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Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo vykdyti LR Darbo 

kodekse nustatytas funkcijas 2018 m. sausio 2 d.

Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.



KAS YRA DARBO TARYBA?

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo taryba (toliau

vadinama – darbo taryba) – kolegialus darbuotojų

atstovaujamasis organas, ginantis Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir

socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.



DARBO TARYBOS VEIKLĄ 

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

1.LR Darbo kodeksas;

2.Darbo tarybos reglamentas;

3.Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas.



DARBO TARYBOS VEIKLOS APRĖPTIS

Informavimas ir konsultavimasis
• dalyvauja informavimo ir konsultavimo procedūrose, darbdaviui priimant     

reikšmingus sprendimus.

Pasiūlymų teikimas
• dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų;

• dėl aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų;

• dėl darbo teisės normų  įgyvendinimo.

Kolektyvinio darbo ginčo dėl teisės inicijavimas
• Inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo

1. darbo teisės normų reikalavimų;

2. darbo tarybos ir darbdavio susitarimų.

Susirinkimų organizavimas
• Sušaukti visuotinį darbdavio ir darbovietės darbuotojų 

susirinkimą(konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) 

datą , laiką ir vietą.



DARBO TARYBOS PRIEVOLĖS

Savo veikloje vadovaujasi Darbo

kodeksu, kitais įstatymais,

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos ir darbo tarybos

susitarimu , veiklos reglamentu

ir kitais teisės aktais.

Vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į

visos įstaigos darbuotojų teises ir

interesus, nediskriminuoja atskirų

darbuotojų, jų grupių ar atskirų

struktūrinių padalinių darbuotojų.

Savo veikloje laikosi

geranoriškumo ir pagarbos

teisėtiems darbdavio interesams

principų.

Kiekvienais metais viešai pateikia

metinę veiklos ataskaitą
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Į darbo tarybą galite kreiptis el.paštu: 

www.darbotaryba.siauliuraj@gmail.com

Mūsų viešus dokumentus galėsite rasti Šiaulių 

rajono tinklalapyje www. siauliuraj.lt

LAUKSIME JŪSŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ


