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Nuo 2017 metų gruodžio mėnesio Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (toliau - 

LAMMC) veikia balsų dauguma išrinktas darbuotojų atstovavimo organas – Darbo taryba, kurios 

pagrindinės funkcijos yra tarpininkavimas tarp Darbuotojų ir Darbdavio, darbuotojų interesų 

gynimas, dalyvavimas ir informavimas Darbdaviui priimant svarbius sprendimus bei abiejų šalių 

tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas. 

2020 metais Darbo taryboje dirbo 9 nariai: 

Darbo  tarybos pirmininkė -  dr. Rasa Karklelienė; 

Darbo tarybos pirmininkės pavaduotojas – dr. Antanas Ronis; 

Darbo tarybos sekretorė -  Aušra Vabalienė; 

Darbo tarybos nariai: dr. Rita Asakavičiūtė, Agnė Jankauskienė, Giedrė Šeškauskaitė, dr. Darius 

Kviklys, dr. Rita Verbylaitė, dr. Monika Vilkienė. 

Darbo taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu bei LAMMC 

Darbo tarybos reglamentu. 2020-ieji metai buvo tretieji Darbo tarybos veiklos metai. Nors viena iš 

Darbo kodekse numatytų pareigų Darbdaviui yra konsultavimasis su Darbo taryba dėl darbuotojų 

darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu susijusių klausimų, tačiau 

konsultacijos, deja, nereiškia, kad Darbdavys privalo atsižvelgti į Darbo tarybos siūlymus ar 

pageidavimus. Darbo taryba atlieka tik patariamąjį vaidmenį ir tik gali teikti pastebėjimus bei 

siūlymus, kad LAMMC priimami teisės aktai būtų palankesni darbuotojams. Tačiau dažniausiai 

Darbo tarybos narius Darbdavio informacija pasiekdavo pavėluotai, jau po įvykusių tam tikrų 

struktūrinių pokyčių, kai jau priimti vidiniai teisės aktai ir pan., todėl Darbo tarybos veikla buvo 

apribota.  

Per 2020 metus Darbo taryba posėdžiavo 4 kartus. Dėl COVID-19 plitimo Lietuvoje darbo 

tarybos posėdžiai vyko tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. 2020 m. rugsėjo 9 d. buvo kreiptasi į 

Valstybinę darbo inspekciją (toliau - VDI) su paklausimu dėl naujos darbo tarybos rinkimų 

komisijos sudarymo. Darbo tarybos pirmininkė pateikė VDI Vilniaus skyriui užklausimą dėl 

dabartinės darbo tarybos darbo veiklos užbaigimo, inicijuojant naujos darbo tarybos rinkimus. 

Siunčiamame rašte buvo užklausta ar ši darbo taryba turi skirti rinkimų komisiją, ar tai turi padaryti 

darbdavys. Darbo taryba, kurios kadencija baigsis 2020 m. gruodžio 8 d., inicijavo ir pateikė 

siūlymą direktoriui sudaryti Rinkimų komisiją naujos darbo tarybos rinkimams organizuoti 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Iš VDI Darbo teisės skyriaus gautas 

atsakymas (2020-09-18), kad „Naujos darbo tarybos rinkimus privalo inicijuoti darbo taryba, 

pasiūlydama darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją šio kodekso nustatyta tvarka. Darbdavys privalo 

sudaryti tokią komisiją“. Šis raštas buvo persiųstas darbdaviui.  

Užtikrinant darbuotojų atstovo informavimo funkciją, darbdavys raštu informuoja ir kviečia 

Darbo tarybos pirmininkę dalyvauti LAMMC direktorato posėdžiuose, kuriuose svarstomi 

klausimai, susiję su darbuotojų socialinės ir ekonominės padėties pasikeitimais. Darbo tarybos 



pirmininkė Rasa Karklelienė dalyvavo LAMMC Direktorato posėdžiuose, vykusiuose 2020.01.07, 

02.11; 05.06; 07.17; 10.14; 10.24; 11.06 bei dviejuose Mokslo tarybos posėdžiuose (2020.05.22 ir 

09.24). Su esminiais posėdžių klausimais buvo supažindinti darbo tarybos nariai.  

