DARBUOTOJŲ ATSTOVAI: DARBO TARYBOS IR JŲ RINKIMAI
ATMINTINĖ

I. KADA RENKAMA DARBO TARYBA?




kai darbovietėje nėra darbdavio lygiu veikiančios profesinės sąjungos, kurios nariais yra
daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų;
kai darbovietėje nėra darbdavio lygiu veikiančių kelių profesinių sąjungų, kurių nariais yra
daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų;
kai darbdavio lygiu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų.

II. KIEK NARIŲ SUDARO DARBO TARYBĄ?
Tarybos narių skaičius priklauso nuo darbuotojų skaičiaus:
 darbuotojų yra iki 100 – 3 darbo tarybos nariai;
 darbuotojų yra nuo 101 iki 300 – 5 darbo tarybos nariai;
 darbuotojų yra nuo 301 iki 500– 7 darbo tarybos nariai;
 darbuotojų yra nuo 501 iki 700 – 9 darbo tarybos nariai;
 darbuotojų yra daugiau kaip 701 – 11 darbo tarybos narių.
III. KAS GALI BŪTI RENKAMI DARBO TARYBOS NARIAIS?
Darbo tarybos nariais gali būti renkami darbuotojai, jei:
 jie rinkimų teisę turinčio darbuotojo kreipimusi yra pasiūlyti būti tarybos nariais darbdavio
darbuotojų ir davę sutikimą būti renkami;
 jie yra sulaukę 18 m.;
 jų darbo santykiai trunka ilgiau kaip 6 mėn.;
 gali būti renkami ir mažiau dirbę, jei visi darbdavio darbuotojai dirba mažiau kaip 6 mėn.
Vienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą į tarybos narius.
Tarybos nariais negali būti darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus
jam atstovaujantys asmenys.
SVARBU: Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau
kaip 3 rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių
išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas. Tokiu būdu darbo
taryboje, jei buvo pasiūlytas, privalo būti išrinktas bent vienas darbdavio lygiu veikiančios
profesinės sąjungos pasiūlytas asmuo.
IV. KAS GALI RINKTI DARBO TARYBOS NARIUS?


Darbo tarybos rinkimuose dalyvauja ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų
mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai;



Darbo tarybos rinkimuose nedalyvauja ir balso teisės neturi darbdavys ir pagal įstatymus,
įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys.

V. KAIP VYKSTA DARBO TARYBOS RINKIMAI?









Rinkimai skelbiami ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo rinkimų komisijos sudarymo;
Darbo tarybos nariai renkami slaptu tiesioginiu balsavimu. Bet kokios išimtys dėl
balsavimo slaptumo draudžiamos;
Kandidatų sąrašai paskelbiami likus ne mažiau kaip 14 k. d. iki rinkimų;
Darbo tarybos rinkimai vyksta įmonėje, įstaigoje, organizacijoje darbo metu;
Darbdavys privalo sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems
mokėti jų vidutinį darbo užmokestį;
Rinkimų komisija ir darbdavys privalo sudaryti sąlygas dalyvauti darbo tarybos rinkimuose
tiems darbuotojams, kurie dirba ne darbovietėje;
Balsavimo biuletenis išduodamas pasirašytinai;
Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamos darbo tarybos
narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po
vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.

VI. KADA DARBO TARYBOS RINKIMAI LAIKOMI NEĮVYKUSIAIS?



Jei po papildomai suteikto laiko nėra pasiūlomas reikiamas kandidatų į darbo tarybos narius
skaičius, kuris turi būti ne mažesnis kaip būtinas darbo tarybos narių skaičius;
Jei rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų ir pakartotinių
rinkimų metų darbo tarybos rinkimuose dalyvavo mažiau kaip ¼ rinkimų teisę turinčių
darbuotojų;

VII. KAS VYKSTA PO DARBO TARYBOS RINKIMŲ IR KOKIA RINKIMŲ
APSKUNDIMO TVARKA?







Išrinktais laikomi – gavę daugiausiai balsų, surinkus vienodai balsų – išrinktais laikomi tie,
kurie dirba ilgiausiai;
Darbuotojas (darbuotojai), darbdavys arba darbdavio atstovas per 5 dienas nuo rinkimų
rezultatų paskelbimo dienos gali raštu kreiptis į rinkimų komisiją prašydami ištaisyti, jų
manymu, per rinkimus padarytus šio kodekso pažeidimus.
Darbo tarybos įgaliojimus įgyja susirikusi į pirmą posėdį, kuris sušaukiamas per 5-10 d. nuo
rinkimų;
Darbo tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Darbo tarybos kvietimu arba pritarimu
(pritarus darbo tarybos narių daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti darbdavys ar
jam atstovaujantys asmenys, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos ar šakos profesinių
sąjungų atstovai;
Kaip viena iš darbo tarybos pareigų – bendradarbiausi su profesinėmis sąjungomis

