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Antrame etape paskirta rinkimų komisija per 7 d. nuo darbdavio įsakymo priėmimo dienos turi susirinkti į primą posėdį ir: 

- nustatyti faktinę darbo tarybų rinkimo datą, kuri turi būti ne vėliau kaip 2 mėn. nuo darbdavio įsakymo skirti rinkimų 
komisiją dienos; 

- paskelbti kandidatų į darbo tarybos narius registravimo pradžios ir pabaigos datas;  

 

Trečiame etape yra siūlomi kandidatai, kuriais gali būti  ≤18 m. darbdavio darbuotojai dirbantys darbdaviui <6 mėn. 

Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas (t. y. kuris darbdaviui dirba <3 mėn.) gali siūlyti po 1 kandidatą (rinkimų 

komisijai pateikdamas jo rašytinį sutikimą). Kandidatais negali būti ir jų negali siūlyti darbdavys (ir įgalioti jo atstovai) .  

 

 

Ketvirtame etape, ne vėliau kaip 14 d. iki paskirto darbo tarybos rinkimų dienos rinkimų komisija turi sudaryti ir  

darbovietėje viešai paskelbti galutinį kandidatų į darbo tarybas sąrašą. 

 

Penktame etape, paskirtą rinkimų dieną, darbo metu (t. y. šis laikas įskaičiuojamas į darbo laiką ir už jį yra mokamas darbo 
užmokestis), slaptu tiesioginiu balsavimu – pildant rinkimų komisijos parengtus balsavimo biuletenius, turi vykti darbo 
tarybos narių rinkimai. Elektroninės formos balsavimas galimas bendru rinkimų tarybos ir darbdavio sutarimu (visapusiškai 
užtikrinant balsavimo slaptumą ir tikrosios rinkėjų valios užfiksavimą neiškraipant balsų). 

 

Per nustatytą kandidatų siūlymo terminą, turi būti pasiūlyta daugiau kandidatų nei 
faktiškai reikia išrinkti darbo tarybos narių. Faktiškai į darbo tarybą turi būti išrinkta 3-
11 narių: 

1. 3 nariai – jei darbdaviui vidutiniškai dirba >100 darbuotojų; 
2. 5 – jei darbdaviui vidutiniškai dirba ≤101>300 darbuotojų; 
3. 7 – jei darbdaviui vidutiniškai dirba ≤301>500 darbuotojų; 
4. 9 – jei darbdaviui vidutiniškai dirba nuo ≤501>700 darbuotojų; 
5. 11 – jei darbdaviui vidutiniškai dirba <701 darbuotojų. 

 

Šeštasis etapas. Įvykus darbo tarybos rinkimams, rinkimų komisija turi suskaičiuoti balsus, surašyti rinkimų protokolą ir jį 
per 3 d. paskelbti darbovietėje. Darbo taryba renkasi į pirmą posėdį ne anksčiau kaip per 5 d. ir ne vėliau kaip per 10 d. nuo 
rinkimų rezultatų paskelbimo dienos. 
Susirinkus į pirmą posėdį prasideda 3 m. darbo tarybos kadencija. Jos pirmininkas per 1 mėn. nuo įgaliojimų pradžios, t. y. 
nuo pirmojo posėdžio dienos, informuoja Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie išrinktą darbo tarybą, jos narius, 
darbovietės pavadinimą. 

 

Jeigu likus ≤14 d. iki rinkimų dienos 
nėra pasiūlomas reikiamas skaičius 
kandidatų, rinkimų komisija skiria 
papildomą laiką kandidatų siūlymui. 
Tokiu atveju kandidatus siūlyti gali ir 
jau anksčiau kandidatus pasiūlę 
darbuotojai. 

 

- 6 mėn. skaičiuojant nuo 2017 m. liepos 1 d. jei liepos 1 
d. darbdaviui jau <3 mėn. dirbo ≤20 darbuotojų; 

- arba jei liepos 1 d. dirbo >20, bet vėliau vidutinis skaičius 
padidėjo iki ≤20, tai per 2 sav., skaičiuojant nuo tos dienos 
kai darbdaviui <3 mėn. ima dirbti ≤20 darbuotojų; 

 

Darbo taryba privalomai turi būti sudaroma, kai įmonėje <3 mėn. dirba ≤20 darbuotojų. 
Pirmame etape darbdavys savo įsakymu turi skirti darbo tarybos rinkimų komisiją iš 3-7 narių (kuriuose ne daugiau kaip 
1/3 darbdavio administracijos darbuotojų).  
Rinkimų komisija skiriama darbdavio įsakymu per: 
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