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Asociacija Nacionalinis aktyvių mamų sambūris (toliau - NAMS), išanalizavus Lietuvos Respublikos
darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektu Nr. XIIP-3234 tvirtinamo
darbo kodekso (toliau DK) pataisas, tiesiogiai įtakosiančias dirbančių šeimų gyvenimo kokybę ir
galimybę derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, prašo atsižvelgti į kelias pagrindines nuostatas:

• Vaiko amžius bendru principu visose su darbo rinka susijusiose nuostatose– tai ne derybų ar
fantazijos objektas, o principinė nuostata, tiesiogiai įtakojanti galimybę derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus bei vaiko gyvenimo kokybę. Todėl prašome visose DK nuostatose, kuriose yra kaip
kriterijus minimas vaiko amžius, vadovautis principine nuostata pagal vaiko amžiaus specifiką išskiriant
šiuos vaiko amžiaus tarpsnius:
laikotarpis iki vaiko gimimo; žindomas kūdikis dėl būtinybės kuo ilgiau natūraliai maitinti; vaikas iki 3
metų, kuriam rekomenduojama augti su tėvais namuose; vaikas iki 14 metų, t. y. to amžiau iki kurio
nerekomenduotina palikti vieną be vyresniųjų priežiūros, taip pat atsižvelgiant į teorinę įteisintą
galimybę pradėti dirbti savarankiškai ir taip papildyti pajamų stygių; vaikas iki pilnametystės (18 metų)
kai pasiekiamas pilnai darbingas amžius.

• Būtina kova su skurdu ir atskirtimi apsisaugant nuo situacijos kai daugėja darbo vietų, bet kartu
auga ir skurstančių skaičius. Todėl būtina derinti pajamų ir apmokestinimo priemones, didinant
skurde gyvenančių šeimų grynąsias pajamas. Lėtai gerėjanti ekonominė situacija dirbančiose šeimose su
vaikais ir ypač daug, net daugiau nei skurstančių pensininkų skurstančių vaikų bene daugiausia ES.
Efektyviausia priemonė - tėvų darbinės pajamos ir mokestinė politika. Todėl, svarstant darbo santykių
liberalizavimą, yra būtina tuo pat metu įteisinti Minimalios mėnesinės algos (MMA) sąsają su Vidutiniu
darbo užmokesčiu (VDU), Neapmokestinamą pajamų dydį (NDP) susieti su MMA, o Papildomą NPD
(PNPD) vaikų poreikiams skirtoms pajamoms susieti su Valstybės remiamų pajamų dydžiu (VRPD)
taip suteikiant stabilumą dirbančioms šeimoms.

MMA=0,5*VDU; NPD=MMA; PNPD=VRPD
• Užtikrinti maksimaliai lygiavertes derybų sąlygas siekiant pažeidžiamiausių grupių

lygiateisiškumo ir nedikriminacijos. Darbuotojas nėra lygiavertė šalis darbdaviui, todėl būtina DK
apsaugoti tokių grupių darbuotojo interesus. Darbdavysturi didesnę derybinę galią ir savo interesų
atstovavimo patirtį, bei jam prieinamus teisinius, personalo valdymo ir/ar finansinius resursus teisinio
konsultavimo paslaugoms įsigyti, o nemokama teisinė pagalba darbuotojams praktiškai neprieinama.
Darbuotojo interesai labai silpnai atstovaujami, o derantis sutarties sudarymo ar išėjimo iš darbo atveju,
tik labai nedidelė darbuotojų dalis turi reikiamus įgūdžius ar gali įsigyti konsultavimo paslaugas.

• Išlaikyti labai svarbias šeimos poreikių ir darbo derinimo priemones. Mamadienių/tėvadienių
užtikrinimas, atostogų laisvas pasirinkimas taip pat aiškios darbo laiko normos (išskiriant viršvalandžius)
įtvirtinimas, bei bendra visai šeimai poilsio diena (sekmadienis) neturi išnykti tik dėl darbdavių nenoro
vykdyti įstatymo prievolę.

• Dėl skirtingų darbdavio taikomų darbo užmokesčio sistemų objektyviausias ir galimas apskaičiuoti
dydis, taikytinas atostogų, mamadienių/tėvadienių, prastovos ar nušalinimo nuo darbo darbdavio
sprendimu (nusprendus atlikti darbuotojo veiklos tyrimą) laikotarpiais yra darbuotojo vidutinis darbo už
mokestis (jo dalis - taikytina pagal DK prastovos atveju).

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis DK nuostatų pakeitimo pasiūlymų buvo registruojama Lietuvos
Respublikos Seimo narių, NAMS siekdama neapkrauti šio ir taip sudėtingo proceso, trumpai pristačiusi
principinę poziciją, teikia savo nuomonę dėl registruotų siūlymų. Dirbančių tėvų vardu prašome Seimo
narius renkantis poziciją UŽ ar PRIEŠ dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių pateiktų pasiūlymų
kiekvienu atveju atkreipti dėmesį į galimas DK nuostatų (ne)pakeitimo pasekmes ir balsuojant į tai
atsižvelgti.
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Pasiūlymo teikėjas,
data

Siūloma keisti
Pasiūlymo turinys

NAMS siūlymas ir jį pagrindžiantys
argumentai (kai reikalinga)Str. Str. d. P.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

2 1 Argumentai: siekiama nepagrįstai susiaurinti darbo santykių
teisinio reglamentavimo principų sąrašą, išbraukiant tokius
esminius principus, kaip (i) darbo teisės subjektų lygybės

nepaisant jų lyties, lytinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos,

kilmės, tautybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti

vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus,

įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir

asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis

savybėmis ir (ii) asociacijų laisvės, nors tolesniuose Projekto
straipsniuose vienu jų grindžiamos darbo santykių šalių teisės ir
pareigos.

Darbo santykių liberalizavimu neturi būti paneigiami aukščiau
nurodyti ir šiuo metu taikomi darbo santykių teisinio
reglamentavimo principai, todėl teikiamas siūlymas papildyti
Projekto 2 straipsnį.
Pasiūlymas:
Papildyti Projekto 2 straipsnio 1 dalį ir jį išdėstyti taip:
„2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo

principai
1. Darbo santykiai reglamentuojami vadovaujantis teisinio

apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir visokeriopos darbo teisių
gynybos, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų
sudarymo, darbo santykių stabilumo, laisvės pasirinkti darbą,
teisingo apmokėjimo už darbą, darbo teisės subjektų lygybės
nepaisant jų lyties, lytinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos,
kilmės, tautybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo
turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus,
įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir
asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų
dalykinėmis savybėmis, asociacijų laisvės, laisvų kolektyvinių
derybų ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų principais.“

Pritarti: Nediskriminavimo principas
privalomas visiems subjektams
reglamentuojantiems darbo santykius

DK 25 straipsnis numato diskriminavimo
draudimo privalomumą tik darbdaviui, tuo
tarpu DK 2 str. numatyti principai, kurie
taikytini ir DK aiškinimui, taip pat įstatymų
leidėjui ir poįstatyminiams teisės aktams.
Nediskriminavimo principas privalomas
visiems subjektams reglamentuojantiems
darbo santykius, todėl vykdant TDO
konvencijos Nr. 111 „Dėl diskriminacijos
darbo ir profesinės veiklos
srityje“ nuostatas įtrauktinas į DK 2
straipsnį, o asociacijų laisvės pagal TDO
konvencijos Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės
ir teisės jungtis organizacijas gynimo“
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Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

5 Argumentai: Siūlomu Darbo kodekso projektu (toliau -
Projektas) didžioji darbo santykių reguliavimo dalis perkeliama į
tarp darbdavio ir darbuotojo sudaromų darbo sutarčių lygį. Jame
darbuotojas yra silpnesnioji darbo sutarties šalis, o darbdavys
dažniausiai turi galimybę darbo sąlygas diktuoti. Ypatingai tiems
žmonėms, kurie darbo ieško skubiai ir negali būti išrankūs. [...]
Didžioji darbuotojų dalis naujo darbo sutarties nesirenka, bet ją
priima.

Pasiūlymas: Papildyti 5 straipsnį nauja dalimi:
„4. Abejojant dėl darbo santykius reglamentuojančių

sąlygų, jos aiškinamos darbuotojo naudai.“

Pritarti, nes įsigaliojus šiai nuostatai savo
interesus ginti ar derėtis su darbdaviu
turės dar mažiau darbuotojų, nei dabar.

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

27 1 Argumentai: Sąvokos „darbo funkcijos“, „darbdavio
veiklos ypatumai“, „per didelės darbdavio sąnaudos“ yra per
talpios ir leidžia praktiškai nevykdyti šio Projekto straipsnio
reikalavimų.

Remiantis šia nuostata darbdaviui bus suteikiama teisė
tiesiog formaliai nurodyti bet kurią iš išimčių, atmetant darbuotojo
prašymą ir neieškant priemonių, darbą organizuoti taip, kad
darbuotojas galėtų tinkamai suderinti darbo iš šeiminius
įsipareigojimus.

Išimtinių atvejų įtvirtinimas sumenkintų darbdavio pareigą
imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius
įsipareigojimus, todėl siūloma tokių išimčių atsisakyti, nes jomis
būtų galima pateisinti bet kokį darbdavio nenorą vykdyti minėtą
pareigą.

Pasiūlymas: Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui

vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai to
negalima pasiekti dėl darbo funkcijos ar darbdavio veiklos
ypatumų arba dėl per didelių darbdavio sąnaudų“

Pritarti, nes patirtis rodo, kad net esant
griežtoms nuostatoms darbdaviai vengia
jas vykdyti, o ši nuostata dėl jos
neapibrėžtumo liks tik deklaratyvia ir
neįgyvendinama kai valstybės institucijos
negalės vykdyti net šios nuostatos
įgyvendinimo priežiūros dėl
nepakankamai apibrėžtų rodiklių.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

30 1 Argumentai: Siekiant, kad liberalizuojant darbo santykius darbdavio
turtiniai interesai nebūtų iškeliami virš darbuotojų teisės į saugias ir
sveikas darbo sąlygas, būtina užtikrinti, jog darbdavio pareiga dėl saugių
darbo sąlygų nebūtų perkelta darbuotojams.
Pasiūlymas: Pakeisti Projekto 30 straipsnio 1 dalį ir jį išdėstyti taip:

Pritarti, nes palikus galioti nekeistą
formuluotę, darbuotojui gali būti
permesta atsakomybė už darbo saugos
pažeidimus bei už įrangos priežiūrą
(pvz.: statybose).
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„30 straipsnis. Turtinių ir neturtinių interesų apsauga
1. Darbdavys privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai
vykdyti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą. ,
išskyrus atvejus, kai darbo Darbo sutarties šalys susitaria gali susitarti,
kad darbuotojas darbo metu naudos savo priemones ar turtą, išskyrus
darbo saugos priemones, kuriomis aprūpinti darbuotojus privalo
darbdavys. Tokiu atveju gali būti susitarta dėl darbuotojui mokamos
kompensacijos už jo priemonių ar turto naudojimą. Darbdaviui tenka
darbo metu naudojamų priemonių ar turto techninės priežiūros
pareiga, jų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, bei tokių
priemonių ar turto sužalojimo ar sunaikinimo ar dingimo rizika,
išskyrus atvejus, kai žala kilo dėl darbuotojo perdavusio šias
priemones naudojimui darbe, kaltės. Darbdavys visais atvejais
privalo darbuotojui kompensuoti darbo metu naudojamų
darbuotojo priemonių ar turto nusidėvėjimo sumas. “

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

Seimo nariai
Irena Šiaulienė
Kęstutis Daukšys
Kristina Miškinienė

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

32 4 Argumentai: Tai yra diskriminacinis reikalavimas, kadangi
darbo santykiuose samdomas darbuotojas nėra lygiavertė šalis
darbdaviui.

Pasiūlymas. Išbraukti 32 straipsnio 4 dalį ir atitinkamai suderinti
straipsnio dalių numeraciją.
„4. Darbo sutartimi galima nukrypti nuo šiame Kodekse ar kitose darbo
teisės normose nustatytų imperatyvių taisyklių[...].“

Argumentai: Darbdavys laikytinas stipresniąja šalimi derantis
dėl darbo sutarties sąlygų, atsižvelgiant į jo patirtį, bei jam prieinamus
teisinius, personalo valdymo ir/ar finansinius resursus. Įprastai darbo
sutartys sudaromos pagal darbdavio parengtą konkrečioje įmonėje,
įstaigoje ar organizacijoje taikomą darbo sutarties formą.

Pasiūlymas:
Pakeisti Projekto 32 straipsnio 4 dalį ir papildyti šį straipsnį nauj 5
dalimi, atitinkamai koreguojant straipsnio dalių numeraciją taip:
„32 straipsnis. Darbo sutarties turinys
4. Darbo sutartimi draudžiama galima nukrypti nuo šiame Kodekse ar
kitose darbo teisės normose nustatytų imperatyvių taisyklių, išskyrus
taisyklių, susijusių su maksimaliuoju darbo ir minimaliuoju poilsio laiku,
darbo sutarties sudarymu ir pasibaigimu, minimaliuoju darbo
užmokesčiu, darbuotojų sauga ir sveikata, lyčių lygybės ir
nediskriminavimo kitais pagrindais, jei sutartimi pasiekiamas darbdavio
ir darbuotojo interesų balansas. pabloginanti darbuotojo padėtį,

Pritarti, nes bet koks nuokrypis sudaro
galimybes išnaudojimui. Atsižvelgiant į
tai, kad visų pasiūlymų tikslas tas pats,
siūlytina atsižvelgti į pasiūlymą nustatyti
konkrečias sutarties sudarymo ir
aiškinimo taisykles (žr. Seimo nario
Mečislovo Zasčiurinsko pateiktą
pasiūlymą). Atkreiptinas dėmesys, kad
net komerciniuose santykiuose laikomasi
principo, jog abejojant dėl sutarties
sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas
pasiūliusios (daugumoje atveju tai bus
darbdavys) šalies nenaudai ir jas
priėmusios šalies (paprastai darbuotojas)
naudai (CK 6.193 str. 4 d.)
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palyginti su ta, kurią nustato šis Kodeksas ar kitos darbo teisės
normos. Ginčai dėl tokių susitarimų teisėtumo nagrinėjami darbo
ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka. Nustačius, kad darbo
sutarties sąlyga prieštarauja šiame Kodekse ar kitose darbo teisės
normose nustatytoms imperatyvioms taisyklėms, ar darbo sutartimi nėra
pasiekiamas darbdavio ir darbuotojo interesų balansas pablogina
darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato šis Kodeksas ar
kitos darbo teisės normos, ji negali būti taikoma, o taikoma šio
Kodekso ar darbo teisės normos taisyklė. Bet kuriuo atveju darbo
sutarties sąlyga gali gerinti darbuotojo padėtį, lyginant su ta, kuri
nustatyta šiame Kodekse ar kitose darbo teisės normose.
5. Kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių
sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

37 Argumentai: kompensacijos dydis – 40 proc. buvusio darbo
užmokesčio, leidžiami įtvirtinti draudimai vykdyti profesinę veiklą bet
kuria forma ir dviejų metų laikotarpiu yra neproporcingi ir iškreipia
darbo santykių šalių interesų balansą, todėl šio straipsnio nuostatos
koreguotinos, patikslinant leidžiamo draudimo apimtį ir susitarimo
nutraukimo pagrindus.
Pasiūlymas:
Pakeisti Projekto 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
37 straipsnis. Susitarimas dėl nekonkuravimo
1. Darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas, pasibaigus
darbo sutarčiai, tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo veiklos pagal
darbo sutartį su kitu darbdaviu, konkuruojančiu su jo esamu
darbdaviu nurodytoje teritorijoje, taip pat nevykdys savarankiškos
komercinės arba gamybinės veiklos, konkuruojant su darbdaviu
nurodytoje teritorijoje. Šis susitarimas galioja ir pasibaigus darbo
sutarčiai, tačiau ne ilgiau kaip dvejus vienerius metus po darbo sutarties
pasibaigimo ir ne ilgiau nei tęsėsi darbuotojo darbo santykiai su
darbdaviu, kurio atžvilgiu prisiimti nekonkuravimo įsipareigojimai.
2. Susitarimai dėl nekonkuravimo galimi tik su darbuotojais, kurie turi
specialių žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkuruojančioje su
darbdaviu įmonėje, įstaigoje organizacijoje ir taip padaryti darbdaviui
žalos.
3. Susitarime dėl nekonkuravimo turi būti apibrėžta nurodytas
darbdavio esamų ar potencialių konkurentų apibrėžimas,
draudžiama darbuotojui darbo ar profesinė veikla, nekonkuravimo
kompensacijos darbuotojui dydis, nekonkuravimo teritorija ir susitarimo
galiojimo terminas. Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu

Atsižvelgtina

Leistina numatyti tik protingus
apribojimus ir tik tiek kiek būtina
Priešingu atveju dėl nekonkuravimo
įsipareigojimo netgi vidurinioji klasė gali
atsidurti skurde dėl draudimo dirbti bet
kokį darbą. Be to, turi būti aiškus
darbuotojo vienašališko sutarties
nutraukimo pagrindai, jei darbdavys
nevykdo savo pareigos mokėti
nekonkuravimo kompensaciją.
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darbuotojui turi būti mokama kompensacija, kurios dydis – ne mažiau
kaip 40 procentų darbo sutarties pasibaigimo metu buvusio darbuotojo
vidutinio atlyginimo. Kompensacija darbuotojui už nekonkuravimą
negali būti mokama darbo darbdaviui laikotarpiu.
4. Darbuotojas, pažeidęs susitarimą dėl nekonkuravimo, privalo
sulygtam susitarimo dėl nekonkuravimo laikotarpiui nutraukti
konkuruojančią darbinę ar profesinę veiklą, grąžinti gautą
kompensaciją už laikotarpį, kurį buvo padarytas nekonkuravimo
įsipareigojimo pažeidimas ir atlyginti darbdaviui padarytą žalą.
Išankstiniai susitarimai dėl netesybų, viršijantys darbuotojo gaunamą
nekonkuravimo kompensaciją už tris mėnesius, negalioja.
5. Darbuotojas turi teisę įspėjęs darbdavį prieš penkias darbo dienas
vienašališkai nutraukti susitarimą dėl nekonkuravimo, jei darbo
sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių
arba darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės ar darbdavio valia,
taip pat tais atvejais kai darbo sutartis pasibaigia darbdavio
bankroto atveju, mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui ar
pasibaigus darbdaviui – juridiniam asmeniui ar Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kai neįmanoma nustatyti
darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio – juridinio asmens –
atstovų buvimo vietos. Darbuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti
susitarimą dėl nekonkuravimo nepriklausomai nuo darbo santykių
pasibaigimo pagrindo tais atvejais, kai darbdavys daugiau kaip
vieną mėnesį vėluoja sumokėti nekonkuravimo kompensaciją ar jos
dalį.

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

39 Argumentai: Dabartinėje Projekto redakcijoje nėra aišku,
kokioms sąlygoms esant darbuotojas gali tartis dėl ne viso darbo laiko.
Galiojančio Darbo kodekso nuostatos šiuo klausimu yra konkretesnės,
aiškesnės.

Pasiūlymas: Papildyti 39 straipsnį nauja dalimi, atitinkamai
suderinti straipsnio dalių numeraciją, o naują dalį išdėstyti taip:

„3. Ne visas darbo laikas nustatomas:
1) darbuotojo ir darbdavio susitarimu;
2) darbuotojo reikalavimu dėl jo sveikatos būklės pagal

medicinos įstaigos išvadą;
3) pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai

(motinos, pateikusios darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą
apie gimdymą ir auginančios vaiką, kol jam sukaks vieneri metai, toliau
Kodekse – neseniai pagimdžiusios moterys), krūtimi maitinančiai

Pritarti, nes sukonkretinta versija yra
aiškesnė ir darbuotojui, ir darbdaviui
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moteriai (motinos, pateikusios darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos
pažymą, kad augina ir maitina savo vaiką iki vienerių metų, toliau
Kodekse – krūtimi maitinanti moteris), darbuotojui, auginančiam vaiką
iki trejų metų, bei darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki
keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki šešiolikos metų;

4) darbuotojo iki aštuoniolikos metų reikalavimu;
5) neįgalaus darbuotojo reikalavimu pagal sveikatos priežiūros

įstaigos išvadą;
6) darbuotojo, slaugančio sergantį šeimos narį, reikalavimu

pagal medicinos įstaigos išvadą.“
Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

44 4 Argumentai:
„Protingo termino“ sąvoka labai plati, todėl kas yra „protingas
terminas“ darbdaviui, ne visada bus „protingas terminas“ darbuotojui.
Dėl šios priežasties ir dėl pernelyg plačių interpretavimo galimybių
siūloma nustatyti vieno mėnesio terminą, per kurį darbuotojas turi būti
informuotas apie sąlygų pakeitimus.

Pasiūlymas:
Pakeisti 44 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Šio straipsnio 1 dalyje nepaminėtos 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 vieną mėnesį. Darbdavys sudaro pakankamas
sąlygas darbuotojui pasirengti būsimiems pasikeitimams.“.

Pritarti, nes sukonkretinta versija yra
aiškesnė ir darbuotojui, ir darbdaviui

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

46 1-4 Argumentai
1. Teismų praktikoje ne kartą nustatyti atvejai, kai prastova
darbuotojams buvo paskelbta nesant jokių objektyvių priežasčių (darbas
egzistavo ir darbuotojas objektyviai galėjo jį dirbti), o dėl subjektyvių
priežasčių, pvz. psichologinio spaudimo tikslais siekiant priversti
darbuotoją nutraukti darbo santykius darbdavio pageidaujamomis
sąlygomis. Atkreiptinas dėmesys, jog paskelbta prastova pažeidžia
darbuotojo interesu, todėl šiuo institutu neturi būti piktnaudžiaujama ir
jis turi būti taikomas tik esant objektyvioms priežastims.
2. Darbdaviai taiko skirtingas darbo apmokėjimo sistemas, tame tarpe ir
priklausančias nuo išdirbio normų, pvz. valymo funkcija vykdančiam
darbuotojui didžioji dalis darbo užmokesčio gali priklausyti nuo išvalyto
ploto, vadybininko nuo sudarytų sutarčių vertės ir pan., atitinkamai
paskelbus prastovą neįmanoma nustatyti darbuotojo darbo užmokesčio,

Pritarti subendrintam Seimo narių
pasiūlymų variantui.

Paprastai prastovos būna mažai
apmokamose darbo vietose, kur būtina
ginti šeimas nuo skurdo ir pašalpinių
statuso. Taip pat sumažinti dėl
darbdavių prastovų patirtų nuostolių
dangstymą valstybės sąskaita kai šeimos
kreipiasi paramos iš valstybės (pašalpos ,
kompensacijos ir t.t.).
Ypatingai skaudūs tie atvejai (su jais yra
susidūrę ir NAMS nariai), kai prastovos
paskelbiamos nesant jokių objektyvių
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Seimo nariai I.
Šiaulienė, K.

todėl vienintelis objektyvus dydis – darbuotojo vidutinis darbo
užmokestis iki prastovos paskelbimo dienos, kuris ir turėtų būti
taikomas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir tai, kad prastovos paskelbimas
esminiai įtakoja darbuotojo padėtį (darbo santykiai tęsiasi, darbuotojas
nežino kada jis gali būti iškviestas į darbą ir negali imtis papildomos
veiklos, jo darbo pajamos mažėja, o asmeninius įsipareigojimus reikia
vykdyti pilna apimtimi), šis institutas turi būti taikomas tik išimtiniais
atvejais, kai tai yra būtina dėl objektyvių darbdaviui susiklosčiusių
priežasčių.

