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Darbo sutarties šalys ir 

jų bendrosios pareigos 



Darbuotojas

• Darbuotojas − fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai 

atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu. 

Darbuotoju gali būti darbinį teisnumą ir veiksnumą 

turintis fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir 

veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, 

išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.



Darbdavys

• Darbdaviu gali būti Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantis 
juridinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą;

• Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruotas užsienio valstybės 
jurisdikcijai priklausančio juridinio asmens ar kitos organizacijos 
padalinys (filialas, atstovybė) ar užsienio valstybės jurisdikcijai 
priklausantis fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija;

• juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (filialas, 
atstovybė) arba tokių asmenų grupė. 

• Darbdavio – juridinio asmens darbinis teisnumas ir veiksnumas 
atsiranda nuo jo įsteigimo momento, nebent jo veiklą 
reglamentuojantys teisės aktai nustato vėlesnį įsisteigimo 
momentą. 

• Darbdaviu taip pat gali būti fizinis asmuo. Darbdavio – fizinio 
asmens teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
civilinis kodeksas.“



Vidutinis darbuotojų skaičius

• Vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius – su darbdaviu 

galiojančiais darbo santykiais ilgiau kaip tris mėnesius 

susijusių darbuotojų skaičius. Į šį darbuotojų skaičių 

įskaičiuojami ir visų Lietuvos Respublikos teritorijoje 

esančių darbdavio juridinio asmens filialų, atstovybių ir 

struktūrinių organizacinių padalinių bei kitų darboviečių 

darbuotojai. Į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių 

įskaičiuojami ilgiau kaip tris mėnesius jo įmonėje 

dirbantys laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojai.



Naujos pareigos darbdaviams: vidutinis 

darbdavio darbuotojų skaičius daugiau 

kaip 20
Darbdavys privalo:

• pareikalavus darbo tarybai, o kai jos nėra, – darbdavio lygmeniu 

veikiančiai profesinei sąjungai, privalo teikti bent kartą per metus 

atnaujinamą informaciją:

1) apie darbuotojų, išskyrus vadovaujančias pareigas einančius 

darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį 

pagal profesijų grupes ir lytį, jeigu profesijos grupėje yra daugiau 

kaip du darbuotojai;

2) kurią skelbti įpareigoja įstatymai, kolektyvinės sutartys, darbdavio 

ir darbo tarybos susitarimai.



Darbo tarybų steigimas

• Darbdaviai per šešis mėnesius nuo NDK 
įsigaliojimo dienos įsakymu privalės sudaryti 
darbo tarybos rinkimų komisiją. 

• Rinkimų komisija:
– nustato darbo tarybos rinkimų datą; 

– skelbia kandidatų į darbo tarybos narius registravimą 
ir nustato datą, iki kurios gali būti keliami 
kandidatai, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį 
kandidatų sąrašą. 

• Jeigu nepasiūloma pakankamai kandidatų į darbo 
tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai 
paskelbia protokolą, kad darbo tarybos rinkimai 
laikomi neįvykusiais.



Įpareigojimas turėti darbo 

apmokėjimo sistemą

• Darbo apmokėjimo sistemą kolektyvinėje sutartyje, o 
jeigu kolektyvinės sutarties nėra darbo apmokėjimo 
sistemą darbdavys privalo patvirtinti ir padaryti 
prieinamą susipažinti visiems darbuotojams.

• Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos: 

1. darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir 
kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir 
darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus);

2. papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo 
pagrindai ir tvarka;

3. darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.



Vidutinis darbuotojų skaičius -

daugiau kaip 50?
Specialios darbdavio pareigos: 

• priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių

galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros

principų įgyvendinimo priemones (lyčių lygybės ir

nediskriminavimo kitais pagrindais principo

įgyvendinimas, DK 26 str.);

• priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti

darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos

įgyvendinimo priemones (darbuotojo teisės į privatų

gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą įgyvendinimas,

DK 27 str.).



Kitos darbdavių bendrosios pareigos

• Darbuotojai turi būti supažindinti su informacinių ir 
komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų 
stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.

• Darbdaviui įgyvendinant nuosavybės ar valdymo teises į 
darbo vietoje naudojamas informacines ir komunikacines 
technologijas, negali būti pažeidžiamas darbuotojo 
asmeninio susižinojimo slaptumas.

• Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti 
jo šeiminius įsipareigojimus. Kodekse nustatytais atvejais 
pateikti darbuotojų prašymai, susiję su šeiminių 
įsipareigojimų vykdymu, turi būti darbdavio apsvarstyti ir į 
juos motyvuotai atsakyta raštu.



Darbuotojų nediskriminavimas

Darbdavys privalo:

• priimdamas į darbą, taikyti vienodus atrankos 
kriterijus ir sąlygas;

• sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes 
tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio 
tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės 
darbo patirties, taip pat teikti vienodas 
lengvatas;

• naudoti vienodus darbo vertinimo kriterijus ir 
vienodus atleidimo iš darbo kriterijus;

• už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti 
vienodą darbo užmokestį;



Darbuotojų nediskriminavimas

Darbdavys privalo:

• imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje 

nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir 

nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat 

nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško 

elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl 

diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;

• imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų 

sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros 

arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, 

jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai 

apsunkinamos darbdavio pareigos.



Darbuotojų nediskriminavimas

• Atlyginimu už darbą laikomas darbo 

užmokestis ar bet koks kitas atlygis, 

įskaitant atlygį grynaisiais pinigais arba 

natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar 

netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo 

darbą.

• Darbdaviui tenka pareiga įrodyti, kad 

diskriminacijos nebuvo.



Interesų konflikto

išvengimo pareiga



Sąžiningumo ir bendradarbiavimo 

principų įgyvendinimas – interesų 

konflikto išvengimo pareiga
• Kiekviena iš šalių privalo vengti interesų konflikto ir 

siekti bendros darbdavio ir darbuotojo ar visų 

darbuotojų gerovės, darbo santykių darnaus vystymosi 

ir kitos darbo sutarties šalies teisėtų interesų gynimo. 

(DK 24 str. 5 d.): 



Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas

• Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje 
gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos 
būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės 
saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar 
priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami 
siekiant išvardytų tikslų.

• Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje 
negalimas kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti 
darbo kokybę ir mastą. 

• Apie vaizdo stebėjimą ir garso įrašymą 
konkrečioje darbovietės vietoje informuojama 
vaizdiniu žymeniu matomoje vietoje.



Kiti darbo sutarties šalių bendrieji 

įsipareigojimai

• Darbdavys privalo apmokyti darbuotoją 
dirbti tiek, kiek tai būtina jo darbo 
funkcijai atlikti.

• Darbuotojas privalo saugoti darbdavio 
turtinius ir neturtinius interesus. 
Darbuotojas privalo naudotis darbdavio 
perduotomis darbo priemonėmis, turtu, 
taip pat lėšomis pagal jų tikslinę paskirtį 
ir taupiai.



Darbo sutarties turinys



Darbo sutarties sąlygos

• Būtinosios darbo sutarties sąlygos – sąlygos (darbo 
funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir 
darbovietė), dėl kurių susitarus laikoma, kad 
darbo sutartis yra sudaryta.

• Darbo sutartyje, kurioje nustatytas mėnesinis 
darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 
du Lietuvos statistikos departamento paskutinio 
paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto
darbo užmokesčio dydžiai, galima nukrypti nuo 
šiame kodekse ar kitose darbo teisės normose 
nustatytų imperatyvių taisyklių jeigu darbo 
sutartimi pasiekiama darbdavio ir darbuotojo 
interesų pusiausvyra.



Darbo sutarties sąlygos

• Darbo funkcija apibrėžiama darbo sutartyje, pareiginiuose 
nuostatuose ar darbo (veiklos) apraše. Darbuotojo prašymu 
informaciją apie susitartos darbo funkcijos turinį ir jos 
apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai keliamus 
reikalavimus darbdavys turi pateikti raštu per penkias darbo 
dienas nuo darbuotojo prašymo pateikimo darbdaviui dienos.

• Darbo sutartyje šalys nustato darbo užmokestį per mėnesį 
(mėnesio algą) ar darbo valandą (valandinį atlygį). Darbo 
sutarties šalys gali sulygti ir dėl priedų, priemokų, premijų ar 
kitokio papildomo apmokėjimo pagal įvairias darbo 
apmokėjimo sistemas.

• Darbdavys ir darbuotojas taip pat susitaria dėl darbovietės, 
kurioje savo darbo funkciją atliks darbuotojas. Darbo 
funkcijos atlikimo vieta gali nesutapti su darbovietės vieta. 



Susitarimas dėl papildomo darbo

• Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa 
darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau 
nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. 

• Vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti DK
ar kitų darbo teisės normų nustatyti maksimaliojo darbo ir 
minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.

• Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu 
bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo 
valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar 
kita.

• Susitarimą dėl papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali 
nutraukti, įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš penkias 
darbo dienas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia, 
nutrūkus pagrindinės darbo funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo 
sutarties šalys susitaria kitaip



Susitarimas dėl papildomo darbo

• Vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos 

kelios darbo sutartys nuo Darbo kodekso įsigaliojimo 

lieka galioti nustatant pagrindinę darbo sutartį ir 

susitariant dėl papildomų darbo funkcijų ir šioms 

sutartims taikomos susitarimą dėl papildomo darbo 

reglamentuojančios Darbo kodekso nuostatos. Jeigu 

šalys nenustato pagrindinės ar papildomos darbo 

funkcijos, pagrindine laikoma ta funkcija, dėl kurios 

susitarta pirmiau.



Susitarimas dėl išbandymo

• Išbandymo terminas negali būti ilgesnis negu trys 
mėnesiai, neskaitant laiko, kai darbuotojas nebuvo 
darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų 
svarbių priežasčių. Pratęsti išbandymo laikotarpį 
darbo sutarties šalių susitarimu draudžiama.

• Pripažinęs, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, 
darbdavys iki išbandymo termino pabaigos gali priimti 
sprendimą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu 
įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas iki darbo 
sutarties pasibaigimo, ir nemokėti išeitinės išmokos.

