Menų ir kūrybinių 

technologijų fakulteto Mados dizaino katedros lektorė Sigita Kasiliauskienė. LR Darbo kodekso 

172 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad darbuotojas, esantis atsarginių darbo tarybos narių 

sąraše, darbo tarybos nariu vietoj narystę Darbo taryboje pabaigusio darbuotojo tampa nuo darbo 

tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinami jo, kaip naujo darbo tarybos nario, įgaliojimai, priėmimo. 

Vadovaujantis tuo Darbo tarybos pirmininkas prašo Darbo tarybos sustabdys Darbo tarybos narės 

Ingridos Galkauskienės įgaliojimus, o lekt. Sigitai Kasiliauskienei suteikti Darbo tarybos narės 

įgaliojimus. 

 Balsavimo rezultatai: Už – 7 (septyni), prieš – 0 (nulis). Pritarta vienbalsiai. 

NUTARTA: sustabdys Darbo tarybos narės Ingridos Galkauskienės įgaliojimus, o 

lekt. Sigitai Kasiliauskienei suteikti Darbo tarybos narės įgaliojimus. 



Darbo tarybos pirmininkas Darbo tarybos nariams siūlo į Darbo tarybos sekretoriaus 

pareigas teikti kandidatūras. Darbo tarybos narė Inga Kežutienė Darbo tarybos sekretoriaus 

pareigas eiti teikia darbo tarybos narę Rasą Burneikienę. Darbo tarybos pirmininkas pasiūlo Darbo 

tarybai balsuoti už keliamą Darbo tarybos narės Rasos Burneikienės kandidatūrą paskirti ją eiti 

Darbo tarybos sekretoriaus pareigas. 

 Balsavimo rezultatai: Už – 6 (šeši), prieš – 0 (nulis). 

NUTARTA: paskirti Darbo tarybos nare Rasą Burneikienę eiti Darbo tarybos sekretoriaus 

pareigas.  

Darbo tarybos pirmininkas praneša Darbo tarybai, kad 2022 10 05 d. Darbo tarybos posėdyje 

buvo priimtas sprendimas į būsimą Darbo tarybos posėdį kviesti Profesinės sąjungos atstovą, kuris 

galėtų pakomentuoti 2022 08 11 d. tarp Vilniaus kolegijos ir Vilniaus kolegijos profesinės 

sąjungos taikos sutartimi suderintus Vilniaus kolegijos Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus. Darbo 

tarybos pirmininkas informuoja, kad Darbo tarybą 2022 10 11 d. el. laišku ir 2022 10 20 d. el. 

laišku kreipėsi Vilniaus kolegijos Profesinę sąjungą prašant deleguoti savo atstovus, kurie Darbo 

tarybos nariams galėtų pakomentuoti taikos sutartimi suderintus Darbo tvarkos taisyklių 

pakeitimus, tačiau į šiuos prašymus nebuvo atsiliepta. 

Darbo tarybos pirmininkas praneša Darbo tarybai, kad 2022 10 05 d. Darbo tarybos posėdyje 

buvo priimtas sprendimas kreiptis į Vilniaus kolegijos Tarybą prašant informuoti Darbo tarybą ir 

leisti dalyvauti jų posėdžiuose, kuriuose bus sprendžiami su darbuotojais susiję socialiniai, 

ekonominiai, teisiniai klausimai. Darbo tarybos pirmininkas informuoja, kad Darbo tarybą       

2022 10 11 d. el. laišku kreipėsi į Vilniaus kolegijos Tarybą prašant Vilniaus kolegijos Tarybos 

informuoti Darbo tarybą (darbotaryba@viko.lt) apie planuojamus posėdžius, kuriuose bus 

sprendžiami su darbuotojais susiję socialiniai, ekonominiai, teisiniai klausimai ir esant Darbo 

tarybos prašymui, spręsti klausimą dėl galimybės Darbo tarybos atstovui dalyvauti Vilniaus 

kolegijos Tarybos posėdyje. Vilniaus kolegijos Tarybos pirmininkas 2022 11 03 d. el. laišku 

informavo Darbo tarybą, kad neprieštarauja Vilniaus kolegijos Darbo tarybos atstovo dalyvavimui 

Vilniaus kolegijos Tarybos posėdžiuose, kuomet bus sprendžiami su darbuotojais susiję klausimai 

taip pat iš anksto informuos Darbo tarybą apie planuojamus diskutuoti klausimus. 

Darbo tarybos pirmininkas praneša, kad į Darbo tarybą 2022 10 25 d. el. laišku kreipėsi 

Vilniaus kolegijos direktorė (toliau – Direktorė) prašant iki 2022 11 28 d. pateikti Vilniaus 

kolegijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos projekto  pastabas ir pasiūlymus. Vilniaus 

kolegijos profesinei sąjungai ir Darbo tarybai paprašius, Direktorė Vilniaus kolegijos smurto ir 

priekabiavimo prevencijos politikos projekto pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminą pratęsė iki 

2022 11 07 d. Kadangi į 2022 11 07 d. Darbo tarybos posėdį, kuriame buvo planuojama aptarti 

Vilniaus kolegijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos projektą, nesusirinko reikiamas  

Darbo tarybos narių kvorumas, Darbo tarybos pirmininkas 2022 11 07 d. el. laišku paprašė 

Direktorės pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti iki 2022 11 15 d. Direktorė 2022 11 08 

d. el. laišku informavo Darbo tarybą, kad  pastabas dėl Vilniaus kolegijos smurto ir priekabiavimo 

prevencijos politikos projekto (toliau – Projektas) gali pateikti iki 2022 m. lapkričio 15 d. Darbo 

tarybos pirmininkas prašo Darbo tarybos narių pateikti savo Projekte įžvelgtas pastabas ir 

pasiūlymus. Darbo tarybos narių išsakytos ir tarp Darbo tarybos narių aptartos bei bendru sutarimu 

suderintos pastabos ir pasiūlymai fiksuojamos Microsoft Word dokumento pastabų laukelyje. 

