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DARBO TARYBOS NARIAI:

1. Evaldas Plečkaitis, pirmininkas;

2. Saulius Ringys;

3. Milda Liutkevičiūtė, sekretorė.

Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir

pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos

Darbo kodekse nustatytas funkcijas

nuo 2017 m. rugsėjo 5 d.



DARBO TARYBOS VEIKLĄ 

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

1. Darbo tarybos veiklos reglamentas;

2. Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas.

Mūsų viešus dokumentus galėsite rasti Gražiškių 
gimnazijos tinklapyje darbo tarybos skyrelyje:

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

Į darbo tarybą galite kreiptis el. paštu:

darbotaryba.graziskiai@gmail.com

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


KAS YRA DARBO TARYBA?

Tai nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis

organas, ginantis darbuotojų darbo, socialines ir

ekonomines teises bei atstovaujantis jų interesus.



DARBO TARYBOS IR PROFESINĖS SĄJUNGOS 

SKIRTUMAI

Darbo taryba Profesinės sąjungos

Informuoja Atstovauja



DARBO TARYBA PROFESINĖ SĄJUNGA

Steigiama darbdavio iniciatyva
Steigiama pačių darbuotojų 

iniciatyva

Dalyvauja informavimo,

konsultavimo procedūrose, teikia 

pasiūlymus dėl darbuotojų darbo 

sąlygų gerinimo, atstovauja 

darbuotojų teises

Šis funkcijas atlieka, jeigu 

profesinei sąjungai priklauso 

daugiau kaip 1/3 visų įstaigos 

darbuotojų (tokiu atveju darbo 

taryba nerenkama)

Negali skelbti streiko Turi teisę skelbti streiką

Negali sudaryti kolektyvinių 

sutarčių

Turi teisę sudaryti kolektyvines 

sutartis

Gali inicijuoti kolektyvinį ginčą dėl 

teisės (dėl darbdavio pareigų 

nevykdymo)

Gali inicijuoti kolektyvinį ginčą 

dėl interesų (kolektyvinės sutarties 

vykdymo)

DARBO TARYBOS IR PROFESINĖS SĄJUNGOS SKIRTUMAI



Kadencijos 
laikotarpis

3 metai

Darbo tarybos 
veiklos forma posėdžiai

Steigimo ir veiklos 
organizavimą 

reglamentuojantis 
teisės aktas 

Darbo 
kodeksas



DARBO TARYBOS VEIKLOS APRĖPTIS

Informavimas ir konsultavimasis

• dalyvauja informavimo ir konsultavimo procedūrose, darbdaviui priimant 
reikšmingus sprendimus

Pasiūlymų teikimas

• dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų;

• dėl aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų;

• dėl darbo teisės normų įgyvendinimo

Kolektyvinio darbo ginčo dėl teisės inicijavimas

•inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo:

1. darbo teisės normų reikalavimų ar

2. darbo tarybos ir darbdavio susitarimų

Susirinkimų organizavimas
•sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą 

(konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, 

laiką ir vietą 



DARBO GINČAI

Darbo ginčas – darbo santykių dalyvių nesutarimai, kylantys iš darbo ar su jais

susijusių teisinių aplinkybių.

Darbo ginčai

Darbo ginčai 
dėl teisės

Individualus 
darbo ginčas

Kolektyvinis 
darbo ginčas

Kolektyviniai 
darbo ginčai 
dėl interesų



Kas yra darbo ginčų komisija?

• Darbo ginčų komisija – privaloma 
ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo 
institucija, sprendžianti individulius ir 
kolektyvinius darbo ginčus

Kas gali kreiptis į darbo ginčų 
komisiją?

• Darbuotojai ir darbdaviai, 
jei jų teisės pažeidžiamos



Ar už darbo ginčų komisijos 
sprendimą reikia mokėti?

• Ši valstybės procedūra yra 
nemokama

Per kiek laiko darbo ginčų 
komisija išsprendžia darbo ginčą?