2020 m. sausio mėn. pradžioje buvo užbaigtas Sodininkystės ir daržininkystės instituto  

(atstovai vyresnioji mokslo darbuotoja dr. R. Karklelienė ir vyriausiais mokslo darbuotojas dr. D. 

Kviklys) darbuotojų vertinimas už 2019 m. veiklą. SDI darbuotojai buvo vertinami gerai. Už gerai 

atliktus darbus buvo pasiūlyta nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamąją dalį 5,0 % 

nuo pastovios pareiginės algos dalies. Patenkinamai arba nepatenkinamai įvertintų asmenų nebuvo. 

Vertinimo veikla vyko sklandžiai, iš instituto darbuotojų nebuvo gauta nusiskundimų, nekilo 

konfliktinių situacijų. Baigiantis darbo tarybos kadencijai, lapkričio 6 d. buvo gautas žodinis 

prašymas iš SDI darbuotojų dėl informacijos apie darbuotojus, kandidatuojančius į naują darbo 

tarybą. Todėl R. Karklelienė nusiuntė LAMMC rinkimų komisijai elektroninį laišką dėl pateiktų 

kandidatų prisistatymo prieš rinkimus. Rinkimų komisija atsižvelgė į pageidavimus ir lapkričio 23 

d. visiems LAMMC darbuotojams buvo išplatinta ši informacija.  

Darbo tarybos atstovė MI dr. Rita Verbylaitė teikė pasiūlymus dėl LAMMC įstatų 

patobulinimo.  Pasiūlymai, Darbo tarybai pritarus, buvo pristatyti LAMMC Tarybos susirinkime. 

2020 metais darbo tarybos atstovė, įgaliota atstovauti LAMMC filialo Miškų instituto darbuotojus 

atstovavo LAMMC MI darbuotojus jų veiklos vertinime ir tvirtino kasmetinio darbuotojų vertinimo 

dokumentus. Siekiant aptarti svarbius darbdavio, darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo 

klausimus ir užtikrinti besikreipiančių darbuotojų anonimiškumą LAMMC filiale Miškų institute 

yra įrengta pasiūlymų ir skundų dėžė. Per 2020 metus Miškų institute neatsirado darbuotojų, 

besikreipiančių į darbo tarybą. Nebuvo gautas nei vienas vardinis ar anoniminis kreipimasis.  

LAMMC Žemdirbystės instituto darbo tarybos nariai Antanas Ronis (vyresnysis mokslo 

darbuotojas) ir Agnė Jankauskienė (Komunikacijos ir projektų administravimo grupės vadovė) 

dalyvavo ŽI darbuotojų veiklos vertinime už 2019 m. Buvo pateikta virš 100 anketų (iš LAMMC 

Žemdirbystės instituto). Vertinant anketas buvo pateiktos pastabos vertinusiems, į jas buvo 

atsižvelgta ir pagal reikalavimus anketos buvo sutvarkytos, visos anketos buvo patvirtintos. 2020 m. 

vasario 12 d. dalyvavo Darbo tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstoma ataskaita už 2019 m. Taip 

pat dalyvavo Darbo tarybos nuotoliniuose susitikimuose, kurie buvo organizuoti rugsėjo 4 d. ir 

spalio 21 d. 2020 metais veikla vyko sklandžiai, iš LAMMC Žemdirbystės instituto darbuotojų 

nebuvo gauta nusiskundimų, nekilo konfliktinių situacijų. 

Darbo tarybos narė mokslo darbuotoja dr. Monika Vilkienė 2020 metais dalyvavo 2 iš 3 

vykusių darbo tarybos posėdžių (vienas kontaktiniu būdu, ir vienas virtualioje aplinkoje), trečiajame 

nedalyvauta dėl asmeninių priežasčių.  2020 metais veikla atstovaujamuose padaliniuose vyko  



 