Esminė Darbo tarybos pozicija Projekto atžvilgiu: 

1. Projekto 23 straipsnis numato, kad „Už reguliarią Politikos laikymosi kontrolę, smurto ir 

priekabiavimo atvejų registravimą bei smurto ir priekabiavimo prevenciją Kolegijoje ir smurto ir 

priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimą arba jo organizavimą bus atsakingas Kolegijos 

direktoriaus paskirtas įgaliotas asmuo“. Darbo tarybos pirmininkas siūlo šį straipsnį papildyti 

nuostata, kad Vilniaus kolegijos direktoriaus paskirtas įgaliotas asmuo negali būti darbuotojų 
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darbdavio atstovu, taip pat turi būti išvardintos pareigybės, kurios yra laikomos darbuotojų 

darbdavio atstovu.  

Balsavimo rezultatai: Už – 7 (septyni), prieš – 1 (vienas).  

NUTARTA: siūlyti papildyti Projekto 23 straipsnio nuostatą, kad Vilniaus kolegijos 

direktoriaus paskirtas įgaliotas asmuo negali būti darbuotojų darbdavio atstovu, taip pat turi būti 

išvardintos pareigybės, kurios yra laikomos darbuotojų darbdavio atstovu.  

2. Projekto 25.1. straipsnis numato, kad „Darbuotojas, pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito 

asmens yra priekabiaujama ir (arba) naudojamas smurtas, raštu (pvz. el. laišku, MS365 įrankių 

pagalba) informuoja savo tiesioginį vadovą ir/arba Įgaliotą asmenį apie patirtą netinkamą elgesį jo 

atžvilgiu. Informuodamas darbuotojas taip pat pateikia įvykio detalius paaiškinimus apie patirto 

smurto, priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo situaciją, apraiškas ir aplinkybes; nurodo 

galimus liudytojus; pateikia visą kitą turimą informaciją (garso įrašus, susirašinėjimą ir kt. 

įrodimus, pagrindžiančius netinkamo elgesio apraiškas, jei tokių įrodymų yra). Jeigu pranešimą 

gauna tiesioginis vadovas, jis privalo nedelsiant jį pateikti Įgaliotam asmeniui.“. Darbo tarybos 

pirmininkas siūlo šiame straipsnyje įtvirtinti nuostatą, kad darbuotojas, kuris patyrė priekabiavimą 

ar psichologinį smurtą, turi turėti galimybę apsispręsti, ar visą su šiuo priekabiavimu ar 

psichologiniu smurtu susijusią medžiagą pateikti vadovo įgaliotam asmeniui ar sudarytai tokiam 

priekabiavimui ar psichologiniam smurtui tirti komisijai.  

Balsavimo rezultatai: Už – 6 (šeši), prieš – 1 (vienas).  

NUTARTA: siūlyti Projekto 25.1. straipsnyje įtvirtinti nuostatą, kad darbuotojas, kuris 

patyrė priekabiavimą ar psichologinį smurtą, turi turėti galimybę apsispręsti, ar visą su šiuo 

priekabiavimu ar psichologiniu smurtu susijusią medžiagą pateikti vadovo įgaliotam asmeniui ar 

sudarytai tokiam priekabiavimui ar psichologiniam smurtui tirti komisijai.  

3. Projekto 25.6. straipsnis numato, kad „Komisija sudaroma iš dviejų administracijos 

darbuotojų, Kolegijos Akademinės etikos komiteto atstovo, Įgalioto asmens, profesinės sąjungos 

atstovo ir darbo tarybos atstovo (jei vieno iš šių darbuotojų atstovų organų Kolegijoje nėra, į jo 

vietą paskiriamas antras esančio darbuotojų atstovų organo narys. Jei Kolegijoje nėra abiejų 

darbuotojų atstovų organų, paskiriami du su nagrinėtina situacija nesusiję Kolegijos darbuotojai). 

Administracijos atstovu negali būti skiriamas darbuotojo dėl kurio atvejo sudaroma Komisija 

tiesioginis vadovas arba jam pavaldus darbuotojas, darbo tarybos arba profesinės sąjungos narys. 

Komisijos veiklą reglamentuoja jos darbo reglamentas, kurį patvirtina Darbdavys.“. Darbo tarybos 

pirmininkas siūlo, kad priekabiavimui ar psichologiniam smurtui tirti sudarytos komisijos darbo 

reglamentavimas turi būti įtvirtintas Vilniaus kolegijos smurto ir priekabiavimo prevencijos 

politikoje. 

Balsavimo rezultatai: Už – 6 (šeši), prieš – 0 (nulis). Pritarta vienbalsiai. 

NUTARTA: siūlyti Projekto 25.6. straipsnyje įtvirtinti nuostatą, kad priekabiavimui ar 

psichologiniam smurtui tirti sudarytos komisijos darbo reglamentavimas turi būti įtvirtintas 

Vilniaus kolegijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje. 

Darbo tarybos narių išsakytos ir tarp Darbo tarybos narių bendru sutarimu suderintos 

pastabos ir pasiūlymai, užfiksuoti Microsoft Word dokumento pastabų laukelyje, bus pateikti 

Vilniaus kolegijos administracijai. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Marius Brazdauskas 

 

 

Posėdžio sekretorius               Inga Kežutienė 


