
2017 METŲ VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS DARBO TARYBOS VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

2018 m. vasario 27 d. 

Gražiškiai 

 

Darbo taryba – tai darbuotojų atstovai. Darbuotojų atstovavimas reiškia darbuotojų teisų 

ir interesų gynimą. Darbo taryba atstovauja darbuotojams santykiuose su darbdaviu ir darbo ginčus 

nagrinėjančiose institucijose, dalyvauja nustatant darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines teises 

bei pareigas darbo teisės normų nustatyta tvarka. Pagal LR darbo kodekso 174 straipsnio 2 punkto 1–

2 dalis darbo taryba visas susidariusias situacijas sprendžia ieškodama kompromiso. 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo 

vykdyti Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkus į pirmąjį posėdį, kuris 

įvyko 2017 m. rugsėjo 5 d.  

 

Darbo tarybos sudėtis 

 

Darbo tarybą sudaro trys nariai: Evaldas Plečkaitis, Saulius Ringys ir Milda 

Liutkevičiūtė. Evaldas Plečkaitis išrinktas darbo tarybos pirmininku, o Milda Liutkevičiūtė – 

sekretore. 

 

Svarstyti klausimai 

 

Darbo tarybos veiklos laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

surengta 11 posėdžių, kurių metu svarstyti šie klausimai: 

• dėl darbo tarybos dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos; 

• dėl Valstybinės darbo inspekcijos Marijampolės skyriaus informavimo apie 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos darbo tarybos sudarymą;  

• dėl darbo tarybos veiklos reglamento tvirtinimo; 

• dėl darbdavio ir darbo tarybos susitarimo tvirtinimo; 

• dėl visuotinio gimnazijos direktoriaus ir darbuotojų susirinkimo; 

• dėl darbo tarybos elektroninio pašto; 

• dėl darbuotojų prašymo ištirti su darbo santykiais susijusią situaciją. 

 

Svarbiausi nutarimai 

 

Darbo tarybos posėdžių metu nutarta: 

• darbo tarybos dokumentus registruoti registre DT. Už dokumentų rengimą, apskaitą 

ir saugojimą atsakinga sekretorė Milda Liutkevičiūtė; 

• informuoti Lietuvos Respublikos Valstybinę darbo inspekciją apie darbo tarybos 

sudarymą Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijoje; 

• patvirtinti darbo tarybos veiklos reglamentą; 

• sušaukti visuotinį direktorius ir gimnazijos darbuotojų susirinkimą;  

• sukurti darbo tarybos el. paštą darbotaryba.graziskiai@gmail.com; 

• suderinti ir pasirašyti Darbdavio ir darbo tarybos susitarimą; 

 

Darbo tarybos veikla 

 

Darbo tarybos pirmininkas Evaldas Plečkaitis 2017 m. lapkričio 6 d. dalyvavo Vilkaviškio 

rajono savivaldybėje vykusiame seminare ,,Lokaliniai įstaigos teisės aktai (tvarkos) pagal naująjį 

Darbo kodeksą“. 

mailto:darbotaryba.graziskiai@vilkaviskis.lt


2017 m. lapkričio 21 d. įvyko visuotinis gimnazijos direktorės G. Launikonienės ir darbuotojų 

susirinkimas, kuriame darbo tarybos nariai susirinkimo dalyviams paaiškino darbo tarybos funkcijas 

ir prievoles, pristatė darbo tarybos veiklą reglamentuojančius dokumentus: Darbo tarybos reglamentą, 

Darbdavio ir darbo tarybos susitarimą. 

Darbo tarybos nariai paruošė ir susirinkimo eigoje darbuotojams išdalino informacinius 

lankstinukas apie darbo tarybą ir darbo ginčus. Elektroninė versija patalpinta gimnazijos tinklapyje, 

darbo tarybos skyrelyje: https://www.graziskiai.vilkaviskis.lm.lt/struktura-ir-kontaktai/darbo-taryba 

Darbo taryba IKT priemonėmis parengė interaktyvią apklausą ,,Ar suprantate darbo tarybos 

funkcijas?“. 

Darbo taryba darbuotojų prašymu tyrė situaciją dėl galimai pažeistų darbuotojų interesų ir 

teisių.  
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