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 46 straipsnio 1-4 dalis ir jas išdėstyti taip:
„46 straipsnis. Prastova

1. Jei darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje
sulygto darbo ne dėl darbuotojo kaltės, o dėl tam tikrų objektyvių
priežasčių (gamybinių ar kt.) ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam
pasiūlyto darbo, darbdavys darbuotojui skelbia prastovą. Prastova gali
būti skelbiama ir darbuotojų grupei.
2. Paskelbus prastovą, trunkančią iki vienos darbo dienos, darbuotojui
paliekamas mokamas vidutinis jo darbo užmokestis ir darbdavys turi
teisę reikalauti darbuotojo būti darbovietėje.
3. Jei prastova skelbiama ilgesniam laikotarpiui nei viena darbo diena,
bet ne ilgiau kaip trims darbo dienoms, negali būti reikalaujama, kad
darbuotojas atvyktų į darbovietę kasdien ilgesniam nei viena valanda
laikui. Buvimo darbovietėje per prastovą laiku jam paliekamas
mokamas vidutinis darbo užmokestis, o kitu prastovos laikotarpiu, kai
darbuotojas neprivalo būti darbe, jam paliekama mokama pusė du
trečdaliai jo vidutinio darbo užmokesčio, bet ne mažiau nei
minimalųjį valandinį atlygį už kiekvieną prastovos valandą.
4. Jei prastova paskelbta neterminuotai arba ilgesniam nei trijų darbo
dienų laikotarpiui, darbuotojas neprivalo atvykti į darbovietę, tačiau turi
būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą darbo dieną po darbdavio
pranešimo. Už prastovos laiką iki trijų darbo dienų mokama šio
straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka, o už kitą prastovos laikotarpį
jam paliekama mokama pusė jo vidutinio 30 procentų jo darbo
užmokesčio. „

Pasiūlymas:

priežasčių ir tik kaip spaudimo priemonė
darbuotojui, tokiais atvejais ginant
darbuotojo teises didelę reikšmę turėjo
būtent DK įtvirtintas prastovos
apibrėžimas, jog ją gali lemti tik
objektyvios priežastys, todėl siūlytina
prastovos apibrėžimą išlaikyti, be to
prastovos metu tikslaus darbo
užmokesčio jei jo kintama dalis siejama
su darbuotojo darbo rezultatais
atitinkamą mėnesį nustatyti praktiškai
neįmanoma, todėl siūlytina mokėtinas
dalis sieti su VDU (žr. Seimo nario
Mečislovo Zasčiurinsko pasiūlymą). Bet
kuriuo atveju darbo užmokestis neturėtų
būti mažesnis už MMA, tiek dėl jau
išvardintų priežasčių – ginant šeimas nuo
skurdo ir pašalpinių statuso, taip pat
siekiant sumažinti dėl darbdavių
prastovų patirtų nuostolių dangstymą
valstybės sąskaita kai šeimos kreipiasi
paramos iš valstybės (pašalpos,

kompensacijos ir t.t.) (žr. Seimo narių I.
Šiaulienės, K. Daukšio ir kt. pasiūlytą
straipsnio naują 5 dalį ).
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Daukšys ir kt.

3,5
Pakeisti 46 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Jei prastova skelbiama
ilgesniam laikotarpiui nei viena darbo diena, bet ne ilgiau kaip trims
darbo dienoms, negali būti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktų į
darbovietę kasdien ilgesniam nei viena valanda laikui. Buvimo
darbovietėje per prastovą laiku jam paliekamas darbo užmokestis, o kitu
prastovos laikotarpiu, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam
paliekama pusė du trečdaliai jo darbo užmokesčio.“.

ir

Pasiūlymas: Papildyti 46 straipsnį 5 dalimi, buvusią straipsnio 5 dalį
atitinkamai laikyti 6 dalimi.

„5. Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova,
darbuotojo gaunamas darbo uždarbis už tą mėnesį negali būti
mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali
mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko
norma.“

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

48 Argumentai
1. Sprendimas nušalinti darbuotoją nuo darbo ar ne priklauso išimtinai
nuo darbdavio valios, todėl nušalinimas darbdavio sprendimu turi būti
leidžiamas tik aiškiai reglamentuotais ir išimtiniais atvejais, juolab, kad
toks nušalinimas nuo darbo sukelia darbuotojui psichologinį
diskomfortą. [...] Darbdaviai taiko skirtingas darbo apmokėjimo
sistemas, tame tarpe ir priklausančias nuo išdirbio normų, pvz. valymo
funkcija vykdančiam darbuotojui didžioji dalis darbo užmokesčio gali
priklausyti nuo išvalyto ploto, [...] atitinkamai nušalinus darbuotoją nuo
darbo neįmanoma objektyviai nustatyti realaus darbuotojo darbo
užmokesčio, kurį jis būtų gavęs. Todėl turėtų būti taikomas vienintelis
objektyvus dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis iki nušalinimo
paskelbimo dienos.
Pasiūlymas: Pakeisti Projekto 48 straipsnio 3,4 ir 6 dalį ir šį straipsnį
išdėstyti taip:
„48 straipsnis. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdavio ar kitų
asmenų iniciatyva
3. Darbdavys, tirdamas darbuotojo galimo padaryto darbo pareigų
pažeidimo aplinkybes, gali nušalinti darbuotoją nuo darbo laikotarpiui
iki keturiolikos kalendorinių dienų, bet ne daugiau kaip trisdešimt
kalendorinių dienų per metus palikdamas mokėdamas jam vidutinį
darbo užmokestį.

Pritarti, nes nušalinimas nėra ir neturi
tapti įprastinę darbuotojo ir darbdavio
santykių forma, ir turi būti taikomas
labai atsakingai, kad be pagrindo nebūtų
mokami mažesni atlyginimai, nedidėtų
šeimų skurdas ir atskirtis.
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4. Nušalintas darbuotojas, jei jis sutinka, gali būti perkeltas į kitą darbą,
jei toks perkėlimas neprieštarauja nušalinimo tikslui. Jei nušalinimo
laikotarpiu darbuotojui nėra suteikiamas kitas darbas, darbdavys
turi teisę reikalauti darbuotojo būti darbovietėje ne daugiau nei yra
būtina galimo pažeidimo tyrimui. Nušalintam darbuotojui
pageidaujant nušalinimo metu jam privalo būti suteiktos
nepanaudotos kasmetinės atostogos.
5. Nušalinimo terminui pasibaigus, darbuotojas grąžinamas į ankstesnį
darbą, jei dėl nušalinimo neatsirado pagrindo nutraukti darbo sutartį.
6. Jeigu darbuotojas darbdavio arba tam įgaliotų organų pareigūnų
reikalavimu buvo nušalintas nuo darbo (pareigų) nepagrįstai, jis turi teisę
reikalauti, kad jam įstatymų nustatyta tvarka jam būtų turi būti atlyginta
turtinė ir neturtinė žala.
7. Ginčai dėl nušalinimo pagrįstumo ir žalos atlyginimo nagrinėjami
darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka. „

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

55 1 Argumentai: Pasiūlymas atitinka Estijos darbo santykius
reguliuojančių įstatymų, kurių principų taikymas buvo ir yra plačiai
deklaruojamas kaip pavyzdinis Lietuvos darbo santykių reformą pagal
Vyriausybės pateiktą Projektą palaikančios interesų pusės, nuostatas,
kurios priskirtinos prie svarbių priežasčių nutraukti darbo sutartį.

Pasiūlymas: Papildyti 55 straipsnio 1 dalį naujais punktais ir
juos išdėstyti taip:

„5) jeigu darbdavys darbuotoją pažemino pareigose;
6) jeigu dirbamas darbas kelia grėsmę darbuotojo sveikatai;
7) jeigu toliau dirbti darbą neįmanoma dėl vaikui ar tėvams

reikalingos priežiūros.“

Pritarti, nes konkrečios nuostatos yra
aiškesnės tiek darbdaviui, tiek
darbuotojui

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

56 3 Argumentai: Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, [...]
turi būti laikomasi bazinių taisyklių, suteikiant prioriteto teisę likti darbe
labiausiai pažeidžiamiems darbuotojams. Pagal Projekto 56 str. sudaryta
komisija iš darbdavio ir darbuotojų atstovų galėtų padėti įvertinti
papildomus kriterijus (kai konkretiems darbuotojams netaikoma
pirmenybės teisė), bei užtikrinti, kad nebūtų pažeista įstatyminė
pirmenybės teisė, kas sumažinu darbo ginčų kilimo tikimybę.
Pasiūlymas: Pakeisti ir papildyti Projekto 56 straipsnio 3 dalį ir ją
išdėstyti taip:
„3. Jei perteklinę darbo funkciją vykdo keletas darbuotojų, o atleidžiama
tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina
darbdavys, suderinęs su darbo taryba darbuotojų atstovais. Tokiu

Pritarti.
Šie darbuotojai pažeidžiamesni darbo
rinkoje, panaikinus jiems garantijas –
patrauklesniais jie netaps, tik turės
mažiau galimybių išlaikyti esamus darbo
santykius net būdami tinkamos
kvalifikacijos.
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atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia
darbdavio sudaryta komisija, kurios sudėtyje turi būti bent vienas
darbuotojų atstovas tarybos narys. Nustatant atleidžiamų darbuotojų
atrankos kriterijus turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės
teisės būti paliktiems dirbti, taikoma šiems darbuotojams visų kitų
atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu
toje pačioje darbo vietovėje:
1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga;
2) 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 55
procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius pensijos
amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar
vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
3) 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;
4) kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai;
5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje;
6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio
lygmeniu, valdymo organų narius.
Šioje dalyje 1 - 5 punktuose nustatyta pirmenybė likti darbe
taikoma darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos
pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje, kvalifikaciją.“

Seimo nariai: R.
Tamašunienė, J.
Narkevič ir kt.

56 6 Argumentai:
Būtina darbuotoją informuoti bent prieš du mėnesius ir taip sudaryti jam
galimybes susirasti kitą darbą bei taupyti valstybės biudžeto lėšas, kadangi
mažiau žmonių kreipsis į darbo biržą dėl pašalpų.

Pasiūlymas:

Pakeisti 56 straipsnio 6 dalį ir išdėstyti taip:
„6. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį,

o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vieni metai – prieš dvi savaites du
mėnesius. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką
iki šešerių metų amžiaus ar vieni augina vaiką iki dvylikos metų amžiaus bei
darbuotojams, kuriems iki valstybės socialinio draudimo senatvės pensinio
amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami neįgaliems darbuotojams
ir darbuotojams, kuriems iki senatvės pensinio amžiaus liko mažiau kaip dveji
metai.“

Pritartina subendrintam Seimo narių
pasiūlymui.

Siejant įspėjimo terminus tiek su darbo
stažu (Seimo nario Rimanto Dagio
pasiūlymas), o į principinę nuostatą apie
vaikų amžiaus tarpsnius (žr. dokumento
pradžioje), būtinybę apsaugoti
pažeidžiamiausias asmenų grupe ir
atsižvelgiant į normos tikslą – siūlytina
papildomas garantijas taikyti tėvams
auginantiems vaikus iki 14 metų (Seimo
nario Mečislovo Zasčiurinsko
pasiūlymas).
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Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

Argumentai: Pasiūlymas atitinka Estijos darbo santykius
reguliuojančių įstatymų, kurių principų taikymas buvo ir yra plačiai
deklaruojamas kaip pavyzdinis Lietuvos darbo santykių reformą pagal
Vyriausybės pateiktą Projektą palaikančios interesų pusės, nuostatas.

Tokių nuostatų įteisinimas skatintų darbuotoją ilgiau ir lojaliau dirbti
toje pačioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.

