
ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS–DAUGIAFUNCIO CENTRO 

DARBO TARYBOS VEIKLOS 

REGLAMENTAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokykos – daugiafuncio centro darbo taryba (toliau 

vadinama – darbo taryba) – kolegialus mokyklos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis 

mokyklos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų 

interesams. 

2. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais. 

3.  Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų mokyklos darbuotojų teises 

ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių 

darbuotojų. 

4. Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio 

interesams principų. 

5. Darbdavys ir darbo taryba gali sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame būtų aptariami 

svarbiausi darbo tarybos kompetencijos įgyvendinimo, veiklos organizavimo, finansavimo, 

papildomų garantijų darbo tarybos nariams jų veiklos vykdymo laikotarpiu nustatymo ir kiti susiję 

klausimai, skatinantys darbo tarybos ir darbdavio bendradarbiavimą. 

6. Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti 

savo funkcijų, šias funkcijas atlieka darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys. 

7. Darbo taryba informuoja įstaigos darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai 

pateikdama metinės veiklos ataskaitą. 

II. DARBO TARYBOS POSĖDŽIAI 

1. Posėdis yra pagrindinė darbo tarybos veiklos forma.  

2.  Darbo tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius.  

3. Darbo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja visi darbo tarybos nariai.  

4. Darbo tarybos kvietimu darbo tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti darbdavį 

atstovaujantys asmenys. 

5.  Darbo tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą ne vėliau kaip per tris 

darbo dienas nuo posėdžio dienos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

6. Klausimus svarstymui darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti darbo tarybos nariai, 

darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus pateikia raštu. 



7. Prašymus priima ir registruoja darbo tarybos sekretorius. Apie įregistruotą prašymą 

darbo tarybos sekretorius informuoja darbo tarybos pirmininką. 

8. Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis nesvarstomas. 

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

svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje įregistravimo. 

10. Apie šaukiamo darbo tarybos posėdžio vietą ir laiką darbdaviui, darbo tarybos nariams 

ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims pranešama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, 

išskyrus atvejus, kai jie visi sutinka su ankstesne posėdžio data. 

11. Darbo tarybos posėdžiai vyksta darbo metu. 

12. Darbo tarybos posėdžiui pirmininkauja darbo tarybos pirmininkas.  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Darbdavys ir darbo taryba laikosi reglamente nustatytų susitarimų. 

2. Darbo tarybos veiklos reglamentas ir atskiri jo punktai gali būti naikinami, papildomi 

arba keičiami posėdyje dalyvaujančių darbo tarybos narių siūlymu.  


