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DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbo tarybos (toliau – Darbo taryba) veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato 

Darbo tarybos funkcijas, veiklos ir darbo organizavimo pagrindus. 

2. Darbo taryba – nepriklausomas, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro (Sporto 

centro) darbuotojams atstovaujantis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir 

socialines teises bei atstovaujantis jų interesus. 

3. Darbo tarybos statusą, sudarymo tvarką, veiklos organizavimą, veiklos pasibaigimo 

pagrindus ir jos narių teises bei pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 

4. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu ir kitais norminiais teisės aktais bei šiuo 

Reglamentu. 

5. Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Sporto centro darbuotojų 

teisėtus interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, savo veiklą grindžia nešališkumo, 

teisingumo, objektyvumo, tarnybinio bendradarbiavimo, geranoriškumo, viešumo principais. 

 

II. DARBO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Darbuotojas darbo tarybos nariu laikomas nuo Darbo tarybos rinkimų balsavimo rezultatų 

paskelbimo. 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. 

7. Darbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti šiame reglamente nustatytas 

funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. 

8. Darbo tarybos nariai pirmajame Darbo tarybos posėdyje visų Darbo tarybos narių balsų 

dauguma iš savo narių išsirenka Darbo tarybos pirmininką ir sekretorių. 

9. Darbo tarybos pirmininkas: 

9.1. šaukia Darbo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja; 

9.2. atstovauja Darbo tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu, ir trečiaisiais 

asmenimis; 

9.3. rengia metinės Darbo tarybos veiklos ataskaitos projektą ir pateikia Sporto centro 

darbuotojams Darbo tarybos patvirtintą ataskaitą; 

9.4. ne vėliau kaip per mėnesį nuo Darbo tarybos įgaliojimų pradžios informuoja Valstybinę 

darbo inspekciją apie Darbo tarybos sudarymą; 

9.5. turi kitas Darbo kodekse ir kituose įstatymuose bei Darbo tarybos veiklos reglamente, 

nustatytas teises. 



10. Darbo tarybos sekretorius tvarko ir saugo Darbo tarybos dokumentaciją, informuoja 

Darbo tarybos narius ir Sporto centro direktorių apie šaukiamo Darbo tarybos posėdžio datą, laiką, 

vietą.  

11. Darbo tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Darbo tarybos posėdžiai organizuojami ne 

rečiau kaip 2 kartus per metus. Darbo tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus Darbo tarybos narių 

daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti darbdavys ar jam atstovaujantys asmenys. Prireikus 

Darbo taryba į savo posėdžius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus. 

12. Klausimus, prašymus (1 priedas) svarstymui Darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti 

Darbo tarybos nariai, Sporto centro direktorius ir darbuotojai elektroniniu paštu ar asmeniškai. 

13. Jeigu prašyme teikiamas svarstyti klausimas nepriklauso Darbo tarybos kompetencijai, 

Darbo tarybos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo (Registravimo žurnalas, 2 

priedas), nurodydamas motyvus, gražina prašymą pateikusiam asmeniui. 

14. Anoniminiai prašymai Darbo taryboje nėra svarstomi. 

15. Darbo tarybos posėdis rengiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo 

svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje įregistravimo. 

16. Darbo tarybos posėdžiai vyksta darbo metu. 

17. Darbo tarybos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi Darbo tarybos 

sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai. 

18. Darbo taryba, atstovaudama Sporto centro darbuotojams, vadovaujasi teisėmis, 

apibrėžtomis LR Darbo kodekse.  

19. Darbo taryba privalo: 

19.1. atlikti savo funkcijas laikydamasi šio reglamento, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės 

normų reikalavimų; 

19.2. atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų Sporto centro darbuotojų teises ir interesus, 

nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių; 

19.3. informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikiant Sporto 

centro darbuotojams metinės Darbo tarybos veiklos ataskaitą. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Darbo taryba privalo atlikti savo funkcijas laikydamasi įstatymų, kitų norminių teisės 

aktų, Darbo tarybos ir darbdavio susitarimų bei Darbo tarybos veiklos reglamento nuostatų. 

21. Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdavys negali daryti įtakos Darbo 

tarybos sprendimams. 

 

__________________________ 

 

 

 

  



Darbo tarybos veiklos reglamento 

1 priedas 

 

 

Darbo tarybai 

 

 

PRANEŠIMAS 

 

__________________________ 
(data) 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

        
   (parašas)                                                                    (vardas, pavardė) 
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PRANEŠIMŲ DARBO TARYBAI REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pranešimo 

gavimo data 
Trumpas pranešimo turinys 

Pranešimą pateikęs 

asmuo 

Pranešimo 

išnagrinėjimo data 

(protokolo data, Nr.) 

Pastabos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