• Darbuotojas gali per išbandymo terminą nutraukti 
darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš 
tris darbo dienas. Šis įspėjimas gali būti atšauktas ne 
vėliau kaip kitą darbo dieną po jo pateikimo. 



Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo

• Atlygintos gali būti tik išlaidos, susijusios su darbuotojo žinių ar 

gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, 

suteikimu. Susitarime gali būti nustatyta, ar į mokymo ar 

kvalifikacijos tobulinimo išlaidas įskaičiuojamos kitos 

komandiruotės išlaidos (kelionės, nakvynės ir kita).

• Atlygintos gali būti tik darbdavio turėtos išlaidos per paskutinius 

dvejus metus iki darbo sutarties pasibaigimo, nebent kolektyvinėje 

sutartyje nustatytas kitoks terminas, kuris negali viršyti trejų 

metų.

• Jeigu darbuotojas savo iniciatyva studijuoja ir darbdavys apmoka 

visas ar ne mažiau kaip pusę šių išlaidų, darbo sutarties šalys 

papildomai gali susitarti dėl to, kad darbuotojas laikotarpiu, iki 

tęsia darbdavio lėšomis apmokėtas studijas, ir per trejus metus po 

šio laikotarpio pabaigos darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių 

priežasčių gali nutraukti tik atlyginęs darbdaviui jo patirtas 

išlaidas.



Susitarimas dėl ne viso darbo laiko

• Darbo sutarties vykdymo metu darbuotojas, kurio darbo 
santykiai su darbdaviu trunka ne trumpiau kaip trejus metus, 
turi teisę pateikti prašymą raštu laikinai dirbti ne visą darbo 
laiką. 

• Darbuotojo prašymas pakeisti darbo laiką, sutrumpinant 
darbo dieną iki keturių valandų per dieną, arba sumažinti 
darbo dienų skaičių iki trijų darbo dienų per darbo savaitę 
tenkinamas, jeigu jis pateiktas ne mažiau kaip prieš 
trisdešimt dienų iki jo įsigaliojimo, o ne visą darbo laiką bus 
dirbama ne ilgiau kaip vienus metus. Pakartotinai prašyti 
nustatyti ne visą darbo laiką darbuotojas turi teisę tik 
išdirbęs visą darbo laiką tokį laikotarpį, kurį jis dirbo ne visą 
darbo laiką. 

• Darbdavys gali atsisakyti tenkinti darbuotojo prašymą 
laikinai dirbti ne visą darbo dieną tik dėl svarbių priežasčių.



NEKONKURAVIMAS

• DK 38 str.

• Darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas, galiojant
darbo sutarčiai ar pasibaigus darbo sutarčiai (N), tam tikrą laiką
nevykdys tam tikros darbo veiklos pagal darbo sutartį su kitu
darbdaviu, taip pat nevykdys su darbo funkcijomis susijusios
savarankiškos komercinės arba gamybinės veiklos, jeigu ši veikla
tiesiogiai konkuruotų su darbdavio vykdoma veikla.

• Šis susitarimas galioja ne ilgiau kaip dvejus metus po darbo
sutarties pasibaigimo.

• Galimi tik su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ar gebėjimų,
kurie gali būti pritaikyti konkuruojančioje veikloje ir taip padaryti
darbdaviui žalos (N).



NEKONKURAVIMAS

• Susitarime dėl nekonkuravimo turi būti:

1. apibrėžta draudžiama veikla

2. nekonkuravimo teritorija

3. susitarimo galiojimo terminas

4. nekonkuravimo kompensacijos darbuotojui dydis

Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu darbuotojui turi būti
mokama kompensacija, kurios dydis – ne mažiau kaip
keturiasdešimt procentų darbo sutarties pasibaigimo metu
buvusio darbuotojo VDU (N).

Kompensacija gali būti mokama darbo darbdaviui laikotarpiu
(N).



NEKONKURAVIMAS

• Darbuotojas, pažeidęs susitarimą dėl nekonkuravimo, privalo:

1. sulygtam susitarimo dėl nekonkuravimo laikotarpiui nutraukti
konkuruojančią darbo ar profesinę veiklą;

2. grąžinti gautą kompensaciją ir

3. atlyginti darbdaviui padarytą žalą.

• Išankstiniai susitarimai dėl netesybų, viršijantys darbuotojo
gaunamą nekonkuravimo kompensaciją už tris mėnesius, negalioja
(N).

• Darbuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti susitarimą dėl
nekonkuravimo, kai darbdavys daugiau kaip du mėnesius vėluoja
sumokėti nekonkuravimo kompensaciją ar jos dalį (N).



NEKONKURAVIMAS

• DK 24 str.

• Kiekviena iš šalių privalo vengti interesų konflikto

• Nekonkuravimas darbo sutarties metu už
kompensaciją.

• Jeigu viena šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šiame

straipsnyje nustatytas pareigas, kita šalis turi teisę į

žalos atlyginimą ar reikalauti, kad jos teisės būtų

apgintos kitais būdais



KONFIDENCIALI INFORMACIJA

• DK 25 str.

• Pareigą saugoti konfidencialią informaciją (informaciją,
kuri laikoma komercine (gamybine), profesine, valstybės
ar tarnybos paslaptimi) ir atsakomybę už jos pažeidimą
reglamentuoja įstatymai.

• Darbo sutarties šalys gali sudaryti papildomus susitarimus
dėl konfidencialios informacijos apsaugos.



• DK 39 str.

• Darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas darbo

sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai

asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims

neatskleis tam tikros iš darbdavio ar dėl atliktos darbo funkcijos

gautos informacijos, kurią darbo sutarties šalys savo susitarime

dėl konfidencialios informacijos apsaugos įvardys konfidencialia.

• Konfidencialia informacija negali būti laikomi duomenys, kurie 1)

viešai prieinami, taip pat duomenys, kurie 2) pagal teisės aktus ar

pagal jų paskirtį negali būti laikomi konfidencialiais ar kurių 3)

apsaugai darbdavys nesiima protingų priemonių.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA



• Susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos turi
būti:

1. apibrėžti konfidencialią informaciją sudarantys
duomenys,

2. susitarimo dėl konfidencialios informacijos apsaugos
galiojimo terminas,

3. darbdavio pareigos padedant darbuotojui išsaugoti šios
informacijos slaptumą.

4. netesybų už šio susitarimo nevykdymą ar netinkamą jo
vykdymą skaičiavimas.

Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos
galioja vienus metus po darbo santykių pasibaigimo, jeigu
darbo sutarties šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA



KOMERCINĖ PASLAPTIS

• Informacija laikoma komercine (gamybine)
paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią
komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos
nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai
prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito
asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs,
protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą

• PVZ: Verslo strategijos, planai, verslo kūrimo metodai, rinkodaros
planai, rinkų analizės, kainodaros politika, biudžeto planai,
finansinės operacijos, sąskaitų likučiai, gamybos metodai,
technologiniai procesai, gaminio sudėtis, receptai, formulės,
algoritmai, technologinė įranga, schemos, IT sprendimai, klientai,
verslo partneriai, derybų, sutarčių sąlygos, etc.



KOMERCINĖ PASLAPTIS

Diskrecijos principas: informacijos pripažinimą

paslaptimi apsprendžia jos savininkas. Savininkas,

vadovaudamasis komercijos (gamybos) interesais,

sprendžia, kuri informacija yra komercinė paslaptis

ir negali būti atskleista

• Informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine

(gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija,

nustato valdyba arba bendrovės vadovas



KOMERCINĖ PASLAPTIS

• Įstatymai nereglamentuoja privalomų būdų, kaip

darbuotojus supažindinti su informacija, sudarančią

komercinę paslaptį, todėl bendrovė gali pasirinkti jai

labiausiai tinkamą variantą arba kelių variantų

kombinaciją (DS dalis, atskiras susitarimas, vidaus

tvarkos dalis).



Darbo sutarties 

sudarymas



Informacijos apie darbuotoją reikalavimas

• Draudžiama iš darbuotojo reikalauti informacijos, 
kuri nėra susijusi su jo sveikatos būkle, 
kvalifikacija ar kitomis aplinkybėmis, 
nesusijusiomis su tiesioginiu darbo funkcijos 
atlikimu (DK 41 str.).

• Darbo sutarties šalys privalo viena kitai laiku 
pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias 
reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą 
ir nutraukimą. Ši informacija turi būti pateikta 
teisinga, nemokamai ir darbo sutarties šalių 
nustatytais protingais terminais (DK 25 str.).



Darbo sutarties sudarymas

• Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.

• Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau ji neįsigaliojo ne dėl 
darbuotojo kaltės, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui 
kompensaciją, kurios dydis ne mažesnis, negu darbuotojo darbo 
užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu 
vienas mėnuo.

• Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau neįsigaliojo dėl 
darbuotojo kaltės – darbuotojui iš anksto neinformavus darbdavio 
prieš tris darbo dienas iki sutartos darbo pradžios, darbuotojas 
privalo atlyginti darbdaviui padarytą žalą, kurios dydis ne didesnis, 
negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, 
tačiau ne ilgesnį negu dvi savaitės.

• Darbdavys leidžia darbuotojui pradėti dirbti tik tada, kai 
pasirašytinai supažindina darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką 
darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimais.



Pranešimas apie darbo sąlygas

• Iki darbo pradžios darbdavys privalo darbuotojui pateikti šią 
informaciją:

• visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas 
(fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas arba, jeigu jo 
nėra, − gimimo data ir nuolatinė gyvenamoji vieta);

• darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi 
pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, 
nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš 
kurios darbuotojas gauna nurodymus, adresas;

• darbo sutarties rūšis;

• darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės 
arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu 
nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo 
lygis (laipsnis);



Pranešimas apie darbo sąlygas

- darbo pradžia;

- numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties 
atveju);

- kasmetinių atostogų trukmė;

- įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama 
darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

- darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, 
užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;

- nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės 
trukmė;

- informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines 
sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis 
tvarką.



