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ŠIAULIŲ UNIVERSITETO DARBO TARYBOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2020 m. dirbo šios sudėties Šiaulių universiteto Darbo taryba (toliau – Darbo taryba): Darbo tarybos 

pirmininkė – Asta Vaitkevičienė (Edukologijos instituto docentė); nariai: – Gediminas Ramanauskas 

(Edukologijos instituto docentas), Angelė Kavaliauskienė (Edukologijos instituto lektorė), Darius 

Masiliauskas (Edukologijos instituto lektorius), Vilma Navickienė (Edukologijos instituto lektorė), Dovilė 

Ruplienė (Finansų tarnybos vyriausioji ekonomistė, Regionų plėtros instituto lektorė), Kristina 

Matuzevičiūtė–Balčiūnienė (Regionų plėtros instituto docentė).  

Darbo tarybos veikla 2020 m.: 

1. Suorganizuoti 5 darbo tarybos posėdžiai 

2. Teikti 5 prašymai rektoriui: 2 dėl galimo mobingo įvertinimo ir sprendimo priėmimo skriaudą 

patyrusio darbuotojo atžvilgiu, 1 dėl DG V-68 grupės išvadų, 1 dėl atostoginių skaičiavimo, 1 dėl 

informavimo apie atleidžiamus darbuotojus. 

3. Susitikimas su ŠU rektoriumi dėl galimo mobingo tyrimo (2020-03-02).  

4. Darbo tarybos pirmininkė Asta Vaitkevičienė ir narė Angelė Kavaliauskienė buvo įtraukta į darbo 

grupės V-68 darbą dėl galimo mobingo tyrimo ir į COVID-19 darbo grupę. 

5. Gautas ŠU finansų skyriaus direktorės raštas dėl NPD netaikymo skaičiuojant birželio mėnesio 

atlyginimą (2020-07-02). 

6. Suorganizuotas išplėstinis DT posėdis su ŠU rektoriumi Dariumi Šiaučiūnu, prorektore Renata 

Bilbokaite (2020-09-09) dėl ŠU prijungimo prie VU, studijų krypčių prioritetų, studentų priėmimo 

tendencijų ir ŠU administracijos darbuotojų ir akademinių darbuotojų darbo krūvio perspektyvų. 

7. Gautas ŠU juristo pranešimas dėl galimų ŠU darbuotojų teisių pažeidimo vykdant ŠU reorganizaciją 

(2020-09-29). 

8. Suorganizuotas išplėstinis DT posėdis su ŠU rektoriumi Dariumi Šiaučiūnu, teisininku Remigijumi 

Šivickiu ir Administracijos tarnybos direktore (2020-11-10) dėl ŠU administracijos darbuotojų ir 

akademinių darbuotojų atleidimo ir kompensacijų už darbą klausimų. 

9. Susitikime su naujai išrinktu Vilniaus universiteto rektoriumi prof. dr. Rimvydu Petrausku ir jo 

komanda užduotas klausimas dėl ŠU darbuotojų teisių ir socialinių garantijų. Gautas VU rektoriaus 

patikinimas, kad prijungus ŠU prie VU, ŠU darbuotojų teisės ir socialinės garantijos bus išsaugotos 

pagal DK nuostatas.  

10. Darbo tarybos pirmininkė Asta Vaitkevičienė dalyvavo Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų 

organizuotame 3 a. val. seminare „Darbo tarybų teisė; Darbo tarybos rinkimai / perrinkimai: tvarka 

ir aktualūs klausimai“ (2020-12-15). 

11. Gauti VU raštai dėl ŠU darbuotojų darbo užmokesčio laikinosios tvarkos 2021-01-01 – 2021-12-31 

metais (2020-12-09) ir dėl ŠU darbuotojų prijungimo prie VU būdo (2020-12-17).   

2020-12-16 

Darbo tarybos pirmininkė        Asta Vaitkevičienė 
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