
LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS
DARBO TARYBOS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Darbo taryba (toliau - Taryba) yra kolegialus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (toliau - Muziejaus) valdymo organas, atstovaujantis
visus muziejaus darbuotojus, ginantis jij profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei
atstovaujantis ju interesus.
2. Tarybos status^, sudarymo tvarka^ veikla^ bei veiklos pasibaigimo pagrindus ir jos nariij teises bei
pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.
3. Taryba savo veikla^ grindzia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu ir kitais
jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Kulturos ministerijos teises aktais, kitais
norminiais dokumentais ir siuo reglamentu.
4. Tarybos reglament^ rengia, tvirtina ir keicia Muziejaus Darbo taryba.

II. TARYBOS TEISES IR PAREIGOS

5. Taryba, atstovaudama jstaigos darbuotojams, turi teisg (LR DK 174 straipsnis):
5.1. dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose procedurose, kuriomis darbuotojai ir jij atstovai
jtraukiami j darbdavio sprendimij priemimaj
5.2. darbo kodekso ir kitvj jstatymu nustatytais atvejais ir terminais gauti is darbdavio ir is valstybes
jstaigij informacija^ reikaling^ savo funkcijoms atlikti;
5.3. teikti darbdaviui pasiulymus del ekonominiij, socialiniu ir darbo klausimu, aktualiij
darbuotojams darbdavio sprendimu, darbo teises normu jgyvendinimo;
5.4. inicijuoti kolektyvinj darbo ginca^ del teises, jeigu darbdavys nevykdo darbo teises normij
reikalavirmj ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimij;
5.5. esant butinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotoju ekonominius, socialinius ir darbo
klausimus, susaukti visuotinj darbdavio ar darbovietes darbuotoji^ susirinkim^, suderinus su
darbdaviu susirinkimo dat^, laik^ ir viet^;
5.6. atlikti kitus veiksmus, nepriestaraujancius Darbo kodeksui, kitoms darbo teises normoms, ir
veiksmus, nustatytus darbo teises normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
6. Tarybaprivalo:
6.1. atlikti savo funkcijas laikydamasi Darbo kodekso, kitij jstatymu ir kitij darbo teises normu
reikalavirmj bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimu;
6.2. atlikdama savo funkcijas, atsizvelgti j visu darbdavio darbuotojij teises ir interesus,
nediskriminuoti atskiri^ darbuotojij, jij grupiij;
6.3. informuoti darbuotojus apie savo veikla^ kiekvienais metais viesai pateikdama jstaigos
darbuotojams metines Tarybos veiklos ataskait^ ar kitu veiklos reglamente nustatytu budu;
6.4. rastu informuoti darbdavj ir profesin^ sajung^, veikianci^ darbdavio lygmeniu, apie savo

jgaliotus narius;

III. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

7. Taryb^ sudaro 3 nariai treju_ met\ kadencijai, kuri pradedama skaiciuoti nuo Tarybos jgaliojimu
pradzios.
8. Tarybos veiklos forma yra posedziai. Tarybos posedziai yra teiseti, jeigu juose dalyvauja ne
maziau kaip 2/3 visij Tarybos nariu. Tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus darbo tarybos narivj
daugumai) jos posedziuose turi teise dalyvauti darbdavys ar jam atstovaujantys asmenys. Prireikus
Taryba f savo posedzius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus. Tarybos veiklos organizavimo
klausimus reglamentuoja Darbo tarybos reglamentas, kurj savo kadencijos laikotarpiui tvirtina
Taryba visij Tarybos nariu balsij dauguma.