Naujojo Darbo kodekso 

darbo sutarčių rūšys



Keičiamas konkrečių darbo sutarčių 

teisinis reguliavimas ir įtvirtinamos 

naujos darbo sutarčių rūšys: 

Naujojo darbo kodekso darbo sutarčių rūšys: 

• neterminuota darbo sutartis;

• terminuota darbo sutartis;

• laikinojo darbo sutartis;

• pameistrystės darbo sutartis;

• projektinio darbo sutartis;

• darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

• darbo keliems darbdaviams sutartis;

• sezoninio darbo sutartis;

• Nelieka trumpalaikių darbo ir antraeilio darbo 

sutarčių.



Terminuota darbo sutartis – kas keičiasi? 

(1)

Terminuota darbo sutartis – darbo sutartis, sudaroma tam tikram laikui
arba tam tikrų darbų atlikimo laikui (DK 67 str.).

• Terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams negali būti
daugiau kaip dvidešimt procentų visų darbdavio sudarytų darbo
sutarčių skaičiaus.

• Maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas, taip pat paeiliui
einančių terminuotų darbo sutarčių, kurios yra sudarytos su tuo pačiu
darbuotoju tai pačiai darbo funkcijai atlikti, bendra maksimali trukmė
yra dveji metai, išskyrus atvejus, jeigu darbuotojas priimamas laikinai
dirbti į laikinai nesančio darbuotojo darbo vietą.

• Paeiliui einančiomis terminuotomis darbo sutartimis laikomos darbo
sutartys, kurias skiria ne ilgesnis kaip dviejų mėnesių laikotarpis.

• Jeigu bendra terminuotų sutarčių trukmė ilgesnė kaip dveji metai,
tokia sutartis laikoma neterminuota (laikotarpiai tarp terminuotų
darbo sutarčių įskaitomi į darbuotojo darbo santykių su darbdaviu
trukmę, tačiau neturi būti apmokami).



Terminuota darbo sutartis – kas keičiasi? 

(2)

• Su tuo pačiu darbuotoju paeiliui einančių terminuotų darbo

sutarčių, sudarytų skirtingoms darbo funkcijoms atlikti,

bendra trukmė negali viršyti penkerių metų (kitu atveju,

sutartis tampa neterminuota, o laikotarpiai tarp terminuotų

darbo sutarčių įskaitomi į darbuotojo darbo santykių su

darbdaviu trukmę, tačiau neturi būti apmokami).

• Terminuotų darbo sutarčių, kurių maksimalus terminas negali

būti ilgesnis kaip penkeri metai, sudarymo galimybę su

renkamais ar skiriamais darbuotojais, kūrybinių profesijų ir

mokslo darbuotojais, kolegialių renkamųjų organų skiriamais

darbuotojais ar kitais darbuotojais viešojo intereso gynimo

tikslais nustato kiti įstatymai.



Terminuota darbo sutartis – kas keičiasi? 

(3)

• Jeigu yra laisva darbo vieta, į kurią bus priimama dirbti pagal
neterminuotą darbo sutartį, darbdavys turi pasiūlyti užimti šią laisvą darbo
vietą tokį patį ar panašų darbą dirbančiam ir nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus atitinkančiam darbuotojui, kuris dirba pagal terminuotą
darbo sutartį. Jeigu tokių darbuotojų yra keletas, pasiūlymas turi būti
pateiktas tam darbuotojui, kurio darbo santykiai su darbdaviu trunka
ilgiausiai.

• Darbdavys privalo informuoti darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas
darbo sutartis, apie laisvas darbo vietas, į kurias bus priimta dirbti pagal
neterminuotą darbo sutartį, ir užtikrinti, kad jie turėtų tokias pačias
galimybes įsidarbinti nuolatiniam darbui kaip ir kiti asmenys. Tokia
informacija skelbiama įprastais darbovietėje būdais.

• Darbdaviai ne rečiau kaip kartą per metus teikia darbo tarybai
informaciją apie terminuotų darbo sutarčių būklę įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje, nurodydami darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas
sutartis, skaičių, užimamas pareigybes ir darbo užmokesčio vidurkį pagal
profesijų grupes ir lytį.



Terminuota darbo sutartis – kas keičiasi?

• Jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi 
ilgiau kaip vienus metus, apie darbo sutarties pasibaigimą 
suėjus terminui darbdavys privalo raštu įspėti darbuotoją ne 
vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, o jeigu darbo 
santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip 
trejus metus, – ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų. 
Pažeidęs šią pareigą, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui 
darbo užmokestį už kiekvieną termino pažeidimo dieną, bet 
ne daugiau kaip už penkias ar dešimt darbo dienų.

• Jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi 
ilgiau kaip dvejus metus, darbo sutarčiai pasibaigus suėjus 
terminui, darbuotojui išmokama vieno mėnesio jo vidutinio 
darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka

• Darbo sutarties nutraukimas anksčiau termino.



Įtvirtintas „Laikinojo darbo“ sutarties 

teisinis reglamentavimas (DK 72 str.)

• Laikinojo įdarbinimo įmonė privalo užtikrinti, kad už darbą
laikinojo darbo naudotojui laikinojo darbuotojo darbo
užmokestis būtų ne mažesnis už užmokestį, koks būtų jam
mokamas, jeigu laikinojo darbo naudotojas būtų laikinąjį
darbuotoją įdarbinęs pagal darbo sutartį toje pačioje darbo
vietoje, išskyrus atvejus, kai pagal neterminuotą laikinojo darbo
sutartį dirbantys laikinieji darbuotojai tarp siuntimų gauna
darbo užmokestį iš laikinojo įdarbinimo įmonės ir šio darbo
užmokesčio dydis tarp siuntimų dirbti yra toks pats kaip ir
siuntimų dirbti metu.

• Už pareigos mokėti laikinajam darbuotojui už darbą laikinojo
darbo naudotojui tokį darbo užmokestį, koks būtų jam
mokamas, jeigu laikinojo darbo naudotojas būtų laikinąjį
darbuotoją įdarbinęs pagal darbo sutartį toje pačioje darbo
vietoje, įvykdymą laikinojo darbo naudotojas atsako
subsidiariai.



Pameistrystės darbo sutartis (DK 81 str.)

• Pameistrystės darbo sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį,
siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar
kompetencijų.

• Pameistrystės darbo sutartis gali būti:

1)pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties;

2)pameistrystės darbo sutartis, sudaryta su teisės aktais
reglamentuojama mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo
mokymo.

• Pameistrystės darbo sutartis yra terminuota ir maksimalus jos
terminas – šeši mėnesiai, išskyrus pameistrystės darbo sutartį,
sudarytą kartu su teisės aktais reglamentuojama mokymo sutartimi
dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo, kurioje apibrėžiama
ilgesnė mokymo trukmė.



Pameistrystės darbo sutartis (DK 81 str.)

• Vienam darbdaviui tuo pačiu metu galiojančių pameistrystės 
darbo sutarčių skaičius negali viršyti vieno dešimtadalio visų 
galiojančių jo darbo sutarčių skaičiaus;

• Darbo sutarties šalys, sudarydamos pameistrystės darbo 
sutartį, gali sutarti dėl darbdavio patiriamų mokymo išlaidų 
atlyginimo. Tokiame susitarime nurodoma, kokios yra 
darbdavio patiriamos mokymo išlaidos ir kokia yra jų 
(paslaugų, medžiagų ir kita) vertė. Tokioms išlaidoms 
atlyginti gali būti skiriama ne daugiau kaip dvidešimt 
procentų pameistrio darbo užmokesčio per mėnesį;

• pameistrystės darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta 
prieš terminą pameistrio rašytiniu pareiškimu įspėjus 
darbdavį prieš penkias darbo dienas ir darbdavio iniciatyva –
įspėjus pameistrį prieš dešimt darbo dienų.



Nenustatytos apimties darbo 

sutartis 



Projektinio darbo sutartis (DK 89 str.)

• Projektinio darbo sutartis yra terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas
įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti
dirbdamas savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už darbovietės ribų,
o darbdavys įsipareigoja už tai sumokėti sulygtą atlyginimą.

Sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima tokiais atvejais:

• 1) sudarant iki dvejų metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai priimamu
asmeniu;

• 2) laikinai, iki penkerių metų, pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį;

• 3) sudarant iki dvejų metų trukmės susitarimą dėl projektinio darbo galiojant kitos
rūšies darbo sutarčiai.

• Projektinio darbo sutartyje privalo būti nustatyta darbo laiko norma, tai yra
vidutinis darbo valandų per savaitę skaičius, kurį dirbs darbuotojas.

• Turi būti mokamas ne mažesnis kaip minimalusis valandinis atlygis pagal nustatytą
darbo laiko normą. Projektinio darbo sutartyje papildomai gali būti nustatytas
laikinis darbo apmokėjimas arba darbo apmokėjimas už įvykdytą rezultatą, arba
taikomas mišrus būdas.



Darbo vietos dalijimosi sutartis (DK 93 

str.)

Du darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl vienos darbo vietos
dalijimosi, neviršydami vienam darbuotojui nustatytos
maksimaliosios darbo laiko normos.

• Sulygti dėl darbo vietos dalijimosi darbo sutarties galima tiek
sudarant naują darbo sutartį, tiek laikinai pakeičiant galiojančią
kitos rūšies darbo sutartį.

• Kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti savo darbo laiką,
susitardamas dėl to su kitu darbuotoju. Bet kuriuo atveju turi
būti laikomasi maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio
laiko reikalavimų.

• Darbo laiko režimas gali būti keičiamas darbuotojų tarpusavio
susitarimu ir, jeigu nustatyta darbo vietos dalijimosi darbo
sutartyje, informavus apie tai darbdavį.



Darbo vietos dalijimosi sutartis (DK 93 

str.)

• Darbuotojų susitarimai ir jų vykdymas negali niekaip paveikti
darbuotojų pareigos dirbti darbdaviui pagal sulygtą su juo
darbo režimą. Visais atvejais darbuotojai privalo taip vienas
kitą pakeisti darbe, kad nenukentėtų darbo funkcijos
atlikimas.

• Pasibaigus darbo vietos dalijimosi darbo sutarčiai su vienu
darbuotoju, kito darbuotojo darbo vietos dalijimosi darbo
sutartis lieka galioti vieną mėnesį, iki darbo vietos dalijimosi
darbo sutartis bus sudaryta su kitu darbuotoju.

