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ŠIAULIAI, 2020 – 2021 M.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras



DARBO TARYBOS POREIKIS

Darbo kodekso įsigaliojimo dieną įmonėse, turinčiose 20 ir daugiau
darbuotojų, turi būti įsteigtos darbo tarybos. Darbo tarybą,
atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių, sudaro ne
mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 11 narių.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure dirba iki 100
darbuotojų, todėl darbo tarybą sudaro 3 darbo tarybos nariai.



DARBO TARYBOS RINKIMAI

Darbo tarybos rinkimai vyko 2020 m. gegužės 4 d.
Kandidatai:

• Rita Kleinauskienė

• Asta Kundrotienė

• Renata Jadlauskienė

• Agnė Minickaitė

• Zita Sakalauskaitė



DARBO TARYBOS RINKIMAI

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
vidutinį darbuotojų skaičių, įstaigos darbo tarybą turi sudaryti trys asmenys.
Slapto balsavimo metu paaiškėjo, kad darbo tarybos rinkimus laimėjo:

• Asta Kundrotienė (37 balsai)

• Zita Sakalauskaitė (24 balsai)

• Renata Jadlauskienė (23 balsai)



DARBO TARYBOS PATVIRTINIMAS

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų išrinkta
darbo taryba pradėjo veiklą 2020 m. gegužės 29 d.



DARBO TARYBOS VEIKLOS 
ORGANIZAVIMAS

Darbo tarybos veiklos organizavimo klausimus
reglamentuoja darbo tarybos veiklos reglamentas, kuris buvo
patvirtintas darbo tarybos. Darbo tarybos veiklą
reglamentuoja LR Darbo kodeksas.



DARBO TARYBOS VEIKLOS 
ORGANIZAVIMAS

Per 2020 – 2021 metus įvyko 2 protokoluoti posėdžiai:

1. 2020-05-29 d. dėl tarybos pirmininko, pavaduotojo ir
sekretoriaus rinkimų.

2. 2021-10-04 d. dėl maksimalaus Biuro darbuotojo
neišnaudotų kasmetinių atostogų skaičiaus, kuris galėtų
būti perkeltas į kitus darbuotojo darbo įstaigoje metus.



DARBO TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. 
DARBUOTOJŲ METINĖS VEIKLOS VERTINIMAS.

• Nuo 2020 m. metiniame darbuotojo veiklos vertinime, darbo
tarybos atstovas gali ir nedalyvauti, jei darbuotojas parašo
motyvuotą atsisakymą.

• Tokiu atveju darbuotoją vertina tiesioginis darbo vadovas.

• Sprendimą dėl metinio darbuotojo veiklos vertinimo priima
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.



APIBENDRINIMAS

• Darbo tarybos veiklą reglamentuoja LR Darbo kodeksas.

• Darbo taryba turi teisę dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose
dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į
darbdavio sprendimų priėmimą.

• Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

• Nagrinėjami tik oficialūs darbuotojų klausimai, pastebėjimai, skundai,
kurie pateikti raštu ar el. paštu.



APIBENDRINIMAS

• Jei turite kokių klausimų, skundų, pastebėjimų susijusių su darbo
santykiais (santykiai tarp darbuotojo ir Biuro administracijos),
galite kreiptis raštu ar el. paštu.

• Konsultacijos gali būti teikiamos telefonu ar el. paštu.

• Biuro darbuotojai gali pasikviesti, iš anksto suderintu laiku, darbo
tarybos atstovą į susirinkimą.



DARBO TARYBOS KONTAKTAI

Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefono nr. Elektroninis paštas

1. Asta Kundrotienė Darbo tarybos pirmininkė 8 672 71 322 asta.kundrotiene@sveikatos-biuras.lt

2. Zita Sakalauskaitė Darbo tarybos pirmininkės 
pavaduotoja

8 602 82 364 zita.sakalauskaite@sveikatos-biuras.lt

3. Renata Jadlauskienė Sekretorė 8 673 64 743 renata.jadlauskiene@sveikatos-biuras.lt