9. Pirmajj Tarybos posedj saukia rinkimu komisijos pirmininkas, veliau Tarybos darbui vadovauja
pirmojo posedzio metu isrinktas Tarybos pirmininkas arba jo jgaliotas asmuo.
10. Tarybos nariai pirmajame posedyje visu Tarybos nariu bendru sutarimu is savo nariu issirenka
pirmininka^ ir sekretoriij.
11. Tarybos pirmininkas:
11.1. saukia Tarybos posedzius ir jiems pirmininkauja;
11.2. pasiraso posedzio protokolus ir nutarimus uztikrindamas, kad juose butij teisingai atspindeti
posedyje priimti sprendimai;
11.3. atstovauja Tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu, profesine sajunga ir treciaisiais
asmenimis;
11.4. rengia metines Tarybos veiklos ataskaitos Muziejaus darbuotojams projekta^ ir pateikia
Tarybos patvirtint^ ataskaitaj
11.5. iskilus poreikiui, fgalioja viena is Tarybos nariij vykdyti kitij nariu pareigas;
11.6. ne veliau kaip per viena^ menesj nuo Tarybos jgaliojimu pradzios pirmininkas rastu informuoja
darbdavio buveines teritorijos Valstybines darbo inspekcijos teritorinf skyriu apie Darbo tarybos
sudaryma^ jos valdymo organus, darbdavio jmones, jstaigos ar organizacijos, kurioje sudaryta darbo
taryba, pavadinim^.
12. Tarybos sekretorius:
12.1. tvarko ir saugo Tarybos dokumentacij^;
12.2. informuoja Tarybos narius ir darbdavj apie saukiamo Tarybos posedzio dat% laik% viet^,
darbotvark^;
12.3. protokoluoja Tarybos posedzius ir kartu su posedzio pirmininku pasiraso protokolus;
12.4. kai Tarybos sekretorius laikinai negali eiti savo pareigij, jj pavaduoja Tarybos pirmininko
paskirtas Tarybos narys;
12.5. atlieka kitus Tarybos pirmininko pavedimus.
13. Tarybos nario teises ir pareigos:
13.1. balsuoti del visu Tarybos svarstomu klausimu;
13.2. dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais, zodziu ir rastu pateikti pasiulymu,
pastabu, pataisuj
13.3. rengti ir teikti Tarybai svarstyti Tarybos nutarimu ir jais tvirtinamij teises aktu projektus, teikti
pasiulymus del Tarybos nutarimu, siulyti Tarybai svarstyti kitus klausimus;
13.4. Tarybos nario darba^ grjsti kolegialumo, nesaliskumo, objektyvumo ir viesumo principais.

IV. DARBDAVIO IR DARBO TARYBOS SUSITARIMAS

14. Darbdavys ir Taryba gali sudaryti rasytinj susitarim% kuriame butij aptarti svarbiausi darbo
tarybos kompetencijos fgyvendinimo, veiklos organizavimo, fmansavimo, papildomij garantiju
darbo tarybos nariams jij veiklos vykdymo laikotarpiu nustatymo ir kiti susij^ klausimai,
skatinantys Tarybos ir darbdavio bendradarbiavim^.
15. Darbdavio ir Tarybos susitarime negalima tartis del darbuotojij darbo s^lygij, darbo uzmokescio,
darbo ir poilsio laiko ir kitu klausimu, kurie reglamentuotini darbdavio darbuotojams taikomose
kitose sutartyse.
16. Darbdavio ir Tarybos susitarimas sudaromas terminuotam laikui. Jo galiojimo trukme negali
buti ilgesne negu vieni metai po j j sudariusios darbo tarybos kadencijos pabaigos.
17. Darbdavio ir Tarybos susitarim^ bet kuri is saliij gali nutraukti jspejusi rastu kit^ salf bent pries
tris menesius. Si nuostata taikoma ir tuo atveju, kai isrenkama nauja Darbo taryba ir galioja
darbdavio ir buvusios Darbo tarybos sudarytas susitarimas.

V. TARYBOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

18. Tarybos veikla pasibaigia:
18.1. kai nutruksta darbdavio veikla, nesant teisiu peremejo, ar nutraukiama darbovietes veikla, jos
darbuotojij neperkelus j kita_ darbdavio darboviet?;



18.2. kai pasibaigia Tarybos kadencija;
18.3. Tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trecdaliais Tarybos nariij balsij;
18.4. kai darbdavys sujungiamas ar prijungiamas prie kitos jmones, jstaigos ar organizacijos ir joje
veikusi darbo taryba susitaria su peremejo darbo taryba del naujos tarybos rinkirmj.
19. Naujos darbo tarybos rinkimo procedura pradedama likus ne maziau kaip trims menesiams iki
Tarybos kadencijos pabaigos. .Naujos darbo tarybos rinkimus privalo inicijuoti Taryba,
pasiulydama darbdaviui sudaryti rinkirmj komisij^ darbo kodekso nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Taryba privalo atlikti savo funkcijas laikydamasi jstatymvj, kitu norminii} teises aktu, Tarybos ir
darbdavio susitarimij bei Tarybos veiklos reglamento nuostatvj.
21. Atlikdama savo funkcijas, Taryba turi atsizvelgti j visij jstaigos darbuotojij teises ir interesus,
nediskriminuoti atskirvj darbuotojij, jij grupiu ar atskirij strukturiniij padalinii| darbuotoji^.
22. Muziejus uztikrina Tarybos dokumentij saugojim^ jstatymij nustatyta tvarka, sudaro kitas
Tarybos veiklai reikiamas organizacines s^lygas.
23. Sis reglamentas jsigalioja nuo to momento, kai jj patvirtina Taryba.
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