• Darbo sutarties šalys gali susitarti, kad darbo vietos
dalijimosi darbo sutarčiai pasibaigus jos sudaro ne viso darbo
laiko darbo sutartį ar kitaip pakeičia darbo sutartį.



Darbo keliems darbdaviams sutartis (DK 

96 str.)
Su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje vietoj vieno darbdavio gali būti
nurodyti du ar daugiau darbdavių tai pačiai darbo funkcijai atlikti.

• Kiekvienas darbdavys, atsižvelgdamas į jiems skirtą darbuotojo laiką,
turi teisę darbuotojo atžvilgiu įgyvendinti darbdavio teises ir privalo
vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti šio kodekso ir kitų darbo teisės
normų taikymą.

• Darbo keliems darbdaviams sutartyje gali būti nustatyta, kad
darbuotojo darbo laikas neskirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai,
jeigu darbuotojas vienu metu vykdo kelių darbdavių užduotis, tačiau
nustatoma kiekvieno darbdavio apmokama darbo laiko normos dalis.

• Jeigu sutarta, kad darbuotojo darbo laikas skirstomas kiekvienam
darbdaviui atskirai, kiekvienam darbdaviui tenkanti darbuotojo darbo
laiko norma nurodoma arba darbo sutartyje, arba ne vėliau kaip prieš
penkias darbo dienas jam pranešamame darbo grafike.

• Darbo keliems darbdaviams sutartyje darbdavių susitarimu privaloma
nurodyti pirmąjį darbdavį, kuris atliks visas darbdavio funkcijas,
susijusias su darbo grafiko sudarymu, darbuotojo pajamų.



Nuotolinio darbo reguliavimo 

naujovės
Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo
organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo
tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip
penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai
pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui,
auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam
vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

• Skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu nustatomi darbo vietos
reikalavimai (jeigu tokie keliami), darbui suteikiamos naudoti
darbo priemonės, aprūpinimo jomis tvarka, naudojimosi darbo
priemonėmis taisyklės, taip pat nurodomas darbovietės padalinys,
skyrius ar atsakingas asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už
atliktą darbą darbdavio nustatyta tvarka;

• papildomų išlaidos privalo būti kompensuotos;

• Nuotolinio darbo atveju darbuotojo dirbtas laikas apskaičiuojamas
darbdavio nustatyta tvarka.



Komandiruotų darbuotojų darbo santykių 

ypatumai

• Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo 

kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal 

laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, 

poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios 

pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės 

arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių 

atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo 

darbo užmokestį.

• Komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu 

darbo laiko režimu, jeigu darbdavys nėra nustatęs 

kitokių įpareigojimų.



Darbo sutarties vykdymas



Darbo sąlygų keitimas darbdavio 

iniciatyva

• Pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo 

sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti 

darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su 

darbuotojo rašytiniu sutikimu.

• Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas turi būti išreikštas per 

darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 

penkios darbo dienos.

• Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, 

gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio 

iniciatyva be darbuotojo kaltės. Darbuotojo atsisakymas dirbti už 

sumažintą darbo užmokestį negali būti laikomas teisėta priežastimi 

nutraukti darbo sutartį.



Darbo sąlygų keitimas darbdavio 

iniciatyva

• Darbuotojui per tris mėnesius nuo to momento, kai 
darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių 
pažeidimą nesikreipus į Darbo ginčus nagrinėjančias 
institucijas, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti 
pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis.

• Kitos darbo sąlygos darbdavio sprendimu gali būti 
keičiamos, pasikeitus jas reglamentuojančioms 
taisyklėms ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio 
būtinumo atvejais. Apie šių sąlygų pakeitimus 
darbuotojas turi būti informuotas prieš protingą 
terminą. Darbdavys sudaro pakankamas sąlygas 
darbuotojui pasirengti būsimiems pasikeitimams. 



Darbo sąlygų keitimas darbuotojo 

iniciatyva

• Darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio pakeisti jo 
darbo sąlygas.

• Atsisakymas patenkinti darbuotojo raštu pateiktą 
prašymą pakeisti būtinąsias ar darbo sutarties šalių 
sulygtas papildomas darbo sutarties sąlygas turi būti 
motyvuotas ir pateiktas raštu  ne vėliau kaip per 
penkias darbo dienas nuo darbuotojo prašymo 
pateikimo.

• Darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo prašymą 
pakeisti darbo sąlygas, dėl šių sąlygų pakeitimo 
darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksčiau kaip 
po vieno mėnesio nuo darbuotojo prašymo pakeisti 
darbo sąlygas pateikimo.



Prastova

• Jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje 
sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo 
kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto 
darbo, darbdavys darbuotojui skelbia prastovą.

• Paskelbus prastovą, trunkančią iki vienos darbo dienos, 
darbuotojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis ir 
darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo būti darbovietėje.

• Jeigu prastova skelbiama ilgesniam laikotarpiui negu viena 
darbo diena, bet ne ilgiau kaip trims darbo dienoms, negali 
būti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktų į darbovietę 
kasdien ilgesniam negu viena valanda laikui. Buvimo 
darbovietėje per prastovą laiku jam mokamas vidutinis jo 
darbo užmokestis, o kitu prastovos laikotarpiu, kai 
darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokama du trečdaliai 
vidutinio jo darbo užmokesčio.



Prastova

• Jeigu prastova paskelbta neterminuotai arba ilgesniam negu trijų 

darbo dienų laikotarpiui, darbuotojas neprivalo atvykti į 

darbovietę, tačiau turi būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą 

darbo dieną po darbdavio pranešimo, o už prastovos laikotarpį 

viršijantį tris dienas jam paliekama keturiasdešimt procentų 

vidutinio jo darbo užmokesčio.

• Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, 

darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti 

mažesnis negu MMA, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko 

norma.

• Darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam 

tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius 

(ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną 

skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). 



Dalinis darbas

• Dalinis darbas gali būti nustatomas, kai:

dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių 
tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje 

ir 

pripažintų tokiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir yra 
grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos.

Dalinis darbas yra iki pusės darbo laiko normos trumpesnis 
darbo laikas, kai sumažėjęs darbo užmokestis 
kompensuojamas išmokant dalinio darbo išmoką NSDĮ 
nustatyta tvarka.



Nušalinimas

• Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo 
alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių 
medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina 
nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas 
darbo užmokesčio.

• Darbdavys, tirdamas darbuotojo galimo padaryto 
darbo pareigų pažeidimo aplinkybes, gali nušalinti 
darbuotoją nuo darbo iki trisdešimt kalendorinių 
dienų mokėdamas jam vidutinį jo darbo užmokestį.

• Nušalintas darbuotojas, jeigu jis sutinka, gali būti 
perkeltas į kitą darbą, jeigu toks perkėlimas 
neprieštarauja nušalinimo tikslui.



Darbo sutarties vykdymo sustabdymas 

darbuotojo iniciatyva

• Darbuotojas turi teisę laikinai, iki trijų mėnesių, sustabdyti darbo 

sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo 

dienas, jeigu darbdavys du ir daugiau mėnesių iš eilės nemoka viso 

darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio arba ilgiau kaip du 

mėnesius iš eilės nevykdo kitų savo įsipareigojimų, kurie nustatyti 

darbo sutartyje ir kolektyvinėje sutartyje arba kuriuos nustato 

darbo ir poilsio laiką, apmokėjimą už darbą, darbuotojų saugą ir 

sveikatą darbe reglamentuojančios darbo teisės normos. 

• Darbdavys sumoka darbuotojui ne mažesnę kaip vienos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio kompensaciją už kiekvieną sustabdytą darbo sutarties 

vykdymo mėnesį, išskyrus atvejus, kai darbuotojas darbo sutarties 

vykdymą sustabdo nepagrįstai.



Darbo santykių tęstinumas reorganizavus 

darbdavį 

• Darbdavio dalyvių sudėties pasikeitimai, jo pavaldumo, 
dalyvio ar pavadinimo pasikeitimas, darbdavio sujungimas, 
padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, 
įstaigos ar organizacijos arba restruktūrizavimas nekeičia 
darbdavio darbuotojų darbo sąlygų ir negali būti teisėta 
priežastis nutraukti darbo santykius.

• Jeigu darbuotojų teisės ir pareigos nustatytos kolektyvinėse 
sutartyse, šios teisės ir pareigos turi būti taikomos dvejus 
metus po verslo ar jo dalies perdavimo.

• Jeigu verslo perėmėjas nevykdo savo pareigų, verslo 
perdavėjas atsako vienus metus solidariai dėl darbuotojo 
teisių, atsiradusių iki perdavimo momento, įvykdymo.



Darbo santykių tęstinumas reorganizavus 

darbdavį 

• Jeigu darbuotojas per penkias darbo dienas nuo 

pranešimo gavimo raštu nesutinka su darbo santykių 

tęstinumu, verslo perdavėjas nutraukia darbo sutartį su 

darbuotoju darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.



Naujovės: darbo sutarties 

nutraukimo, įspėjimo terminų, 

mokėtinos išmokų nuostatų 

kontekste



Darbo sutarties nutraukimas šalių 

susitarimu

• Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties 
šaliai nutraukti darbo sutartį.

• Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame 
turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada 
pasibaigia darbo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia 
nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir 
kita). 

• Jeigu kita darbo sutarties šalis sutinka su pasiūlymu, ji sutikimą 
išreiškia raštu. Jeigu darbo sutarties šalis per penkias darbo dienas 
neatsako į pasiūlymą, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo 
sutartį atmestas.

• Sudarytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo ar darbo 
sutarties šalies raštu išreikštas sutikimas su pasiūlymu nutraukti 
darbo sutartį pabaigia darbo sutartį juose nurodytomis sąlygomis.



Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo 

iniciatyva: įspėjimo terminai

• Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl

nesvarbių priežasčių:

- Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo

sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio

laikotarpiui, gali būti nutraukta įspėjus ne vėliau kaip

prieš dvidešimt kalendorinių dienų.

- Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą per tris darbo

dienas.

• Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl

svarbių priežasčių įspėjus ne vėliau kaip per penkias

darbo dienas.