Pasiūlymas: Pakeisti 56 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš 15
kalendorinių dienų, jeigu darbuotojas dirbo iki 1 metų, prieš vieną
mėnesį, jeigu darbuotojas dirbo 1-5 metus, prieš du mėnesius, jeigu
dirbo 5-10 metų, prieš tris mėnesius, jeigu dirbo virš 10 metų, o jei
darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vieni metai – prieš dvi savaites.
Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki
šešerių metų amžiaus ar vieni augina vaiką iki dvylikos metų amžiaus
bei darbuotojams, kuriems iki valstybės socialinio draudimo senatvės
pensinio amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami
neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki senatvės pensinio
amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.“

Argumentai
Siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos šeimos auginančias vaikus
nesukakusius to amžiaus, kada jiems pagal teisės aktus yra leidžiama
dirbti, ypač šeimas, kurios augina daugiau nei tirs tokius vaikus, kas
labai svarbu atsižvelgiant į demografinę situaciją valstybėje, siūloma
nustatyti objektyviais kriterijais paremtas socialiai pažeidžiamiausių
asmenų grupes, kurioms taikomi ilgesni lyginant su kitais darbuotojais
įspėjimo terminai

Pasiūlymas:
Pakeisti ir papildyti Projekto 56 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o
jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vieni metai – prieš dvi savaites.
Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki
šešerių keturiolikos metų amžiaus ar vieni augina vaiką iki dvylikos
metų amžiaus bei darbuotojams, kuriems iki valstybės socialinio
draudimo įstatymo nustatyto senatvės pensinio pensijos amžiaus likę
mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami neįgaliems darbuotojams, ir
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darbuotojams, kuriems iki senatvės pensinio pensijos amžiaus liko
mažiau kaip dveji metai ir darbuotojams, kurie augina daugiau nei tris
vaikus iki keturiolikos metų amžiaus ar vieni augina vaiką iki
keturiolikos metų amžiaus.“

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

Seimo nariai R.
Tamašunienė, J.
Narkevič ir kt.

56 7 Pasiūlymas:
Pakeisti 56 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų vieno jo
vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o jei darbo santykiai
tęsiasi trumpiau negu vienus metus – pusės jo vidutinio darbo
užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.“

Atleidžiamiems darbuotojams turi būti išmokamos išeitinės išmokos,
kurių dydis priklausomas nuo išdirbto laiko. Ši praktika suteikia žmogui
finansinio stabilumo garantijas praradus darbą ir sudaro galimybes
tinkamai ieškotis ir atsirinkti naują darbą.

Pasiūlymas: Pakeisti 56 straipsnio 7 dalį ir išdėstyti taip:
„7. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo

vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o jei darbo santykiai
tęsiasi trumpiau negu vienus metus – pusės jo vidutinio darbo
užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Nutraukiant darbo sutartį šio
straipsnio 1 dalį ar 61 straipsnio pagrindu išmokama jo vidutinio
mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to
darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje:

1) iki dvylikos mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo
užmokesčio dydžio;

2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių – dviejų mėnesių
vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių – trijų
mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių –
keturiųmėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties
mėnesių – penkiųmėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – šešių
mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.“

Argumentai:
Trišalėje taryboje pasiektas bendras susitarimas dėl papildomos
ilgalaikio darbo stažo išmokos atsižvelgiant į darbuotojo

NEPRITARTI
Neleistina bloginti ir taip neišgyvenančių
dirbančių šeimų situacijos, juolab, kad savo
esme tai nėra darbo santykius
liberalizuojanti nuostata, o tik darbuotojui
tenkančio darbo užmokesčio už sutartą
darbą mažinimą pagrindžianti nuostata.
Dvigubai trumpinamas laikotarpis naujo
darbo paieškai turint pajamų būtinoms
išlaidoms padengti.
Be to, darbuotojui nėra svarbus
mokėjimo šaltinis, tačiau konkretūs
dydžiai turi būti numatyti DK.
Šiuo metu įstatymo projekte nėra siūlomų
dydžių, nėra pateiktas ilgalaikio darbo
išmokų fondo įstatymo projektas,
atitinkamai neaišku ar jis iš viso bus
parengtas ir priimtas ir ar jame nebus
numatyta kokių nors apribojimu dėl išmokų
skaičiavimo periodo ar sumų dydžių.
Trišalėje Taryboje vyko esminės derybos
derinant darbuotojų ir darbdavių
poreikius, todėl dar mažinti jau ir taip
sunkiai išderėtas nuostatas ar priimti
vienas nuostatas, paliekant vėlesniems
laikotarpiams kitas – esmines, yra
neatsakinga. Taip Seimas parodo kiek
galima turėti vilčių į darbuotojų teisių
gynimą, jei net tokio lygio derybų
rezultatai gali būti ignoruojami.

Manome, kad esant tokiai situacijai
reikėtų mąstyti apie Seimo narių
siūlymus su konkrečiais dydžiais (žr. pvz.
Seimo narių R. Tamašunienės, J.
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Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje nutraukiant darbo sutartį
darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, tačiau siūloma šių išmokų
dydžius padidinti ir paankstinti stažą, reikalingą šiai išmokai gauti,
pradedant jį skaičiuoti nuo trejų metų.

Pasiūlymas:
56 straipsnį papildyti 8 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„8. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo nustatyta tvarka
atleidžiamam darbuotojui papildomai išmokama ilgalaikio darbo
išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje
darbovietėje:

1) nuo daugiau kaip trejų metų iki penkerių metų – vieno
mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

2) nuo daugiau kaip penkerių metų iki dešimties metų –
dviejųmėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

3) nuo daugiau kaip dešimties metų iki dvidešimties metų –
trijųmėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

4) daugiau kaip dvidešimties metų – keturių mėnesių
vidutinio darbo užmokesčio dydžio.“.

Pasiūlymas: Papildyti 56 straipsnį nauja 8 dalimi ir ją išdėstyti taip:
„8. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo nustatyta tvarka
atleidžiamam darbuotojui papildomai išmokama ilgalaikio darbo
išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje
darbovietėje.“

Narkevič ir kt. pasiūlymą), kadangi vien
tik nuoroda į neegzistuojanti teisės aktą,
kurio net projektas nepateiktas Seimui
(žr. Seimo narių Algirdo Syso, Giedrės
Purvaneckienės pasiūlymą, Seimo narių
I. Šiaulienės, K. Daukšio ir kt.
pasiūlymą) neužtikrina tokių išmokų.
Atitinkamai, siekiant perkelti išeitinių
išmokų mokėjimą nuo darbdavių
ilgalaikio darbo išmokų fondui, galima
numatyti, jog DK nustatytą išeitinę

išmoką moka darbdavys, išskyrus tą jos

dalį, kuri darbuotojui sumokama iš

ilgalaikio darbo išmokų fondo Lietuvos

Respublikos ilgalaikio darbo išmokų fondo

įstatymo nustatyta tvarka.

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

56 8N Argumentai: [...] Tokių nuostatų įteisinimas geriau apsaugotų
darbuotoją nuo darbdavio savivalės.

Pasiūlymas: Papildyti 56 straipsnį nauja dalimi ir ją išdėstyti
taip:

„8. Jei darbuotojas nutraukia darbo sutartį dėl to, kad
darbdavys grubiai pažeidė sutartį, darbdavys turi išmokėti
darbuotojui trijųmėnesių atlyginimo dydžio kompensaciją.“

Pritarti, nes išlaisvinant darbdavio ir
darbuotojo santykius iki sutartinių,
būtina apsaugoti silpnesnės pusės
interesus

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

58 1,2 Argumentai: [...]Kaip pažymėjo ir darbdavių atstovai Lietuvos
Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto surengtuose
klausymuose dėl Projekto, šis straipsnis taikytinas tik išimtiniais
atvejais, kai dėl subjektyvių priežasčių darbdavys nusprendžia
pakeisti vieną darbuotoją kitu. Kadangi šis straipsnis turi būti
taikomas tik išskirtiniais atvejais ir kuo mažiau pažeidžiant gerai
dirbančių darbuotojų interesus, siūlytina didinti kompensacijos dydžius,

Pritarti Seimo narių subendrintam
pasiūlymui, nes priėmus šią nuostatą bus
galima atleisti darbuotoją be priežasties
(t.y. kaip užgaida), ir net esant užslėptai
diskriminacijai, - ji taps labai sunkiai
įrodoma (faktiškai nėra priemonių gintis,
nes darbdaviui pakaks nurodyti, kad jis
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kad šis atleidimo pagrindas netaptų įprastiniu ir dažnai, bei neatsakingai
taikomu[..]
Pasiūlymas:
Papildyti Projekto 58 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Darbdavys, išskyrus valstybės ar savivaldybės įstaigas, išlaikomas iš
valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar
savivaldybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė
arba savivaldybė, ar Lietuvos bankas, turi teisę nutraukti darbo sutartį su
darbuotoju dėl priežasčių, nenurodytų šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalyje
įspėjęs prieš tris darbo dienas ir sumokėjęs ne mažesnę kaip šešių
mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, kai
darbuotojo nepertraukiamasis stažas toje darbovietėje yra
trumpesnis nei penkeri metai, ne mažesnę kaip devynių mėnesių
vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, kai darbuotojo
darbo stažas viršija penkerius metus, bet ir trumpesnis nei dešimt
metų ir ne mažesnę nei dvylikos mėnesių vidutinio darbo
užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, kai darbuotojo darbo stažas yra
ilgesnis nei dešimt metų.“

Argumentai: atleidžiant darbuotoją[...] darbdavio valia, darbdaviui
praktiškai nereikia grįsti atleidimo iš darbo objektyviomis priežastimis ar
aplinkybėmis, šis atleidimo pagrindas gali tapti įrankiu atleisti iš darbo
darbuotojų atstovus, ir taip užkirsti kelią kolektyviniam darbuotojų teisių
ir interesų atstovavimui

Pasiūlymas: Papildyti Projekto 58 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti
taip:
„2. Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti nutraukta dėl
dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės pažeidimais, taip pat
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. su darbdavio
lygmeniu veikiančių darbuotojų atstovų valdymo organų nariais, jų
narystės laikotarpiu ir vienerius metus pasibaigus jų narystei
darbuotojų atstovų valdymo organuose, taip pat dėl šių priežasčių:
1) narystės profesinėje sąjungoje arba dalyvavimo profesinės
sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo

norėtų atitinkamoje pozicijoje išbandyti
naują darbuotoją). Tokiu atveju išeitinės
išmokos, mokamos atleidžiant
darbuotoją darbdavio valia, dydis turi
atlikti kelias paskirtis:

- prarastų pajamų kompensacijos
dėl netikėto ir jokiais
objektyviais kriterijais
nepagrįsto atleidimo;

- prevenciškai veikti darbdavius
nenaudoti šio atleidimo pagrindo
kaip papuola pagal pirmą
užgaidą,

Atitinkamai šios išeitinės išmokos dydis
turi būti aiškiai didesnis nei suma kurią
gautų tas darbuotojas, kurio darbo
rezultatai objektyviai nepateisino
darbdavio lūkesčių bendrai per įspėjimo
laikotarpį ir atleidimą darbdavio
iniciatyva.
Atkreiptinas dėmesys, jog iš siūlomos DK
nuostatos iš viso neaišku ar įstatymų
leidėjas iš viso riboja šio atleidimo
taikymą dėl diskriminacinių motyvų.
Atitinkamai įgyvendinant TDO
konvenciją Nr. 111 „Dėl diskriminacijos
darbo ir profesinės veiklos
srityje“ pritartina nuostatų draudžiančių
atleidimą diskriminaciniais pagrindais
net ir šiuo pagrindu.
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Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

metu;
2) dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų
norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat
kreipimasis į administracinius organus ar kreipimasis į darbo ginčus
nagrinėjantį organą dėl pažeistų teisių ar interesų gynybos,
nepriklausomai nuo to ar pažeistas teises gina pats darbuotojas ar
darbuotojas vykdantis darbuotojo atstovo funkcijas;
4) lytis, lytinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir
socialinė padėtis, tikėjimas, ketinimas turėti vaiką (vaikų),
santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros,
priklausomybė politinėms partijoms ir asociacijoms;
5) amžius;
6) nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais
atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir
prievoles;
7) kitų diskriminaciniųmotyvų.“

Argumentai:
Atleidimas darbdavio valia su šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio
dydžio išeitine išmoka yra pernelyg liberali norma. Atleidimas darbdavio
valia darbuotojo atžvilgiu yra kur kas labiau pažeidžianti darbuotojo
interesus atleidimo iš darbo forma nei atleidimas darbdavio iniciatyva
(įspėjimo apie atleidimą terminas, atleidimo priežastys, jų nurodymas
arba pareigos nurodyti nebuvimas, ir pan.), todėl išeitinės išmokos dydis
turėtų būti lygus bent dvylikos mėnesių vidutinio darbo užmokesčio
dydžiui. Juolab, kad anksčiau taikytoje praktikoje pagal iki Darbo
kodekso galiojusį Darbo sutarties įstatymą, priklausomai nuo darbuotojo
darbo stažo, šios išmokos dydis buvo diferencijuojamas, ir maksimalus
su daugiau nei 20 metų stažu toje darbovietėje buvo netgi 36.
Taip pat siūloma pakeisti 58 straipsnio 1 dalį atsižvelgiant į Teisės
departamento pastabas.
Be to, 58 straipsnį siūloma papildyti nauja dalimi, kurioje būtų įtvirtintas
draudimas atleisti darbuotoją darbdavio valia, jeigu darbuotojas yra
profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo narys arba
darbuotojų patikėtinis.