• Per 1 mėnesį nuo prašymo 
priėmimo dienos



MARIJAMPOLĖS APSKRITĮ APTARNAUJANČIOS 

DARBO GINČŲ KOMISIJOS

Darbo ginčų 

komisijos (DGK) 

pavadinimas

Pirmininkas Adresas Telefonas El. paštas

Kauno I-oji DGK Sigita Uogelienė
L. Sapiegos g. 12, 

Kaunas
(8 37) 328 166 kaunas@vdi.lt

Kauno II-oji DGK Irta Bakšienė
L. Sapiegos g. 12, 

Kaunas
(8 37) 328 171 kaunas@vdi.lt

Kauno III-oji DGK Jolita Banionytė
L. Sapiegos g. 12, 

Kaunas
(8 37) 328 184 kaunas@vdi.lt



Darbo ginčų komisijai pateikiami dokumentai:

1. nustatytos formos prašymas;

2. kiti dokumentai: darbo sutarys, atsiskaitymo lapeliai ir kt.

Prašymą galima rasti Valstybinės darbo inspekcijos 

internetiniame tinklalapyje https://www.vdi.lt/

Prašymo pateikimo būdai

Raštu El. paštu

Būtina pasirašyti el. parašu

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS DARBO GINČŲ 

KOMISIJAI 

https://www.vdi.lt/


PRAŠYMO PATEIKIMO TERMINAI

Prašymas išnagrinėti darbo 
ginčą dėl teisės 

per 3 mėnesius nuo tada, 

kai sužinojo ar turėjo sužinoti 

apie jo teisių pažeidimą

Prašymas išnagrinėti darbo 
ginčą dėl neteisėto nušalinimo, 

neteisėto atleidimo iš darbo 

per 1 mėnesį nuo tada, 

kai sužinojo ar turėjo sužinoti 

apie jo teisių pažeidimą



KĄ DARYTI, JEI DARBO GINČŲ KOMISIJOS 

SPRENDIMAS NETENKINA?

Darbo ginčų komisijų sprendimai yra privalomi šalims

ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles. Tačiau, jei

darbuotojas ar darbdavys nesutinka su darbo ginčų

komisijos sprendimu, jie GALI KREIPTIS Į

TEISMĄ, kur darbo ginčas bus nagrinėjamas iš naujo.



DARBO TARYBOS PRIEVOLĖS

1. Atlikti savo funkcijas

laikantis LR Darbo kodekso,

kitų įstatymų ir kitų darbo

teisės normų reikalavimų bei

darbo tarybos ir darbdavio

susitarimo

2. Atlikti savo funkcijas,

atsižvelgiant į visų darbdavio

darbuotojų teises ir interesus,

nediskriminuoti atskirų

darbuotojų, jų grupių ar atskirų

darboviečių darbuotojų

3. Informuoti 

darbuotojus apie savo 

veiklą kiekvienais metais 

viešai pateikiant 

gimnazijos darbuotojams 

metinės darbo tarybos 

veiklos ataskaitą 

4. Raštu 

informuoti 

darbdavį apie savo 

įgaliotus narius

5. Jeigu darbdavio 

lygmeniu veikia 

profesinė sąjunga, 

abipusio pasitikėjimo 

pagrindais su ja 

bendradarbiauti



NARYSTĖ 
DARBO 

TARYBOJE 
PASIBAIGIA

At(si)statydinus 

iš darbo tarybos

Nutrūkus darbo 
santykiams

Mirus darbo 
tarybos nariui

Įsiteisėjus teismo 
sprendimui, kuriuo 

DT nario 
išrinkimas į DT 

pripažintas 
neteisėtu

Pasibaigus 
darbo tarybos 

kadencijai



DARBO TARYBOS RINKIMAI IR 

ATSTATYDINIMAS IŠ DARBO TARYBOS

Naujos darbo 
tarybos 
rinkimai

• rinkimų procedūra pradedama likus ne mažiau 
kaip 3 mėnesiams iki darbo tarybos kadencijos 
pabaigos (2020 m. rugsėjo 5 d.);

• rinkimus inicijuoja darbo taryba

Atstatydinimas 
iš darbo 
tarybos

• kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip 1/3 
darbuotojų, turinčių rinkimų teisę;

• per 3 savaites nuo pareikalavimo gavimo, darbo 
taryba turi surengti slaptą darbuotojų balsavimą;

• balsavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau 
kaip 1/2 rinkimų teisę turinčių darbuotojų;

• darbo tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai 
balsavo daugiau kaip 2/3 balsuojant dalyvavusių 
darbuotojų.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