Svarbios priežastys nutraukti darbo 

sutartį darbuotojo iniciatyva: 

• darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt 
dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip keturiasdešimt penkias 
dienas per paskutinius dvylika mėnesių; 

• darbuotojui du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam 
priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga) arba jeigu darbdavys ilgiau 
kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato 
darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos;

• darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar 
neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį (vaiką (įvaikį), 
tėvą (įtėvį), motiną (įmotę), vyrą, žmoną), kuriam teisės aktų nustatyta 
tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis;

• pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų 
nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją 
dirbdamas pas tą darbdavį.

Darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčio 
dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus 
metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.



Darbo sutarties nutraukimas darbdavio 

iniciatyva be darbuotojo kaltės

• darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa 

pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų 

priežasčių, susijusių su darbdavio veikla;

• darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal 

numatytą rezultatų gerinimo planą;

• darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar 

papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo 

laiko režimo rūšį ar darbo vietovę;

• darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar 

jo dalies perdavimo atveju;

• teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio 

pasibaigia darbdavys.



Darbo sutarties nutraukimas darbdavio 

iniciatyva be darbuotojo kaltės

• Darbo organizavimo pakeitimai ar kitos priežastys, susijusios su 
darbdavio veikla, gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį tik tuo 
atveju, kai jie yra realūs ir lemia konkretaus darbuotojo ar jų grupės 
atliekamos darbo funkcijos ar darbo funkcijų nereikalingumą;

• Darbo sutartis nutraukiama, jei laikotarpiu nuo įspėjimo apie darbo 
sutarties nutraukimą iki penkių darbo dienų iki įspėjimo laikotarpio 
pabaigos darbovietėje nėra laisvos darbo vietos, į kurią darbuotojas 
galėtų būti perkeltas su jo sutikimu;

• Jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o 
atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus 
patvirtina darbdavys, suderinęs su darbo taryba, kai jos nėra, – su 
profesine sąjunga;

• Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti 
užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, 
taikoma šiems darbuotojams visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios 
specialybės darbuotojų atžvilgiu toje pačioje darbo vietovėje.



Pirmumo teisė likti darbe

• kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga;

• kurie augina daugiau kaip tris vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų arba 
vieni augina vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų arba prižiūri kitus 
šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių 
procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius įstatymų 
nustatytą senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka 
nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

• kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą 
toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, kurie sukako įstatymų nustatytą 
senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdami 
darbdavio įmonėje;

• kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau 
kaip treji metai;

• kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje;

• kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, 
valdymo organų narius (taikoma neatsižvelgiant į kvalifikaciją).



Darbo sutarties nutraukimas darbdavio 

iniciatyva be darbuotojo kaltės

• Darbuotojo darbo rezultatai gali būti priežastis 
nutraukti darbo sutartį, jeigu darbuotojui raštu buvo 
nurodyti jo darbo trūkumai ir nepasiekti asmeniniai 
rezultatai ir buvo bendrai sudarytas rezultatų gerinimo 
planas, apimantis laikotarpį, ne trumpesnį negu du 
mėnesiai, ir šio plano vykdymo rezultatai 
nepatenkinami;

• Darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis būtinosiomis 
ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti 
darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę gali būti 
priežastis nutraukti darbo sutartį, kai darbdavio 
siūlymas keisti darbo sąlygas yra pagrįstas 
reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar gamybinio 
būtinumo priežastimis.



Darbo sutarties nutraukimas darbdavio 

iniciatyva be darbuotojo kaltės: įspėjimo 

terminai

• Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną

mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus

metus, – prieš dvi savaites.

• Šie įspėjimo terminai dvigubinami:

- darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų;

- darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės

pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai;

• Šie įspėjimo terminai trigubinami neįgaliems darbuotojams ir

darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos

amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.



Įspėjimas nutraukti darbo sutartį

• įspėjimas turi būti pateiktas raštu;

• Įspėjime nutraukti darbo sutartį turi būti nurodytos darbo sutarties 
nutraukimo priežastis ir įstatymo norma, kurioje nurodytas darbo sutarties 
nutraukimo pagrindas, darbo santykių pasibaigimo diena;

• Jeigu darbuotojas įteikto įspėjimo termino pabaigos metu yra laikinai 
nedarbingas, yra išėjęs suteiktų atostogų, įspėjimo termino pabaiga 
nukeliama iki laikinojo nedarbingumo ar atostogų pabaigos;

• Darbdavys su darbuotojo sutikimu turi teisę bet kada iki įspėjimo termino 
pabaigos priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, nukeldamas darbo 
santykių pasibaigimo dieną į paskutinę įspėjimo termino dieną ir 
neleisdamas darbuotojui įspėjimo metu dirbti, tačiau sumokėdamas už 
visą įspėjimo laikotarpį jam priklausantį darbo užmokestį;

• Darbuotojo prašymu įspėjimo termino laikotarpiu jam turi būti suteikta ne 
mažiau kaip dešimt procentų buvusios darbo laiko normos naujo darbo 
paieškoms, kurio metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis.



Išeitinė išmoka

• Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo
vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu
darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės
jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

• Ilgalaikio darbo išmoka:

• vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio 
darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš 
darbo dieną tęsėsi nuo penkerių iki dešimt metų;

• dviejų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio 
ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu 
atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo dešimt iki dvidešimt 
metų;

• trijų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio 
ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu 
atleidimo iš darbo dieną tęsėsi dvidešimt ir daugiau metų.



Ilgalaikio darbo išmoka

• Ilgalaikio darbo išmokos mokamos darbuotojams, kurie ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius po atleidimo iš darbo kreipėsi
į Ilgalaikio darbo išmokų fondą;

• Ilgalaikio darbo išmokos skiriamos darbuotoją atleidus iš 
darbo, tai yra tuo atveju, kai tarp jo ir darbdavio per tris 
mėnesius po atleidimo iš darbo nesudaroma nauja darbo 
sutartis;

• skiriamos ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo 
atleidimo dienos. Ilgalaikio darbo išmokos yra mokamos už 
praėjusį mėnesį ne rečiau kaip kartą per mėnesį tol, kol 
išmokama visa darbuotojui paskirta šios išmokos suma;

• Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka 
nustatoma IDIF nuostatuose;



Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia

• Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju
dėl priežasčių, nenurodytų šio kodekso 57 straipsnio 1
dalyje, įspėjęs prieš tris darbo dienas ir sumokėjęs ne
mažesnę kaip šešių mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio
dydžio išeitinę išmoką.

• Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti nutraukta
dėl dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės
pažeidimais, taip pat dėl kreipimosi į administracinius
organus dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo,
santuokinės ir šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką
(vaikų), įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms
partijoms ir asociacijoms, amžiaus ar kitų diskriminacinių
motyvų.



Darbo sutarties nutraukimo apribojimai

• Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki 
jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai gali būti nutraukta šalių 
susitarimu, jos iniciatyva, jos iniciatyva išbandymo metu, 
nesant darbo sutarties šalių valios, taip pat kai baigiasi 
terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui;

• Su darbuotojais, auginančiais vaiką (įvaikį) iki trejų metų, 
darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, 
jeigu nėra darbuotojo kaltės (šio kodekso 57 straipsnis). Su 
darbuotojais, esančiais nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar 
vaiko priežiūros atostogose, darbo sutartis negali būti 
nutraukta darbdavio valia (šio kodekso 59 straipsnis);

• Draudžiama atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva nesant 
darbuotojo kaltės ar darbdavio valia darbuotoją, pašauktą 
atlikti privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto 
apsaugos tarnybą.



Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas

• Kai šis kodeksas nustato terminą priimti sprendimą dėl darbo 

sutarties nutraukimo, o darbdavys per šį terminą nepriima 

sprendimo nutraukti darbo sutartį, laikoma, kad darbo sutartis 

nenutraukta;

• Darbdavio sprendimas nutraukti darbo sutartį ar konstatuoti darbo 

sutarties pasibaigimą turi būti išreikštas raštu. Sprendime 

nurodoma darbo sutarties nutraukimo pagrindas ir įstatymo norma, 

kurioje nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, darbo 

santykių pasibaigimo diena;

• Darbo santykių pasibaigimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo 

diena, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama nesant 

darbuotojo darbe arba kai darbuotojui neleidžiama tą dieną dirbti;



Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas

• Jeigu darbo sutarties pasibaigimo dieną (išskyrus, kai 
darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu arba 
darbuotojo iniciatyva, suėjus terminuotos darbo 
sutarties terminui arba pasibaigus darbdaviui) 
darbuotojas yra laikinai nedarbingas arba išėjęs jam 
suteiktų atostogų, darbo santykių pasibaigimo diena 
nukeliama iki laikinojo nedarbingumo arba atostogų 
pabaigos;

• Jeigu yra darbuotojo prašymas, darbdavys per dešimt 
dienų privalo jam išduoti pažymą apie darbuotojo 
vykdytą darbo funkciją, jos pradžią ir pabaigą, taip pat 
gautą darbo užmokestį.



Darbo ir poilsio laikas 



Įtvirtintos darbo laiko režimo rūšys

• Darbo laiko režimas – darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną
(pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali viršyti
trijų paeiliui einančių mėnesių.

Darbo laiko režimo rūšys:

• nekintančią darbo dienos (pamainos) trukmę ir darbo dienų per savaitę
skaičių;

• suminę darbo laiko apskaitą, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko
norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį;

• lankstų darbo grafiką, kai darbuotojas privalo darbovietėje būti
fiksuotomis darbo dienos (pamainos) valandomis, o kitas tos dienos
(pamainos) valandas gali dirbti prieš ar po šių valandų;

• suskaidytos darbo dienos laiko režimą, kai tą pačią dieną (pamainą)
dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė negu
nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė;

• individualų darbo laiko režimą.



Maksimalaus darbo laiko reikalavimai

• Vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau 
neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo 
darbo laiko, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį 
negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt aštuonios 
valandos;

• darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal 
susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną 
(pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, 
neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų 
per kiekvieną septynių dienų laikotarpį;

• negali būti dirbama daugiau kaip šešias dienas per 
septynias paeiliui einančias dienas.



Suminė darbo laiko apskaita
• Suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius 

informavimo ir konsultavimo procedūrą su darbo taryba ir 
atsižvelgus į darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos 
nuomonę. 