Pasiūlymas:
Pakeisti 58 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„58 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia
1. Darbdavys, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar
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įstaigas, išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų
lėšų, valstybės ar savivaldybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių
savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos bankas, turi teisę
nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl priežasčių, nenurodytų šio
Kodekso 56 straipsnio 1 dalyje įspėjęs prieš tris darbo dienas ir
sumokėjęs ne mažesnę kaip šešių dvylikos mėnesių vidutinio darbo
užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

2. Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti nutraukta dėl
dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės pažeidimais, taip pat
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.

3. Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti
nutraukta su profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo
organo nariais ir su darbuotojų patikėtiniais.“.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

58 2 Argumentai: atleidžiant darbuotoją[...] darbdavio valia, darbdaviui
praktiškai nereikia grįsti atleidimo iš darbo objektyviomis priežastimis ar
aplinkybėmis, šis atleidimo pagrindas gali tapti įrankiu atleisti iš darbo
darbuotojų atstovus, ir taip užkirsti kelią kolektyviniam darbuotojų teisių
ir interesų atstovavimui
Pasiūlymas: Papildyti Projekto 58 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti
taip:
„2. Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti nutraukta dėl
dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės pažeidimais, taip pat
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. su darbdavio
lygmeniu veikiančių darbuotojų atstovų valdymo organų nariais, jų
narystės laikotarpiu ir vienerius metus pasibaigus jų narystei
darbuotojų atstovų valdymo organuose, taip pat dėl šių priežasčių:
1) narystės profesinėje sąjungoje arba dalyvavimo profesinės
sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo
metu;
2) dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų
norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat

Pritarti, nes neįteisinus šios nuostatos
nebus galimybių gintis diskriminacijos
atveju ir nebus galimybių užtikrinti ES
principinę lygių galimybių nuostatą.
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kreipimasis į administracinius organus ar kreipimasis į darbo ginčus
nagrinėjantį organą dėl pažeistų teisių ar interesų gynybos,
nepriklausomai nuo to ar pažeistas teises gina pats darbuotojas ar
darbuotojas vykdantis darbuotojo atstovo funkcijas;
4) lytis, lytinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir
socialinė padėtis, tikėjimas, ketinimas turėti vaiką (vaikų),
santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros,
priklausomybė politinėms partijoms ir asociacijoms;
5) amžius;
6) nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais
atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir
prievoles;
7) kitų diskriminaciniųmotyvų.“

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

59 3 Pasiūlymas:
Pakeisti 59 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais atvejais
darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vieno mėnesio vidutinio darbo
užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau
negu vienus metus – pusės mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio
išeitinė išmoka.“.

NEPRITARTI

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

60 2 Argumentai: Dažnu atveju nėščia moteris ar jauna mama dėl
sveikatos būklės ir šeiminės padėties laikinai negali skirti darbui tiek
laiko ir dėmesio, kiek tokioje padėtyje nesantys darbuotojai, todėl
teoriškai pagrindas nutraukti su jomis darbo sutartį gali atsirasti visada.
Todėl Darbo kodeksas, kuriuo įsipareigojama gerbti šeiminius
įsipareigojimus ir nediskriminuoti dėl šeiminės padėties ar ketinimo
turėti vaiką, neturėtų sudaryti prielaidų lengvesniam nėščios moters ar
jaunos mamos atleidimui.

Atkreiptinas dėmesys, kad Estijos darbo santykius
reguliuojančiuose įstatymuose panaši nėščiųjų ar jaunų mamų atleidimą
lengvinanti nuostata neegzistuoja.

Pasiūlymas: Pataisyti 60 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos,

iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, darbdavys negali įspėti
darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą
nutraukti darbo sutartį kitais, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje,
pagrindais. Jei šiuo laikotarpiu atsirado pagrindas nutraukti darbo sutartį,
darbuotoja gali būti įspėta apie darbo sutarties nutraukimą ar sprendimas
nutraukti darbo sutartį gali būti priimtas tik jam pasibaigus, išskyrus
atvejį, kada darbuotoja yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba
atostogose vaikui prižiūrėti.“

PRITARTI
Nes apsaugoti labiau pažeidžiamus darbo
rinkos dalyvius yra viena pagrindinių
DK tikslų. Kitos apsaugos veikia
derybiniu principu, o tokias galimybes
turi toli gražu ne kiekvienas darbuotojas.
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Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas

60 3 Argumentai
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir
įgyvendinimo įstatymo projektu Nr. XIIP-3234 siūlomo tvirtinti darbo
kodekso projekto (toliau - Projektas) 60 str. 3 d. siūloma nustatyti, kad
su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų amžiaus,

darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, jei nėra

darbuotojo kaltės (šio Kodekso 56 straipsnis), tačiau ši nuostata neveiks,
jei tėvų atžvilgiu galės būti taikomas atleidimas pagal Projekto 58
straipsnį – darbdavio valia. Pažymėtina, kad pagal 58 straipsnio
nuostatas, toks atleidimas yra taikomas (i) gerai dirbančio ir darbo
drausmės besilaikančio darbuotojo atžvilgiu (atleidimas dėl nepateisintų
darbdavio lūkesčių dėl darbo rezultatų ar dėl darbuotojo kaltės yra
numatyti atitinkamai Projekto 56 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 57
straipsnyje) ir, kai (ii) nėra jokių objektyvių priežasčių (ekonominių,
organizacinių ar finansinių) nutraukti darbo santykius su konkrečiu
darbuotoju (darbo sutarties nutraukimą dėl objektyvių priežasčių numato
Projekto 56 straipsnio 1 dalies 1,3,4 punktai, 61 straipsnis), tad
akivaizdu, kad leidus darbo sutartį su tokiais darbuotojais nutraukti
darbdavio valia, praktikoje jis bus taikomas būtent mažamečių tėvų,
kuriems sunkiausia suderinti darbo ir šeimos įsipareigojimus
(pradedamas ikimokyklinis ugdymas ar auklės visuomet yra sudėtingas
vaikui atsitraukiant nuo tėvų, prasideda vaikų ligos ir pan.) atžvilgiu.
Atitinkamai, siekiant užtikrinti šeimų interesus (tai turėtų būti valstybės
prioritetu), kad tėvai su mažamečiais vaikais nebūtų išstumiami iš darbo
rinkos dėl šeiminės situacijos gimus vaikui, siūlytina drausti atleidimą
darbdavio valia iki vaikui sueis 3 metai.
Pasiūlymas:
Išbraukti Projekto 60 straipsnio 3 dalį taip:
„3. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų amžiaus,
darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, jei nėra
darbuotojo kaltės, taip pat darbdavio valia (šio Kodekso 56, 58
straipsnis straipsniai).“

PRITARTI.
Pažymėtina, kad nesant abiejų straipsnių
(atleidimas DK 58 netgi labiau tikėtinas)
apsauga tėvams auginantiems iki trejų
metų tampa neįgyvendinama, kaip ir
darbo vietos išsaugojimas vaiko
priežiūros metu tampa nerealiu. Iš kitos
pusės, nustačius tokį reguliavimą vargu
ar darbuotojams iš viso yra prasmė grįžti
į darbą anksčiau nei baigiasi
motinystės/tėvystės išmokos mokėjimas,
nes toks sugrįžimas gali turėti labai
blogų pasekmių.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

65 Argumentai:

Visuomenės nepasitenkinimą sukėlusi darbo sutarčių rūšis –
nenumatytos apimties darbo sutartis, kai darbuotojui nėra aišku nei koks
jos darbo laiko režimas nei koks mėnesio darbo užmokestis, nei tai, kiek
dar papildomų tokių sutarčių jis gali sudaryti, kad jas visas galėtų
vykdyti ir nesutaptu kvietimų laikas. Atitinkamai, tokios sutartys visiškai
iškreips darbo rinką, sudarys sąlygas piktnaudžiavimui ir nelegaliam
darbui (pvz. nurodant tik minimalų darbo laiką 8 val/mėn., nors bus

PRITARTI
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Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

dirbama ilgiau, tik rodomi ne visi kvietimai). Pažymėtina, kad tai
labiausia palies darbininkus.

Naujai siūloma darbo sutarties rūšis – nenustatytos apimties darbo
sutartis – visiškai neužtikrina darbuotojo interesų ir leidžia darbdaviui
disponuoti visomis darbo sutarties sąlygomis savo naudai. Tokia darbo
sutarties rūšis kol kas yra numatyta tik Jungtinės Karalystės, Nyderlandų
teisėje (Belgijoje – su tam tikromis išimtimis), ir Europos Komisija yra
pripažinusi tai netaikytina praktika bei laiko blogu pavyzdžiu.
Nesuprantama, kodėl Darbo kodekso rengėjai nusprendė pasiremti
būtent tokiu pavyzdžiu, kokiu remtis nerekomenduojama, todėl siūloma
nenustatytos apimties darbo sutarties atsisakyti.

Pasiūlymas:
Išbraukti Projekto 65 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir atitinkamai pakeisti
punktų 6-8 numeraciją į 5-8 taip:
„65 straipsnis. Darbo sutarčių rūšys
1. Darbo sutartis gali būti:
1) neterminuota darbo sutartis;
2) terminuota darbo sutartis;
3) laikinojo darbo sutartis;
4) pameistrystės darbo sutartis;
5) nenustatytos apimties darbo sutartis;
6) projektinio darbo sutartis;
7) darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
8) darbo keliems darbdaviams sutartis.

2. Jei darbo sutarties šalys nesusitaria dėl darbo sutarties rūšies,
laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis..“

ir

išbraukti VI skyriaus IV skirsnį NENUSTATYTOS APIMTIES
DARBO SUTARTIS išbraukiant punktus 84-87 punktus atitinkamai
pakeičiant V-VII skirsnių numeraciją ir straipsnių numeraciją

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

66 Argumentai: Apribojimas reikalingas siekiant išvengti
darbdavių savivaliavimo be sutarimo su darbuotoju įteisinant
terminuotas sutartis į nuolatiniam darbui skirtas darbo vietas.

