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PATVIRTINTA 

Mažeikių politechnikos mokyklos 

Darbo tarybos 2022 m. lapkričio 7 d. 

nutarimu (2022-11-07 protokolas Nr. DT-1) 

 

 

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS 

 

 

DARBO TARYBOS 2019–2022 METŲ DARBO VEIKLA 

 

Mažeikių politechnikos mokyklos Darbo taryba yra Mažeikių politechnikos mokyklos 

darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Mažeikių politechnikos mokyklos darbuotojų 

profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. 

 

Eil. 

Nr. 

Data ir 

protokolo 

numeris 

Svarstyta Nutarta 

1 

 

2

2019-10-31 

Nr. DT-1 

 

1. Darbo tarybos 

rinkiminės komisijos 

informacija apie 2019 m. 

spalio 25 d. mokykloje 

vykusių rinkimų 

rezultatus.  

Mažeikių politechnikos mokykloje Darbo tarybą 

sudaro šie bendruomenės visuotiniu balsavimu 

išrinkti atstovai: Vida Karvauskienė, Vilma 

Ramanauskienė, Dangiras Gurauskas, Dalia 

Griciuvienė, Vilma Šiaulienė. 

2. Darbo tarybos 

pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimai. 

Mažeikių politechnikos mokyklos Darbo tarybos 

pirmininku patvirtinti Dangirą Gurauską, sekretore 

– Vilmą Šiaulienę, nariais – Dalią Griciuvienę, 

Vidą Karvauskienę, Vilmą Ramanauskienę. 

3. Darbo tarybos narių 

funkcijų pasiskirstymas. 

Pasidalinti atsakomybe už darbo funkcijas ir 

bendradarbiavimą su atskirais padaliniais. 

Atsakingi: Vida Karvauskienė – už Mažeikių 

politechnikos mokyklos administracijos ir 

aptarnaujančio personalo darbuotojų interesus; 

Vilma Ramanauskienė – už Mažeikių 

politechnikos mokyklos profesijos mokytojų 

interesus; Dalia Griciuvienė – už Viekšnių 

skyriaus administracijos ir aptarnaujančio 

personalo darbuotojų interesus, bendrojo ir 

profesinio mokymo mokytojų interesus; Vilma 

Šiaulienė – už Mažeikių politechnikos mokyklos 

bendrojo lavinimo mokytojų interesus, Daniras 

Gurauskas – už mokyklos bendruomenės visų 

narių interesus. 

4. Dėl Darbo tarybos 

Darbo reglamento 

projekto svarstymo ir 

patvirtinimo. 

Patvirtinti Mažeikių politechnikos mokyklos 

Darbo tarybos Darbo reglamentą. 

 

2 

2

2020-09-16 

Nr. DT-1 

 

1. Darbo tarybos 

komisijos narių sudėties 

atnaujinimas. 

 

1. Patvirtinti Darbo tarybos nauju nariu – Viekšnių 

skyriaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją 

metodininkę Vitaliją Milieškienę. 

2. Paskirti atsakinga už Mažeikių politechnikos 

mokyklos administracijos ir aptarnaujančio 
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personalo darbuotojų interesus. 

3. Patvirtinti atnaujintą Mažeikių politechnikos 

mokyklos Darbo tarybos sudėtį 

3 

2

2022-11-07 

Nr. DT-1 

 

1. Darbo tarybos 

komisijos narių veiklos 

nutraukimas 

Patvirtinti, kad Mažeikių politechnikos mokyklos 

Darbo tarybos veikla nutraukta nuo 2022 m. spalio 

31 d. 

2. Naujos Darbo tarybos 

rinkimų inicijavimas. 

Teikti mokyklos direktoriui posėdžio nutarimą 

(siūlymą) dėl naujos Darbo tarybos rinkimų 

inicijavimo. 

3. Darbo tarybos 

komisijos narių Veiklos 

ataskaitos projekto 

svarstymas. 

Patvirtinti, Mažeikių politechnikos mokyklos 

Darbo tarybos2019–2022 m. Veiklos ataskaitą. 

 

 

_______________________ 