• Jeigu nustatyta suminė darbo laiko apskaita, dirbama darbo 
(pamainų) grafikuose nurodytu laiku, laikantis nustatytų 
maksimaliojo darbo laiko reikalavimų.

• Darbo (pamainų) grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip 
prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik 
nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją 
prieš dvi darbuotojo darbo dienas. 

• Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, darbo (pamainų) 
grafikų derinimo tvarką suderinusi su įmonėje veikiančia darbo 
taryba (darbuotojų atstovais), kai jos nėra su profesine sąjunga 
arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.



Suminė darbo laiko apskaita
• Darbdavys privalo užtikrinti tolygų darbuotojų keitimąsi 

pamainomis. Teisę pasirinkti pamainą per dvi darbo dienas 
nuo jų pranešimo turi asmenys, auginantys vaiką iki trejų 
metų, o asmenys, auginantys vaiką iki septynerių metų, jeigu 
yra tokia galimybė;

• Darbdavys privalo sudaryti darbo (pamainų) grafikus taip, 
kad kiek įmanoma tolygiau paskirstytų darbuotojo darbo 
laiką per apskaitinį laikotarpį. Draudžiama skirti darbuotoją 
dirbti dvi pamainas iš eilės.

• Darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad 
nepažeistų maksimaliojo penkiasdešimt dviejų valandų per 
kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios 
taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir 
budėjimui.



Suminė darbo laiko apskaita
• Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas nėra 

išdirbęs bendros viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko 
normos, už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama 
pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio;

• Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra 
išdirbęs daugiau valandų, už viršytą darbo laiko normą jam 
apmokama kaip už viršvalandinį darbą arba darbuotojo 
prašymu viršytas darbo laikas, padaugintas iš skaičiaus 1,5, 
gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko;

• Darbdavys turi teisę per kiekvieną apskaitinio laikotarpio 
mėnesį mokėti pastovų darbo užmokestį, nepaisydamas 
faktiškai išdirbtos darbo laiko normos, o galutinį atsiskaitymą 
už darbą per apskaitinį laikotarpį pagal faktinius duomenis 
atlikti apmokėdamas už darbą paskutinį apskaitinio 
laikotarpio mėnesį.



Lankstus darbo grafikas

• Nustačius lankstų darbo grafiką (visoms ar tik kelioms 

darbo savaitės dienoms), darbo dienos (pamainos) 

pradžią ir (arba) pabaigą nustato pats darbuotojas;

• Darbdavys nustato fiksuotas darbo dienos (pamainos) 

valandas, kuriomis darbuotojas privalo dirbti 

darbovietėje. Keisti šį darbo laiką galima įspėjus 

darbuotoją ne vėliau kaip prieš dvi darbuotojo darbo 

dienas. 



Darbas naktį
• Nakties laikas – kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros 

valandos iki šeštos valandos.

• Dirbančiu naktį laikomas toks darbuotojas, kuris:

– ne mažiau kaip tris valandas per darbo dieną (pamainą) 
dirba nakties laiku;

– ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus 
dirba nakties laiku.

Dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali 
viršyti aštuonių valandų per darbo dieną (pamainą) per 
apskaitinį vieno mėnesio laikotarpį, jeigu aukštesnio negu 
darbdavio lygmens kolektyvinėse sutartyse nesusitarta 
kitaip.

• LRV tvirtina darbų, kuriems gali būti taikoma iki dvidešimt 
keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašą:



Budėjimas

• Kai darbuotojas atlieka savo darbo funkciją budėdamas 

(aktyvusis budėjimas), kai darbuotojas privalo būti 

darbdavio nurodytoje vietoje, pasirengęs prireikus 

atlikti savo funkcijas (pasyvusis budėjimas) darbo 

dienos (pamainos) trukmė negali viršyti dvidešimt 

keturių valandų;

• Aktyvaus budėjimo apskaitos laikotarpis trys mėnesiai;

• Pasyvaus budėjimo du mėnesiai;



Budėjimas

• Darbuotojo buvimas ne darbovietėje, bet esant pasirengusiam 
atlikti tam tikrus veiksmus ar atvykti į darbovietę kilus būtinybei 
įprastiniu poilsio laiku (pasyvusis budėjimas namie), nelaikomas 
darbo laiku, išskyrus faktiškai atliktų veiksmų laiką. 

• Toks budėjimas negali trukti ilgesnį kaip nepertraukiamą vienos 
savaitės per keturias savaites laikotarpį. 

• Dėl tokio pasyviojo budėjimo namie turi būti susitarta darbo 
sutartyje ir darbuotojui mokama ne mažesnė kaip dvidešimt 
procentų dydžio vidutinio darbo užmokesčio per mėnesį priemoka 
už kiekvieną budėjimo ne darbovietėje savaitę. 

• Už faktiškai atliktus veiksmus apmokama kaip už faktiškai dirbtą 
darbo laiką, tačiau neviršijantį šešiasdešimt valandų per savaitę.

• Asmuo negali būti skiriamas pasyviam budėjimui namie tą dieną, 
kurią jis nepertraukiamai dirbo ne mažiau kaip vienuolika valandų 
iš eilės.



Viršvalandžiai

• Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba
viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos
(pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko
trukmę.

• Darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su
darbuotojo sutikimu, išskyrus tokius išimtinius atvejus, kai:

- dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama
užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, avarijoms ar gaivalinėms
nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasekmes;

- būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis
darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų
medžiagos, produktai ar įrenginiai;

- tai numatyta kolektyvinėje sutartyje.



Didinama galimų išdirbti viršvalandžių riba

• Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų
laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip
aštuonias valandas viršvalandžių, nebent
darbuotojas savo sutikimą dirbti iki dvylikos
valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu.
Maksimali viršvalandžių trukmė per metus –
vienas šimtas aštuoniasdešimt valandų.
Kolektyvinėje sutartyje gali būti susitarta dėl
ilgesnės viršvalandžių trukmės.

• Dirbant viršvalandžius, negali būti pažeisti
maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio
laiko reikalavimai.



Darbo laiko apskaita

• Darbdavys privalo tvarkyti darbuotojų, išskyrus dirbančių 
nekintančią darbo dieną, darbo laiko apskaitą.

• Darbdavys privalo įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo 
faktiškai dirbtus:

• 1) viršvalandžius; 

• 2) darbo laiką švenčių dieną;

• 3) darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas pagal 
grafiką;

• 4) darbo laiką naktį;

• 5) darbo laiką pagal susitarimą dėl papildomo darbo.

• Darbo laiko apskaita tvarkoma darbdavio patvirtintos formos 
darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi ir 
saugomi elektroniniu būdu.



Minimaliojo poilsio laiko reikalavimai

• Per darbo dieną (pamainą) darbuotojui suteikiamos fiziologinės pertraukos 
pagal darbuotojo poreikį ;

• specialios pertraukos, dirbant lauko sąlygomis (lauke arba nešildomose 
patalpose), profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirbant sunkų fizinį ar 
didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą;

• ne vėliau kaip po penkių valandų darbo darbuotojams turi būti suteikta 
pietų pertrauka, skirta pailsėti ir pavalgyti;

• kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė 
negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės; 

• per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti 
suteiktas bent trisdešimt penkių valandų nepertraukiamojo poilsio laikas;

• Jeigu darbuotojo darbo dienos (pamainos) trukmė yra daugiau kaip dvylika 
valandų, bet ne daugiau kaip dvidešimt keturios valandos, 
nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) laikas negali būti 
mažesnis negu dvidešimt keturios valandos.



Atostogos

Atostogos gali būti:

1) kasmetinės;

2) tikslinės;

3) pailgintos, papildomos.



Atostogų laikas

• Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų
(jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau
kaip dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo
dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per
savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi
būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės
atostogos.

• Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo
metus.

• Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė
kaip dešimt darbo dienų arba ne mažiau kaip dvylika darbo dienų
(jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę), o jeigu darbo
dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų
dalis negali būti trumpesnė kaip dvi savaitės.



Atostogų suteikimas

• Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai 

suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo 

dienų skaičiaus;

• Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos 

suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių 

atostogų suteikimo eilę darbovietėje;

• Tokia eilė sudaroma kolektyvinėje sutartyje ar darbdavio ir 

darbo tarybos susitarime, ar kitose darbo teisės normose 

numatyta tvarka nuo birželio 1 dienos iki kitų metų gegužės 31 

dienos, jeigu juose nenustatoma kitaip.



Pailgintos ir papildomos atostogos

• Darbuotojams 
– iki aštuoniolikos metų, 

– vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba 
neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, 

– neįgaliems darbuotojams 

• suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės 
atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) 
arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos 
(jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu 
darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba 
skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių 
savaičių trukmės atostogos.



Pailgintos ir papildomos atostogos

• Darbuotojams 

– už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje 

pačioje darbovietėje; 

– už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo 

normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų 

negalima pašalinti;

– už ypatingą darbų pobūdį suteikiamos 

papildomos atostogos. 

• Papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką 

nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė



Mamadieniai ir tėvadieniai

• Darbuotojams: 

• auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų 
arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena 
papildoma poilsio diena per mėnesį (arba 
sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per 
savaitę); 

• auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, –
dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo 
laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant 
darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. 

• Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios 
darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas 
poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.



Mokymosi atostogos

• Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi 

ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas: 

– formaliojo švietimo programose, 

ir

– neformaliojo švietimo programose jeigu 

dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programoje yra susijęs su darbuotojo 

kvalifikacijos kėlimu, 

• trunkančias iki dešimt darbo dienų per vienus darbo metus, 

paliekama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo 

užmokesčio.



Atostoginių išmokėjimo tvarka

• Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš
kasmetinių atostogų pradžią.

• Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų
(jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) ar dvidešimt
keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per
savaitę), ar keturių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius
yra mažesnis arba skirtingas) trukmę, darbuotojui mokami atostogų
metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.

• Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas,
atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

• Jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas,
laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų
kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas
tris darbo dienas po kasmetinių atostogų.