Pasiūlymas: Papildyti 66 straipsnį nauja dalimi ir ją išdėstyti
taip:

„5. Terminuotos darbo sutartys nuolatinio pobūdžio darbui

Pritarti, jog terminuotos sutartys
neturėtų būti sudaromos nuolatinio
pobūdžio darbams (išimtis galėtų
nustatyti nebent kolektyvinės sutartys),
nes šeimoms ir šalies gimstamumo
rodikliams yra būtinas stabilumas.
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Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

Seimo nariai Irena
Šiaulienė
Kęstutis Daukšys
Kristina Miškinienė

netaikomos.“

Argumentai
Terminuotos sutartys turi būti sudaromos tik esant objektyvioms
aplinkybėms lemiančioms terminuoto darbo poreikį, taigi nuolatiniam
darbui jos turėtų būti sudaromos tik išimtiniais atvejais. [...] Siekiant
skatinti jaunas šeimas likti Lietuvoje, būtina imtis priemonių, kad jos
būtent Lietuvoje susikurtų savo buitį, čia dirbtų ir augintų vaikus.
Terminuotos darbo sutartys nesukuria jaunoms šeimoms sąlygų
įsitvirtinti Lietuvoje, netgi priešingai, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva
darbo užmokesčiu negali sukonkuruoti su darbdaviais užsienyje, darbo
santykių stabilumo principo paneigimas, negalėjimas įsigyti būsto
Lietuvoje (jau minėta, kad terminuotas darbo santykių pobūdis kritiškai
vertinamas kredito įstaigų priimant būsto paskolos suteikimo
sprendimus), visiškai panaikintų darbo Lietuvoje patrauklumą.
Pasiūlymas:
Papildyti Projekto 66 straipsnį nauja 4 dalimi, ją išdėstant taip:
„4. Neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas
yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai
ar kolektyvinės sutartys.“

Pasiūlymas: Pakeisti 66 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Terminuota darbo sutartis yra darbo sutartis, kuri sudaroma tam
tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui. Terminuota darbo
sutartis nuolatinio pobūdžio darbui gali būti sudaroma
darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 50, o
kitose darbovietėse - jeigu dėl to sutarta kolektyvinėje sutartyje.“

Argumentai:
Įtvirtinus teisę sudaryti terminuotas darbo sutartis, neturėtų būti palikta
pernelyg plati laisvė tokias sutartis sudaryti, nes darbdavys gali
pasinaudoti šia teise sudarydamas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio
darbui. Todėl kaip saugiklį siūloma leisti terminuotas darbo sutartis
nuolatinio pobūdžio darbui sudaryti tik jei tai numatyta kolektyvinėje
sutartyje ir tik įmonėse, kuriose dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų. Be
to, siūloma riboti terminuotų darbo sutarčių nuolatiniam darbui skaičių
įmonėje, nustatant, kad tokios sutartys gali būti sudaromos su ne daugiau
nei puse darbuotojų.

Pasiūlymas:
Pakeisti 66 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

NAMS nuomone, terminuotų sutarčių
sudarymo ribojimai turi būti siejami su
objektyviu kriterijumi - darbo pobūdžiu,
o ne su sudaromų sutarčių skaičiumi
įmonėse. Didelis sudaromų terminuotų
sutarčių skaičius galėtų būti tik vienų iš
galimų ženklų, rodančių jog konkreti
įmonė galimai nepiktnaudžiauja šiomis
sutarčių rūšimis.
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Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

„1. Terminuota darbo sutartis yra darbo sutartis, kuri sudaroma
tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui. Terminuota
darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui gali būti sudaroma, jeigu
dėl to sutarta kolektyvinėje sutartyje. Terminuotos darbo sutartys
nuolatinio pobūdžio darbui gali būti sudaromos tik įmonėse, kuriose
dirba ne daugiau kaip dešimt darbuotojų, ir su ne daugiau kaip
puse darbuotojų.“.

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

67 1 Pasiūlymas:

Pakeisti 67 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas, taip pat paeiliui
einančių sutarčių, kurios yra sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai
darbo funkcijai atlikti, bendra maksimali trukmė yra dveji metai.,
išskyrus jei darbuotojas priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio
darbuotojo darbo vietą. Paeiliui einančiomis laikomos darbo sutartys,
kurias skiria ne ilgesnis kaip dviejų savaičių laikotarpis.“.

Argumentai
Terminuotos darbo sutartys turi būti sudaromos tik esant objektyvioms
priežastims ir turi būti aiškiai apribotos laike protingu terminu,
nepriklausomai nuo to ar dalis vykdytos funkcijos pasikeitė, pvz.
pakoregavus pareigybės nuostatus.

Pasiūlymas:
Papildyti ir pakeisti Projekto 67 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Maksimalus darbo sutarties terminas, taip pat paeiliui einančių
sutarčių, kurios yra sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai darbo
funkcijai atlikti, bendra maksimali trukmė, išskyrus jei darbuotojas
priimamas terminuotai dirbti į laikinai nesančio darbuotojo, su
kuriuo darbo sutartis nenutraukta, darbo vietą, yra dveji metai.
Paeiliui einančiomis laikomos darbo sutartys, kurias skiria ne ilgesnis
kaip dviejų savaičių vieno mėnesio laikotarpis. „

Pritarti subendrintam pasiūlymui.
Terminuotos sutartys turi būti
naudojamos atsakingai vertinant šeimų
poreikius stabilumui (negali įsigyti būsto
ar planuotis ateities). Todėl svarbiausia,
kad turi būti numatytas maksimalus
laikotarpis ir neleidžiant manipuliacijų
per pareiginių nuostatų pakeitimus.
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Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

69 Argumentai: Dažnu atveju nėščia moteris dėl sveikatos būklės
laikinai negali skirti darbui tiek laiko ir dėmesio, kiek kiti tokioje
padėtyje nesantys darbuotojai, todėl teoriškai pagrindas nutraukti su
jomis darbo sutartį gali atsirasti visada. Todėl Darbo kodeksas, kuriuo
įsipareigojama gerbti šeiminius įsipareigojimus ir nediskriminuoti dėl
šeiminės padėties ar ketinimo turėti vaiką, neturėtų sudaryti prielaidų
lengvam nėščios moters atleidimui.

Pasiūlymas: Papildyti 69 straipsnį nauja dalimi bei jas išdėstyti
taip:

„5. Darbdavys negali atleisti nėščiosios, dirbančios pagal
terminuotą darbo sutartį.“

Pritarti

Seimo nariai: K.
Starkevičius, A.
Vidžiūnas

70 1N Argumentai: Įstatymo projekte nėra nustatyta kada
darbdavys privalo darbuotoją į darbą priimti pagal neterminuotą
darbo sutartį, todėl, neįtvirtinus tokios nuostatos tikėtina, kad
darbdaviai turės galimybę piktnaudžiauti ir stengsis nuolatinio
pobūdžio darbui priimant darbuotojus visais atvejais sudaryti
terminuotas darbo sutartis.
Pasiūlymas:
1. Papildyti projekto 70 straipsnį nauja 1 dalimi ir šią dalį išdėstyti

taip:
“ 1. Priimant darbuotoją nuolatinio pobūdžio darbui,

darbdavys su juo sudaro neterminuotą darbo sutartį“
2. Šio straipsnio 1,2,3 punktus laikyti atitinkamai 2,3,4 punktais.

Pritarti

Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

92 3 Argumentai:
Siekiant saugoti ir ginti šeimų, auginančių vaikus, interesus,
atsižvelgiant tiek į vaikų amžių, kai jie dar negali saugiai patys savimi
pasirūpinti, tiek į vaikų amžių, kai jie gali pradėti dirbti ir materialiai
pradėti būti savarankiškesni, siūloma nustatyti bendrą keturiolikos metų
amžiaus ribą visiems vaikams, nepriklausomai, kiek jų auga šeimoje ir
vienas ar du tėvai juos augina. Juolab, kad Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymu ketinama ateityje reguliuoti su vaikų amžiumi
susijusias tėvų pareigas.

Pasiūlymas:
Pakeisti 92 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Sulygti dėl darbo vietos dalijimosi darbo sutarties galima tiek
sudarant naują darbo sutartį, tiek laikinai pakeičiant galiojančią kitos
rūšies darbo sutartį. Darbdavys privalo apsvarstyti ir, esant organizacinei

Pritarti
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ir gamybinei galimybei, tenkinti darbuotojo, auginančio vaiką (įvaikį) iki
šešerių keturiolikos metų amžiaus, prašymą laikinai laikotarpyje iki
vaikui (įvaikiui) sukaks šešeri metai keturiolika metų, pakeisti
galiojančią kitos rūšies darbo sutartį darbo vietos dalijimosi sutartimi.
Toks darbuotojas turi teisę grįžti dirbti pagal prieš darbo vietos
dalijimosi sutartį jam galiojusią kitos rūšies darbo sutartį raštu įspėjęs
darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka
nesilaikyti šio termino.“.

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

94 1 Pasiūlymas:
Pakeisti 94 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,1. Pasibaigus darbo vietos dalijimosi sutarčiai su vienu darbuotoju, kito
darbuotojo darbo vietos dalijimosi sutartis lieka galioti vieną mėnesį, kol
darbo vietos dalijimosi sutartis bus sudaryta su kitu darbuotoju. Tokios
sutarties nesudarius per minėtą laikotarpį, darbdavys turi pasiūlyti
darbuotojui dirbti visa apimtimi, o jam atsisakius, turi teisę atleisti
darbuotoją, įspėjęs prieš tris darbo dienas ir išmokėdamas pusės mėnesio
darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, išskyrus
šio Kodekso 92 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbuotoją, auginantį vaiką
(įvaikį) iki šešerių septynerių metų amžiaus, kuris lieka dirbti ne viso
darbo laiko sąlygomis.“

Pritarti

Seimo nariai: R.
Tamašunienė, J.
Narkevič ir kt.

112 1, 2 Siekiant užkirsti kelią darbo savaitės ilginimui ir dirbančiųjų
išnaudojimui.

Pasiūlymas:
Pakeisti 112 straipsnį ir išdėstyti taip:
„Jei šio Kodekso normos nenustato kitaip, darbo laiko režimas

negali pažeisti šių maksimaliojo darbo laiko reikalavimų:
1) vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau

neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo laiko, per
kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 480
valandosų;

2) darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą
dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip
12 valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir 60 50 valandųos per
kiekvieną septynių dienų laikotarpį;

3) turi būti laikomasi darbo laiko režimo ypatumų dirbantiems
naktį darbuotojams (šio Kodekso 115 straipsnis), nėščioms, neseniai
pagimdžiusioms ir krūtimi maitinančioms darbuotojoms ir asmenims iki
aštuoniolikos metų, kaip numatyta Darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatyme;

4) negali būti dirbama daugiau kaip šešias dienas per septynias

Pritarti, nes geriau yra vidutinis darbo
laikas
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paeiliui einančias dienas.“
Seimo nariai: K.
Starkevičius, A.
Vidžiūnas

112 1N, 2 Argumentai: Projekte nėra įteisinta darbo laiko trukmė ir
maksimalus darbo laikas per savaitę, įskaitant viršvalandžius.

Pasiūlymai: 1. Projekto 112 straipsnį papildyti nauju 1 punktu ir jį
išdėstyti taip:

„1) Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per
savaitę“

2. Projekto 112 straipsnio 1 punkte išbraukti žodį „vidutinis“, įrašyti
žodį „maksimalus“ ir visą šį punktą išdėstyti taip:

„2) vidutinis maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius,
tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo laiko, per
kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 val.,“

Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 punktus laikyti atitinkamai 2, 3, 4, 5 punktais.

Nepritarti, pakankama – vidutinio
valandų skaičiaus ribojimo

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

112 5N Pasiūlymas:
Papildyti 112 straipsnį 5 punktu ir jį išdėstyti taip:
„5) maksimalus darbo laikas, dirbant pagal suminę darbo laiko
apskaitą, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis
kaip 48 valandos.“

Pritarti

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

116 4 Argumentai: Priemoka turėtų būti didesnė nei numatyta
Projekte, kadangi nepaisant to, kad faktiškai darbuotojas gali būti ne
darbo vietoje, tuo metu jis negali nieko kito dirbti ar turėti asmeninių
reikalų, kadangi visą laiką turi būti pasirengęs vykti į darbovietę.

Pasiūlymas: Pataisyti 116 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. 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 dviejų savaičių per keturias savaites
laikotarpį. Dėl tokio pasyviojo budėjimo namie turi būti susitarta darbo
sutartyje ir darbuotojui mokama ne mažesnė kaip 10 30 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.“

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.
2015-10-07

117 3 Pasiūlymas:
Pakeisti 117 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,3. Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali
būti dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių, nebent
darbuotojas savo sutikimą dirbti iki 12 valandų viršvalandžių per savaitę
išreikštų raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista maksimali vidutinė
48 valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį
vieno mėnesio laikotarpį. Maksimali viršvalandžių trukmė per

Pritarti
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metus – 180 valandų, o kolektyvinėje sutartyje gali būti susitarta dėl
ilgesnės trukmės.“

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

121 2 Pasiūlymas:
Pakeisti 121 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,2. Švenčių dieną dirbama tik darbuotojo sutikimu, išskyrus kai
dirbama arba dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kitais darbo
teisės normų kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais.“

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

122 1 Pasiūlymas: Pakeisti 122 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Poilsio diena – diena, kurią nedirbama pagal darbo laiko režimą.
Bendrai poilsio diena sekmadienis.“

Pritarti

Seimo nariai: R.
Tamašunienė, J.
Narkevič ir kt.

