
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBO 

TARYBOS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo taryba (toliau – Darbo taryba) 

savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas 

2020 m. gegužės 29 d. ir vadovaujasi įstatymais Darbo taryboms suteiktomis teisėmis ir pareigomis. 

Darbo taryba sudaryta trejų metų kadencijai. Darbo tarybos metinė veiklos ataskaita parengta už 2022 

m. 

2022 m. Darbo taryba pagal poreikį posėdžiavo 5 kartus. 

Pirmasis Darbo tarybos posėdis įvyko 2022 m. kovo 1 d. Posėdžio metu Darbo taryba aptarė 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimus. 

Antrasis Darbo tarybos posėdis įvyko 2022 m. gegužės 31 d. Posėdžio metu Darbo taryba išrinko 

naują sekretorių - Agnę Minickaitę, kadangi naujos darbo tarybos rinkimų metu (2020-05-20) 

kandidatė buvo sekanti pagal sąrašą surinkusi daugiausia balsų (buvusi sekretorė Renata Jadlauskienė 

tapo laikinai einanti Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjo pareigas).  

Taip pat buvo aptarta ir susipažinta su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

direktorės pateikta informacija apie dabartinę ir būsimą Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykių būklę. 

Trečiasis Darbo tarybos posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 9 d. Posėdžio metu Darbo taryba aptarė 

dalyvavimą kandidatų atrankoje į Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbiamą 

viešą konkursą Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjo pareigoms eiti. 

Ketvirtasis Darbo tarybos posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 28 d. Posėdžio metu Darbo taryba 

aptarė darbo tarybos veiklos, sudėties bei kontaktų viešinimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro interneto svetainėje bei darbo tarybos veiklos reglamento redagavimo klausimą. Taip 

pat buvo susipažinta ir aptarta Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro smurto ir 

priekabiavimo prevencijos politika. 

Penktasis Darbo tarybos posėdis įvyko 2022 m. gruodžio 14 d. Posėdžio metu Darbo taryba 

aptarė redaguoto Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo tarybos veiklos 

reglamento patvirtinimo klausimą. 

2022 m. Darbo taryba negavo darbuotojų pranešimų ar skundų. 

 

 

 

Darbo tarybos pirmininkė                                                                                            Asta Kundrotienė 