Atostogų perskaičiavimas

• Nuo Darbo kodekso įsigaliojimo kasmetinės 
atostogos, į kurias teisė įgyta iki Darbo kodekso 
įsigaliojimo, suteikiamos darbo dienomis, už 
kiekvienas septynias kalendorines dienas atostogų 
suteikiant penkias darbo dienas kasmetinių 
atostogų (jeigu dirbama penkias dienas per 
savaitę) arba šešias darbo dienas už kiekvienas 
septynias dienas (jeigu dirbama šešias dienas per 
savaitę). Darbuotojai, iki Darbo kodekso 
įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių 
atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi 
teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d.



Darbo užmokestis



Darbo užmokesčio sąvoka

Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

1. bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba 
mėnesinė alga);

2. papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu 
ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą 
darbo apmokėjimo sistemą;

3. priedai už įgytą kvalifikaciją;

4. priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar 
užduočių vykdymą;

5. premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar 
mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą 
darbo apmokėjimo sistemą;

6. premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti 
darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar 
darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus



Naujovė dėl vidutinio darbo užmokesčio 

taikymo

• Tais atvejais, kai darbuotojui turi būti mokamas 

vidutinis darbo užmokestis, tokiam darbo užmokesčiui 

apskaičiuoti netaikomos premijos, darbdavio iniciatyva 

skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, 

jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar 

veiklos rezultatus.



Darbo užmokesčio nustatymas

• Darbo apmokėjimo sistema darbovietėje ar darbdavio įmonėje, 
įstaigoje, organizacijoje nustatoma kolektyvine sutartimi. 

• Kai nėra kolektyvinės sutarties, darbovietėse, kuriose vidutinis 
darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo 
sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir tai padaryti prieinamą 
susipažinti visiems darbuotojams. 

• Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti 
įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros DK nustatyta 
tvarka. 

• Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos 
– darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos 

jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir 
maksimalus); 

– papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir 
tvarka;

– darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.



Premijavimas

• nustatytais atvejais, dydžiais ir tvarka atlyginti už 
darbuotojo darbą pagal darbo sutartį;

• darbdavio iniciatyva paskatinti jį už gerai atliktą 
darbą, veiklą ar veiklos rezultatus;

• Skatinamoji premija gali būti neskiriama, jeigu 
darbuotojas per paskutinius šešis mėnesius padaro 
darbo pareigų pažeidimą;

• Jeigu numatyta premija už rezultatus, darbo santykių 
pasibaigimas neatleidžia darbdavio nuo pareigos 
sumokėti premiją, kurios dydis proporcingas darbo 
laikui per laikotarpį, už kurį skiriama premija, jeigu 
šalys nenustato kitokio laikotarpio



Apmokėjimas už nukrypimą nuo normalių 

darbo sąlygų

• Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta 
pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą 
naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo 
darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių 
dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo 
užmokesčio dydžio užmokestis;

• Nenormuota darbo diena gali būti taikoma tik 
vadovaujantiems darbuotojams, kurių gali būti ne 
daugiau 20 procentų;

• Už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, 
taip pat kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, 
mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo 
sąlygomis, darbo užmokestis.



Darbo normos

• Jeigu darbuotojui (tiek individualiai, tiek darbuotojų grupei) 

nustatomos darbo normos, darbdavys turi užtikrinti tokias darbo 

sąlygas, kad darbuotojas (tiek individualiai, tiek darbuotojų grupė) 

galėtų įvykdyti darbo normas.

• Darbuotojo motyvuotą prašymą dėl netinkamai nustatytos darbo 

normos nagrinėja darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantys organai. 

Darbdavys turi įrodyti, kad darbo norma nustatyta pagal profesinę 

riziką, darbo laiko sąnaudas ir darbo funkcijos atlikimo aplinkybes.

• Kai darbuotojas ne dėl savo kaltės neįvykdo darbo normų, jam 

mokama už faktiškai atliktą darbą, bet nemažiau kaip du trečdaliai 

jo vidutinio darbo užmokesčio ir MMA.

• Neįvykdžius darbo normų dėl darbuotojo kaltės, mokama už 

faktiškai atliktą darbą.



Drausminė atsakomybė

• Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo

ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl

savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias

nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis,

pažeidimą.

• Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:

- šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;

- per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo

padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.



Drausminė atsakomybė

• Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:

- neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos
priežasties;

- pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar
psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį
apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;

- atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės
normas privalomas;

- priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio
pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų
asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

- tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam
turtinės žalos;

- darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;

- kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo
pareigos.



Drausminė atsakomybė

• Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, 
darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo rašytinio 
paaiškinimo;

• Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties 
darbo pareigų pažeidimo gali būti nutraukta tik tada, jeigu ir 
pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo 
galimybę dėl jo pasiaiškinti ir darbdavys per vieną mėnesį 
nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie 
galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą.

• Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto 
pažeidimo darbdavys turi priimti ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas 
pratęsiamas iki dvejų metų, jeigu darbuotojo padarytas 
pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar 
veiklos patikrinimą.



Žalos atlyginimas

• Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, 

bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių 

dydžio, o jeigu turtinė žala padaryta dėl darbuotojo 

didelio neatsargumo, – ne daugiau kaip jo šešių 

vidutinių darbo užmokesčių dydžio.



Atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti 

visą žalą

1)žala padaryta tyčia;

2) žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo 

požymių;

3) žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo 

narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų 

darbuotojo;

4) žala padaryta pažeidus pareigą saugoti 

konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo;

5) darbdaviui padaryta neturtinė žala;

6) kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas 

kolektyvinėje sutartyje.



Žalos išieškojimo tvarka

• Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra 
arba pinigais neatlyginta žala gali būti išskaitoma iš 
darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio 
rašytiniu nurodymu. 

• Tokios išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio darbuotojo 
vidutinio darbo užmokesčio dydžio net ir tuo atveju, jeigu 
buvo padaryta didesnė žala.

• Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimtas ne 
vėliau kaip per tris mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos.

• Dėl išskaitos, kuri viršija vieno mėnesio darbuotojo vidutinio 
darbo užmokesčio dydį, arba jeigu praleisti išskaitos 
terminai, darbdavys žalos atlyginimo turi reikalauti darbo 
ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka.



Darbuotojų atstovavimo sistema

• Profesinės sąjungos kolektyviai atstovauja savo 
nariams.

• Kolektyvinės derybos, kolektyvinių sutarčių 
sudarymas ir kolektyvinių darbo ginčų dėl 
interesų inicijavimas yra išimtinė profesinių 
sąjungų teisė.

• Profesinės sąjungos taip pat individualiai gina 
savo narius ir jiems atstovauja individualiuose 
darbo santykiuose. 

• Darbo taryba ir darbuotojų patikėtinis yra nuo 
profesinių sąjungų nepriklausomi darbuotojams 
atstovaujantys organai, kurie atstovauja visiems 
darbuotojams darbdavio lygiu, informavimo, 
konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, 
kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į 
darbdavio sprendimų priėmimą. 



Darbuotojų atstovų veiklos garantijos

• Darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių 
sąjungų valdymo organų narių, darbo tarybų 
narių ir darbuotojų patikėtinio funkcijoms 
atlikti darbdavys skiria:

- nemokamą patalpą; 

- leidžia naudotis turimomis darbo 
priemonėmis; 

- kitas materialinio techninio aprūpinimo 
sąlygas nustato socialinių partnerių susitarimai.

• Darbuotojų atstovų veiklai gali būti skiriamos 
kitų socialinių partnerių lėšos. 



Darbuotojų atstovų veiklos garantijos

• Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys 
jų pareigų vykdymo laikui atleidžiami nuo darbo 
ne mažiau kaip šešiasdešimt darbo valandų per 
metus. Už šį laiką jiems paliekamas jų vidutinis 
darbo užmokestis.

• Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojų atstovavimą 
įgyvendinančių asmenų – mokymui ir švietimui. 
Tam suteikiamos ne mažiau kaip penkios darbo 
dienos per metus. Už šį laiką darbuotojams 
paliekamas vidutinis darbo užmokestis ne mažiau 
kaip už dvi darbo dienas.



Darbuotojų atstovų veiklos garantijos

• Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys 
laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir 6 mėnesius po jų 
kadencijos pabaigos be Valstybinės darbo 
inspekcijos sutikimo negali būti:

- atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar 
darbdavio valia; 

- jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali 
būti pablogintos. 
• Darbuotojų atstovai ir pats darbuotojas turi teisę 

pateikti savo nuomonę.
• Garantijos taikomos tokiam kiekvienos profesinės 

sąjungos, veikiančios darbdavio lygiu, valdymo 
organų narių skaičiui, koks būtų (yra) darbo tarybos 
narių skaičius.

• Darbdavys gali ginčyti VDĮ atsisakymą duoti 
sutikimą.



Darbo taryba

• Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai 
darbdavio darbuotojų vidutinis skaičius yra 20 darbuotojų ir 
daugiau. 

• Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri 
pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

• Jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti 
profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip viena 
trečioji visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba 
nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos 
įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas 
funkcijas. Jeigu darbovietėje daugiau kaip viena trečioji 
darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms 
sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo profesinių sąjungų 
narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių 
sąjungų atstovybė.



Darbo tarybos rinkimai

• Kandidatus į darbo tarybos narius gali siu ̄lyti rinkimu ̨
teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali bu ̄ti tik 
rinkimu ̨ teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimu ̨
komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti
po viena ̨ kandidata ̨ raštu kreipdamasis į rinkimu ̨
komisiją ir pateikdamas rašytinį siu ̄lomo kandidato 
sutikimą bu ̄ti renkamam į darbo taryba ̨. Darbdavio 
lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos nustatytais 
terminais turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris 
rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į 
darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas 
daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas. 



Profesinės sąjungos

• Darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei 
sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų 20 steigėjų 
arba steigėjais būtų ne mažiau kaip 1/10 visų 
darbdavio darbuotojų, bet ne mažiau kaip trys.

• Profesinės sąjungos turi teisę steigti veikiančias 
šakos ar teritoriniu lygmeniu profesines sąjungas, 
jeigu jas sudaro ne mažiau kaip penkios 
profesinės sąjungos, veikiančios darbdavio 
lygmeniu.