122 1 Pasiūlymas: Pakeisti 122 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Poilsio diena – diena, kurią nedirbama pagal darbo laiko
režimą. Bendra poilsio diena - sekmadienis.“

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

122 2 Pasiūlymas: Pakeisti 122 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,2. Skirti dirbti poilsio dieną galima tik darbuotojo sutikimu, išskyrus
kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje
sutartyje nustatytais atvejais.“.

Pritarti

Seimo nariai: K.
Starkevičius, A.
Vidžiūnas

124 2 Argumentai. Projekte drastiškai sumažinama kasmetinių atostogų
trukmė, jau pasireiškia gyventojų neigiama reakcija, tai rodo jų
skambučiai, el. pašto žinutės, prašymai nebalsuoti iš viso už tokį
projektą.
Pasiūlymas. Pakeisti projekto 124 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Darbuotojams suteikiama ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo
dienų (jei dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip
dvidešimt keturių aštuonių darbo dienų (jei dirbama šešias darbo dienas
per savaitę) kasmetinės atostogas. Jei darbo dienų per savaitę skaičius
yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne
trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos“.

Pritarti – reikia laiko būti su vaikais

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

126 4 1 Pasiūlymas:

Pakeisti 126 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) nėščios moterys darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną
vaiką iki vienų trejų metų amžiaus;“.

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

126 4 2 Pasiūlymas:

Pakeisti 126 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

Pritarti iš dalies, nes amžius turi būti
nustatomas bendrai vienodu principu
pagal amžiaus tarpsnius, siūlytina – 14
m.
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„2) darbuotojai, auginantys bent vieną iki šešerių dešimties metų
amžiaus ar neįgalų vaiką;“.

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

128 1 Pasiūlymas:

Pakeisti 128 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:„1. Kasmetinių atostogų
laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis
(atostogpinigiai).“.

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

128 3N Pasiūlymas:
Papildyti 128 straipsnį 3 dalimi:
„3. Darbuotojo atskiru prašymu suteikiant kasmetines atostogas
atostogpinigiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo
tvarka.“.

Pritarti

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

136 1 Argumentai: Siūlomas papildymas yra galiojančioje Darbo
kodekso redakcijoje. Tai yra pasiteisinusi, silpnesniąsias darbo šalis
sauganti nuostata.

Pasiūlymas: Pataisyti 136 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine,

emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos
yra specifinės, asmenims iki 18 metų, neįgaliesiems suteikiamos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio pailgintos
atostogos, kurios prijungiamos prie kasmetinių atostogų arba
suteikiamos atskirai.“

Pritarti

Seimo nariai: R.
Tamašunienė, J.
Narkevič ir kt.

136 Darbuotojams auginantiems vaikus būtina palikti papildomas
atostogų lengvatas. Laisvas nuo darbo laikas tėvams auginantiems
vaikus yra labai reikalingas. Šios atostogų lengvatos nors ir minimaliai,
tačiau turi teigiamos įtakos gimstamumo skatinimui.

Pasiūlymas:
Papildyti 136 straipsnį ir išdėstyti taip:

„1. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine,
emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos
yra specifinės, suteikiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto
dydžio pailgintos atostogos, kurios prijungiamos prie kasmetinių
atostogų arba suteikiamos atskirai.

2. Darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje
darbovietėje suteikiamos papildomos kasmetinės atostogos. Papildomų
kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė.

3. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki
aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama
viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas

Pritarti iš dalies, nes amžius turi būti
nustatomas bendrai vienodu principu
pagal amžiaus tarpsnius, siūlytina – 14
metų, (neįgalaus vaiko atveju - iki 18)
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darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir
daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba
atitinkamai 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.

4. Darbo teisės normose ar darbo sutartyse gali būti nustatytos
ilgesnės trukmės ir kitų rūšių atostogos, papildomos lengvatos pasirinkti
kasmetinių atostogų laiką, nustatyti didesni mokėjimai už kasmetines ir
tikslines atostogas, negu garantuoja šis Kodeksas.“

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

137 Argumentai: Siekiant bent išlaikyti esamą gimstamumo lygį,
vadinamuosius „mamadienius“ ir „tėvadienius“ būtina perkelti į naująjį
Darbo kodeksą. Vyriausybės pateiktoje Projekto redakcijoje vaikus
auginantiems žmonėms atsiranda galimybė dirbti ne visą darbo dieną,
tačiau nemokamai. Tai nėra pakankama priemonė užtikrinti vaikus
auginančių patogumą, o kartu – ir norą susilaukti vaikų, todėl būtina į
įstatymą įtraukti ir „mamadienius“ bei „tėvadienius“.

Pasiūlymas: VIII skyriaus „Darbo ir poilsio laikas“ antrą skirsnį
„Poilsio laikas“ papildyti nauju straipsniu, atitinkamai suderinti
straipsnių numeraciją, o naują straipsnį išdėstyti taip:

„137 straipsnis. Papildomos lengvatos asmenims,
auginantiems vaikus

Darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki šešiolikos
metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma
poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem
valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki
dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai
sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę),
mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.“

PRITARTI – LABAI SVARBU
IŠLAIKYTI JAU TURMAS
TEIGIAMAI VAIKO SKURDO
MAŽINIMĄ VEIKIANČIAS
PRIEMONES, O DARBDAVIUS
VISUOTINAI ĮPAREIGOTI LAIKYTIS
ĮSTATYMŲ, O NE BLOGINTI ŠEIMŲ
SITUACIJĄ

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

138 Argumentai: Siūlomas papildymas yra galiojančioje Darbo
kodekso redakcijoje. Tai yra pasiteisinusi, gerai veikianti nuostata.

Pasiūlymas: VIII skyriaus „Darbo ir poilsio laikas“ antrą skirsnį
„Poilsio laikas“ papildyti nauju straipsniu, atitinkamai suderinti
straipsnių numeraciją, o naują straipsnį išdėstyti taip:

„138 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka
1. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos

suteikiamos tais pačiais darbo metais.
2. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos

Pritarti
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paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo
toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės
atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių
atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma
kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma,
kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

3. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams,
darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos:

1) moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;
2) kitais įstatymų arba kolektyvinių sutarčių nustatytais

atvejais.
4. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių

mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi:
1) asmenys iki aštuoniolikos metų;
2) nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki

keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki šešiolikos metų.
5. Vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos

žmonos nėštumo ir gimdymo atostogųmetu.
6. Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais

kasmetinės atostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros
atostogų metu, nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje
mokymo įstaigoje.

7. Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo,
kasmetinės atostogos jų pageidavimu derinamos prie egzaminų,
įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir
konsultacijų laiko.

8. Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir invalidus,
taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių
paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos
įstaigos rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų
pageidaujamu laiku.“

Seimo narys N.
Puteikis

139 3N Argumentai: žinomi šalies ekonomistai (Raimondas Kuodis, Nerijus
Mačiulis, Gitanas Nausėda, Žygimantas Mauricas, kiti) ne kartą viešai
pasisakė apie būtinybę nutraukti daug metų Lietuvos politikų
praktikuojamą socialiai neatsakingą ir ekonominiu požiūriu žalingą
manipuliavimą, kai minimalios algos didinimo klausimas paverčiamas
rinkiminiu įrankiu, o sprendimai priimami tenkinant siaurus politinius
interesus ir nepaisant ekonominių realijų, todėl siūlė susieti minimalaus
darbo užmokesčio dydį su vidutinio darbo užmokesčio dydžiu, nustatant,
kad minimalus darbo užmokestis sudaro tarp 50 ir 60 procentų vidutinio
darbo užmokesčio dydžio. Tai atitiktų Europos valstybėse

Pritarti



29

besiformuojančią nuostatą dėl socialinio teisingumo požiūriu priimtino
minimalaus ir vidutinio atlyginimų santykio, sumažintų erdvės
ekonomiškai nepagrįstoms manipuliacijoms ir būtų žingsnis link
atsakingesnės politikos.
Pasiūlymas: Pakeisti 139 straipsnį, papildant jį nuostata, kad
minimalaus darbo užmokesčio dydis negali būti mažesnis nei pusė
vidutinio darbo užmokesčio dydžio, kurį nustato ir paskelbia Lietuvos
statistikos departamentas, ir išdėstyti šį straipsnį taip:
139 straipsnis. Minimalusis darbo užmokestis

1. Darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį negali būti
mažesnis, negu šio straipsnio nustatyta tvarka nustatytas minimalusis
darbo užmokestis.

2. Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis
ar minimalioji mėnesinė alga) – tai mažiausias leidžiamas atlygis už
nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visa
kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Nekvalifikuotu darbu laikomas
darbas, kurio atlikimui nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai
ar profesiniai gebėjimai.

3. Minimaliojo darbo užmokesčio dydis negali būti mažesnis
nei pusė praėjusių metų vidutinio atlyginimo dydžio, kurį nustato ir
paskelbia Lietuvos statistikos departamentas.

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

142 1 Pasiūlymas:
Pakeisti 142 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal grafiką, mokama ne
mažesniu mažesnis kaip dvigubu dvigubas darbuotojo darbo
užmokesčio užmokestis, nurodytas šio Kodekso 137 straipsnio 4
dalyje per mėnesį tarifu..“.

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

142 2 Pasiūlymas:
Pakeisti 142 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Už darbą švenčių dieną mokama ne mažesniu mažesnis kaip dvigubu
dvigubas darbuotojo darbo užmokesčio per mėnesį tarifu užmokestis,
nurodytas šio Kodekso 137 straipsnio 4 dalyje.“

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

142 3 Pasiūlymas:
Pakeisti 142 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Už darbą naktį mokama ne mažesniu mažesnis kaip pusantro
darbuotojo darbo užmokesčio per mėnesį tarifu užmokestis, nurodytas
šio Kodekso 137 straipsnio 4 dalyje.“

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

142 4 Pasiūlymas:
Pakeisti 142 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Už viršvalandinį darbą mokama ne mažesniu mažesnis kaip pusantro
darbuotojo darbo užmokesčio tarifu užmokestis, nurodytas šio

Pritarti
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Kodekso 137 straipsnio 4 dalyje. Už viršvalandžius poilsio dieną, kuri
nenustatyta pagal grafiką, ar naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas
darbuotojo darbo užmokesčio tarifas užmokestis, nurodytas šio
Kodekso 137 straipsnio 4 dalyje, o už viršvalandžius švenčių dieną –
ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio tarifas
užmokestis, nurodytas šio Kodekso 137 straipsnio 4 dalyje.“.

