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Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro darbo taryba (toliau – Darbo taryba) – 

kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Šiaulių rajono savivaldybės švietimo 

paslaugų centro (toliau – Centro) darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei 

atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Centro 

darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų. 

Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo 2018 m. sausio 5 d. ir pradėjo vykdyti Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas. Darbo tarybą sudaro: Virginija Kondrotienė (Darbo 

tarybos pirmininkė), Juzefa Venckuvienė (Darbo tarybos sekretorius), Ligita Vilkončienė (Darbo 

tarybos narys). Darbo taryba sudaryta trejų metų kadencijai. 

Darbo taryba per 2018 metus surengė tris tarybos posėdžius. Pirmame tarybos posėdyje buvo 

išrinktas Darbo tarybos pirmininkas ir sekretorius, apsvarstytas Darbo tarybos veiklos organizavimas, 

reglamento projektas, taip pat nustatyta susirinkimų sušaukimo tvarka. Antrame tarybos posėdyje 

patvirtintas Darbo tarybos veiklos reglamentas. Trečiame tarybos posėdyje buvo apsvarstyta Centro 

darbuotojų darbo, ekonominiai ir socialiniai klausimai. Atkreiptas ypatingas dėmesys į įstaigos 

emocinį ir psichologinį klimatą darbo vietose, savitarpio pagalbos skatinimą. Posėdyje dalyvavo 

Centro direktorė. 

Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams 

principų. 2018 metais Darbo taryboje nebuvo gauta nė vieno pranešimo dėl netinkamų darbo sąlygų 

ir nebuvo pradėta nei viena informavimo procedūra, raštu kreipiantis į Darbdavį dėl darbo sąlygų 

pagerinimo. 

2018 metais Darbo taryba pasiūlymų, nusiskundimų dėl ekonominių, socialinių ir darbo 

klausimų, aktualių darbuotojams ar Darbdavio sprendimų, dėl darbo teisės normų įgyvendinimo 

Darbo taryboje nebuvo gauta ir nebuvo svarstyta. 

Negavus nusiskundimų dėl darbo teisės normų įgyvendinimo nebuvo sušauktas nė vienas 

visuotinis Darbdavio ir Centro darbuotojų susirinkimas.  

2018 metų sausio mėnesį vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. 

nutarimu Nr. 254, Darbo tarybos atstovas dalyvavo Centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

2017 metų veiklos vertinime, kurio metu visų Centro darbuotojų veikla buvo įvertinta gerai, bei 

nustatytas kintamosios dalies dydis. 

Darbo tarybos nariai 2018 metais mokymuose, seminaruose Darbo tarybos veiklos klausimais 

nedalyvavo. 
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