• Į nacionalinio lygmens profesinių sąjungų 
organizacijas gali jungtis šakos ir teritoriniu lygiu 
veikiančios profesinių sąjungų organizacijos



Kolektyvinių sutarčių taikymas

• Kolektyvinės sutartys taikomos darbuotojams – jas sudariusių 

profesinių sąjungų nariams. 

• Jeigu profesinė sąjunga ir darbdavys susitaria dėl darbdavio 

lygmens ar darbovietės lygmens kolektyvinės sutarties 

taikymo visiems darbuotojams, ji taikoma visiems 

darbuotojams, jeigu ją patvirtina visuotinis darbdavio 

darbuotojų susirinkimas. 

• Jeigu nesant darbdavio lygmenyje veikiančios profesinės 

sąjungos kolektyvinę sutartį sudaro šakos profesinė sąjunga, 

kuri buvo įgaliota vesti derybas dėl darbdavio lygmens 

kolektyvinės sutarties, ir darbdavys, tokia kolektyvinė 

sutartis taikoma visiems darbdavio darbuotojams, jeigu ją 

patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas.



Kolektyvinės sutartys

• Kolektyvinė sutartis galioja ne ilgiau kaip 
keturis metus arba iki joje nurodyto termino. 

• Iki Darbo kodekso įsigaliojimo sudarytos 
kolektyvinės sutartys galioja pagal iki NDK
įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas, bet 
ne ilgiau kaip iki 2018 m. birželio 30 d. 



Kolektyvinės sutartys

• Kolektyvinėse sutartyse, nacionaliniu, šakos, 
teritoriniu lygmeniu įtvirtintomis darbo teisės 
normomis galima nukrypti nuo šiame Kodekse ar 
kitose darbo teisės normose nustatytų 
imperatyvių taisyklių, išskyrus taisykles, 
susijusias su maksimaliuoju darbo ir 
minimaliuoju poilsio laiku, darbo sutarties 
sudarymu ar pasibaigimu, minimaliuoju darbo 
užmokesčiu, darbuotojų sauga ir sveikata, 
nediskriminavimu, jei kolektyvine sutartimi 
pasiekiamas darbdavio ir darbuotojų interesų 
pusiausvyra. 



Informavimas ir konsultavimas

• Reguliarusis informavimas ir konsultavimas
• Informavimas ir konsultavimas dėl lokalinių teisės 

aktų
• dėl verslo ar jo dalies perdavimo
• dėl grupės darbuotojų atleidimo iš darbo
• Darbdaviui pažeidus informavimo ir 

konsultavimosi pareigas, darbo taryba turi teisę 
inicijuoti darbo ginčą dėl teisės. 

• Darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę:
- panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti 

atlikti tam tikrus veiksmus;
-taikyti iki 3000 eurų baudą.



Informavimas ir konsultavimas

• dėl darbo tvarkos taisyklių, nustatančių bendrąją tvarką įmonėje;

• dėl darbo normų nustatymo taisyklių ar darbo normų;

• dėl darbo apmokėjimo sistemos, kai nėra tai nustatančios kolektyvinės 
sutarties;

• dėl naujų technologinių procesų įvedimo tvarkos;

• dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų 
stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos;

• dėl darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių 
nustatymo;

• dėl darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo 
priemonių;

• dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų 
įgyvendinimo priemonių;

• dėl įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo;

• dėl kitų darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai aktualių teisės aktų.



Kolektyviniai darbo ginčai

• Priklausomai nuo trukmės, streikas gali būti:

• 1) įspėjamasis, kuris trunka ne ilgiau kaip dvi 

valandas;

• 2) tikrasis. 



Kolektyviniai darbo ginčai

• Priimti sprendimą skelbti streiką gali profesinė 
sąjunga  jų įstatuose (statute) nustatyta tvarka. 

• Streikui skelbti įstatuose (statute) nustatyta 
tvarka turi būti gautas ne mažiau kaip 
ketvirtadalio profesinės sąjungos narių 
sutikimas.

• Prieš tikrąjį streiką gali būti organizuotas 
įspėjamasis streikas. Įspėjamasis streikas 
skelbiamas be atskiro narių pritarimo. 



Kolektyviniai darbo ginčai

• Lokautas – darbdavio inicijuotas darbuotojų laikinas 
darbo sutarčių vykdymo sustabdymas, kai profesinė 
sąjunga nevykdo tarpininkavimo metu priimto 
susitarimo arba darbo arbitražo sprendimo 
kolektyviniame ginče dėl interesų, taip pat 
įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl streiko pripažinimo 
neteisėtu. 

• Lokautą vykdo darbdavys savo darbuotojų –
kolektyvinio ginčo šalimi esančios profesinės sąjungos 
narių arba streikuojančių darbuotojų – atžvilgiu. 

• Paskelbti lokautą darbdavys gali ne anksčiau kaip 
praėjus septynioms kalendorinėms dienoms nuo 
streiko pradžios.

• Į atsilaisvinusias darbo vietas darbdavys gali pagal 
terminuotas darbo sutartis priimti naujus 
darbuotojus, pasitelkti laikinuosius darbuotojus ar 
pasiūlyti kitiems įmonės, įstaigos, organizacijos 
darbuotojams.



DK įsigaliojimas

• Trumpalaikės sutartys, sudarytos iki Darbo kodekso įsigaliojimo, 
tęsiasi ir joms taikomos terminuotų darbo sutarčių nuostatos;

• Darbo sutartys dėl antraeilių pareigų, sudarytos iki Darbo kodekso 
įsigaliojimo, tęsiasi ir joms taikomos terminuotų ar neterminuotų 
darbo sutarčių nuostatos;

• Nuotolinio darbo sutartys, sudarytos iki Darbo kodekso įsigaliojimo, 
tęsiasi ir joms taikomos terminuotų ar neterminuotų darbo sutarčių 
nuostatos ir nuotolinį darbą reglamentuojančios Darbo kodekso 
nuostatos;

• Vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos kelios darbo 
sutartys nuo Darbo kodekso įsigaliojimo lieka galioti nustatant 
pagrindinę darbo sutartį ir susitariant dėl papildomų darbo funkcijų
ir šioms sutartims taikomos susitarimą dėl papildomo darbo 
reglamentuojančios Darbo kodekso nuostatos. Jeigu šalys 
nenustato pagrindinės ar papildomos darbo funkcijos, pagrindine 
laikoma ta funkcija, dėl kurios susitarta pirmiau;



DK įsigaliojimas

• Jeigu darbuotojas dėl darbo sutarties nutraukimo raštu buvo 
įspėtas arba pats raštu įspėjo ar prašė dėl darbo sutarties 
nutraukimo ne dėl darbuotojo kaltės iki Darbo kodekso 
įsigaliojimo, jis yra atleidžiamas pagal iki Darbo kodekso 
įsigaliojimo galiojusias nuostatas;

• Jeigu skundas, prašymas nagrinėti individualų darbo ginčą yra 
paduotas ar ieškinys dėl darbo teisių įgyvendinimo yra pareikštas 
iki Darbo kodekso įsigaliojimo, skundas, prašymas yra sprendžiami 
pagal iki Darbo kodekso įsigaliojimo galiojusias nuostatas;

• Darbo drausmės pažeidimų procedūros, pradėtos iki Darbo kodekso 
įsigaliojimo, baigiamos pagal iki Darbo kodekso įsigaliojimo 
galiojusias nuostatas;

• Darbdaviai, kurių vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius Darbo 
kodekso įsigaliojimo dieną yra dvidešimt ir daugiau, per šešis 
mėnesius nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos įsakymu sudaro 
darbo tarybos rinkimų komisiją;



DK įsigaliojimas

• Iki Darbo kodekso įsigaliojimo sudarytos kolektyvinės 

sutartys galioja pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo 

galiojusių teisės aktų nuostatas, bet ne ilgiau kaip iki 

2018 m. birželio 30 d;

• Visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sudarytos 

iki Darbo kodekso įsigaliojimo, įsigaliojus DK netenka 

galios.



Dokumentai, kuriuos privalote turėti

1. Darbo tvarkos taisyklės, nustatančios 
bendrąją tvarką įmonėje;

2. Darbo apmokėjimo sistema;

3. Informacinių ir komunikacinių technologijų 
naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir 
kontrolės darbo vietoje tvarka;

4. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo 
politika (<50 darbuotojų);

5. Patvirtintas lygių galimybių politikos 
įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų 
įgyvendinimo priemones (<50 darbuotojų).



NDK rekomenduojami dokumentai

NDK rekomenduoja pasitvirtinti:

1. Darbo normų nustatymo taisykles ar 

darbo normas;

2. Naujų technologinių procesų įvedimo 

tvarką; 

3. Darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą 

galinčias pažeisti priemones; 

4. Įtampą darbe mažinančias priemones.



Teisės aktų galiojimas po NDK

• Kiti įstatymai ir kiti teisės aktai, galioję Lietuvos 

Respublikoje Darbo kodekso įsigaliojimo dieną, galioja 

tiek, kiek neprieštarauja Darbo kodeksui, išskyrus 

atvejus, kai Darbo kodeksas pirmenybę suteikia kitų 

įstatymų normoms.



Po NDK įsigaliojimo neteks galios 

įstatymai

1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, 
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-926 su visais 
pakeitimais ir papildymais;

2. Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas Nr. IX-2500 su 
visais pakeitimais ir papildymais;

3. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo 
įmones įstatymas Nr. XI-1379 su visais pakeitimais ir 
papildymais;

4. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems 
darbuotojams įstatymas Nr. X-199 su visais pakeitimais ir 
papildymais;

5. Lietuvos Respublikos Nr. I-1214 su visais pakeitimais ir 
papildymais delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su 
darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas.



Po NDK įsigaliojimo neteks galios LRV 

nutarimai
• LRV nutarimas pripažins netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. kovo 7 d. nutarimą Nr. 
154 „Dėl sezoninio darbo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimą 
Nr. 160 „Dėl Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo 
laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 22 d. 
nutarimą Nr. 497 „Dėl Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, 
suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimą 
Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į 
kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės 
patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą 
Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių 
įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ su visais pakeitimais ir 
papildymais.



Ačiū už dėmesį