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

142 5 Pasiūlymas:
Pakeisti 142 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
,, 5. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar
viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš atitinkamo šio straipsnio 1-4
dalyse nustatyto tarifo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių
atostogų laiko.“

Pritarti

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

142 6N Pasiūlymas:
Papildyti 142 straipsnį 6 dalimi:
„6. Juridinio asmens vadovaujančių darbuotojų (šio Kodekso 99
straipsnio 1, 3 ir 4 dalys) darbas poilsio dieną, švenčių dieną, darbas
naktį ir viršvalandinis darbas yra apskaitomas, tačiau už jį nėra
mokama, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip. Juridinio
asmens vadovaujančių darbuotojų skaičius, įmonėje, įstaigoje ar
organizacijoje negali sudaryti daugiau nei 20 procentų darbdavio
darbuotojų vidutinio skaičiaus.“

Pritarti

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

144 2 Argumentai
Su atleidžiamu darbuotoju turi būti atsiskaitoma nedelsiant [...].
Pažymėtina, kad Projekte nėra draudžiama dėl tokio vėlesnio
atsiskaitymo susitarti iš anksto – sudarant darbo sutartį, kai darbuotojas
suinteresuotas įsidarbinimu gali sutikti su tokia sąlyga, tačiau vėliau -
nutraukiant darbo santykius, tokie susitarimai gali turėti per daug
skaudžias pasekmes darbuotojui.
Be to, Projektu siūloma formuluotė suponuoja galimybę atidėti visų
sumų sumokėjimą šešerių mėnesių laikotarpiui, kas gali lemti, jog
įspėjus darbuotoja prieš dvi savaites apie darbo sutarties nutraukimą, jis
netikėtai gali likti be pajamų net pusę metų ar bent iki kol susiras kitą
darbą ir jame išdirbs bent mėnesį (t.y. bet kuriuo atveju šeimai gali tekti
bent du mėnesius išgyventi be pajamų, o galimai ir iš viso be pinigų, jei
gyvenama nuo darbo užmokesčio iki darbo užmokesčio).

Pasiūlymas:
Pakeisti Projekto 144 straipsnio 2 dalį taip:
„2. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais
susijusios sumos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su
darbuotoju, – ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys

Pritarti, didelė dalis dirbančių šeimų
gyvena nuo algos iki algos. Nėra jokio
pagrindo atidėjimui. Kas gaus/mokės
palūkanas?
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susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per šešis
mėnesius dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių
išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo
užmokesčio visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo
santykių pasibaigimo dieną. „

Argumentai:
Šešių mėnesių terminas, nustatytas šalių susitarimu, darbdaviui
atsiskaityti su darbuotoju darbo sutarčiai pasibaigus yra pernelyg ilgas,
todėl siūloma jį keisti į dešimt darbo dienų. Juolab, kad dėl tokios
nuostatos Trišalėje taryboje sutarė ir darbdavių, ir darbuotojų atstovai.

Pasiūlymas:
Pakeisti 144 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo
santykiais susijusios sumos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis
su darbuotoju, – ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys
susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per šešis
mėnesius dešimt darbo dienų.“.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

Argumentai
[,,,] pažymėtina, kad jei neatsiskaitymą lemia paties darbdavio valia, jis
gali išvengti pasekmių tiesiog atsiskaitydamas su darbuotoju. Jei tame
yra ir darbuotojo kaltės – teismas turės teisę netesybas sumažinti.
Projektu siūlomas reglamentavimas, kai darbdaviui pakanka pralaukti
tris mėnesius, o tolesnis uždelsimas jam nesukelia jokių pasekmių
ydingas. Tai skatins darbdavį, pradelsusi atsiskaityti, toliau vilkinti ginčų
nagrinėjimo procesus ir vengti atsiskaitymo verčiant darbuotoją, kuriam
tie pinigai gali lemti labai skaudžias pasekmes (pvz. būsto kredito
sutarties nutraukimą dėl vėluojančių įmokų) susitarti dėl mažesnių sumų
nei darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis. Tokiu būdu, būtų
paneigtas visuotinai pripažįstamas teisės principas, kad niekas negali
turėti naudos iš savo neteisėtų veiksmų [...] Darbdaviai taiko skirtingas
darbo apmokėjimo sistemas, tame tarpe ir priklausančias nuo darbuotojui
nustatytų normų ar viso darbdavio verslo rezultatų [...] Pagal siūloma
įtvirtinti teisinį reguliavimą taptų visiškai neaišku ar darbuotojui uždelsta
sumokėti suma yra mažesnė ar didesnė nei darbuotojo vieno mėnesio
darbo užmokestis, ir su kokio mėnesio darbo užmokesčiu ji turėtų būti
lyginama (pvz. darbuotojui vėluojama sumokėti kintamoji darbo
užmokesčio dalis už du mėnesius), todėl vienintelis objektyvus dydis,

Pritarti Seimo narių subendrintam
siūlymui siejant su VDU. Pažymėtina,
kad darbdavys bet kada gali pašalinti
pažeidimą – sumokėti pradelstą sumą ir
taip išvengti pasekmių. Nesuprantamas
teisinis reguliavimas leidžiantis
nevykdyti įsipareigojimų neribotą laiką
be jokių pasekmių.
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Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

pagal kurį galėtų būti lyginama ir kuris galėtų tinkamai atkurti pažeistas
darbuotojo teises – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis buvęs iki
vėlavimo atsiskaityti pradžios.

Pasiūlymas:
Pakeisti Projekto 145 straipsnio 2 dalį taip:
„2. Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės
uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio Kodekso 144 straipsnio 2 dalis),
darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis
darbo užmokestis per mėnesį už visą uždelstą atsiskaityti laikotarpį, bet
ne daugiau kaip už tris mėnesius. Jei uždelsta suma yra mažesnė nei
darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį
sudaro darbdavio uždelsta suma už kiekvieną uždelstą atsiskaityti
mėnesį, bet negali viršyti trijų mėnesių darbuotojo darbo užmokesčio. „

Argumentai:
Siūloma atsisakyti trijų mėnesių darbuotojo darbo užmokesčio ribojimo
dėl netesybų dydžio, nes šio ribojimo taikymas gali lemti teisminių
procesų vilkinimą, kas ženkliai pablogintų darbuotojo padėtį ir pažeistų
jo teisėtus interesus.

Pasiūlymas:
Pakeisti 145 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui uždelsus
atsiskaityti su darbuotoju (šio Kodekso 144 straipsnio 2 dalis),
darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo darbo
užmokestis per mėnesį už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, bet ne daugiau
kaip už tris mėnesius. Jei uždelsta suma yra mažesnė nei darbuotojo
vieno mėnesio darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio
uždelsta suma už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį, bet negali
viršyti trijų mėnesių darbuotojo darbo užmokesčio.“.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

148 2 4 Argumentai
Pritariant profesinių sąjungų siūlymui, keistinas Lietuvos Respublikos
darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo
projektu Nr. XIIP-3234 siūlomo tvirtinti darbo kodekso projekto (toliau
- Projektas) 148 str. 2 dalies 4 punktas, patikslinant jog išskaitos
išieškoti atostogpinigiams gali būti daromos tik tuo atveju, jei darbo

Pritarti subendrintam pasiūlymui,
numatančiam abu pagrindus
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Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

sutartis nutrūksta dėl nuo darbuotojo priklausančių priežasčių.

Pasiūlymas:
Pakeisti Projekto 148 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„4) išieškoti atostogpinigiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą
teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį
nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (Darbo
kodekso 54 straipsnis) arba dėl darbuotojo kaltės (Darbo kodekso
57 straipsnis).“

Argumentai:
Išskaitų iš darbo užmokesčio darymas tam tikrais atvejais gali pažeisti
darbuotojo teisėtus interesus ir lūkesčius, todėl siūloma nustatyti
išimtinius atvejus, kai nebūtų galima daryti išskaitų iš darbuotojo darbo
užmokesčio išieškoti atostogpinigiams už suteiktas atostogas,
viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas.
Atkreiptinas dėmesys, kad Trišalėje taryboje dėl to sutiko tiek darbdavių,
tiek darbuotojų atstovai.

Pasiūlymas:
Pakeisti 148 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) išieškoti atostogpinigiams už suteiktas atostogas, viršijančias
įgytą teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas, išskyrus
atvejus, kai atleidžiama darbuotojo prašymu ar ne dėl jo kaltės.“.

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

150
151

Argumentai: Siūlomas papildymas yra galiojančioje Darbo
kodekso redakcijoje. Tai yra detalesnė, aiškesnė nei Projekte siūloma
nuostata.

Pasiūlymas: X skyrių „Žalos atlyginimas“ papildyti dviem
naujais straipsniais, atitinkamai suderinti straipsnių numeraciją, o naujus
straipsnius išdėstyti taip:

„150 straipsnis. Darbuotojųmaterialinės atsakomybės ribos
Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne

daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio,
išskyrus atvejus, nustatytus šio Kodekso 150 straipsnyje.

151 straipsnis. Atvejai, kai darbuotojai privalo atlyginti visą
žalą

Pritarti, darbuotojui neturi būti
priskiriama pareiga dalintis su
darbdaviu verslo riziką, o šeimos nariai
neturi dėl to patirti papildomų nuostolių,
bloginančių vaikų gyvenimo sąlygas
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Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei:
1) žala padaryta tyčia;
2) žala padaryta jo nusikalstama veika, kuri yra konstatuota

Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;
3) žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos

materialinės atsakomybės sutartis;
4) žala padaryta prarandant įrankius, drabužius, apsaugos

priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, taip pat
prarandant medžiagas, pusgaminius ar gaminius gamybos procese;

5) žala padaryta kitokiu būdu ar kitokiam turtui, kai už ją
visiška materialinė atsakomybė nustatyta specialiuose įstatymuose;

6) žala padaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių
ar toksiniųmedžiagų darbuotojo;

7) tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje.“
Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys
2015-11-02

150 1 Argumentai: „Negautos pajamos“ yra labai subjektyvus,
sunkiai išmatuojamas dydis, todėl sudarytų sąlygas darbdavio savivalei.
Darbuotojo sukelta žala yra ne tik darbuotojo darbo, bet ir prastos
darbdavio darbo proceso priežiūros pasekmė. Už tai paskirta sankcija
negali viršyti daugelio Civiliniame kodekse numatytų sankcijų.

Pasiūlymas: Pataisyti 150 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Atlygintinos turtinės žalos dydį sudaro tiesioginiai

nuostoliai ir negautos pajamos.“

Pritarti, darbuotojui neturi būti
priskiriama pareiga dalintis su
darbdaviu verslo riziką

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

150 2 Argumentai: Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo darbdavio
savivalės, būtina nustatyti maksimalų atlygintinos žalos dydį, galimą
priskaičiuoti iš darbuotojo. Paskirta sankcija negali viršyti daugelio
Civiliniame kodekse numatytų sankcijų.

Pasiūlymas: Papildyti 150 straipsnio 2 dalį nauju punktu ir jį
išdėstyti taip:

„5) Atlygintinos žalos dydis negali būti didesnis nei 3
vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai.“

Pritarti, darbuotojui neturi būti
priskiriama pareiga dalintis su
darbdaviu verslo riziką

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

152 1 Pasiūlymas:
Pakeisti 152 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Jei darbdavys buvo apdraudęs darbuotojo civilinę atsakomybę (taip
pat ir trečiųjų asmenų atžvilgiu), darbdavys privalo kreiptis dėl draudimo
atlyginimo išmokėjimo tiesiogiai į draudiką. Jeigu draudimo atlyginimo
nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos
dydžio skirtumą atlygina asmuo, atsakingas už žalos padarymą.“.

Pritarti

Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

153 1 Argumentai: Projekte numatytas galimas išieškoti išskaitos
dydis yra per didelis.

Pasiūlymas: Pataisyti 153 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

Pritarti, nes būtina apsaugoti šeimos
būtinąsias pajamas išgyvenimui ir
valstybės biudžetą nuo galimų pašalpų ir
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Seimo nariai Irena
Šiaulienė
Kęstutis Daukšys
Kristina Miškinienė

„1. 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 šešių trijų vidutinių darbuotojo darbo
užmokesčių net ir tuo atveju, jei buvo padaryta didesnė žala. Darbdavio
nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimtas ne vėliau kaip per vieną
mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos.“

Pasiūlymas:
Pakeisti 153 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. 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 šešių vidutinių darbuotojo darbo užmokesčių vieno
darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio net ir tuo atveju, jei buvo
padaryta didesnė žala. Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti
priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos.“

kitų išlaidų mokėjimo. Pakankamu
laikytinas vieno VDU dydžio išmokos
išieškojimas be DGK ar teismo (žr.
Seimo narių Irenos Šiaulienės, Kęstučio
Daukšio ir Kristinos Miškinienės
pasiūlymus).

Seimo nariai: I.
Šiaulienė, K.
Daukšys ir kt.

161 1 1 Pasiūlymas:

Pakeisti 161 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) sudarant dvišales, trišales tarybas, dalyvaujant jų veikloje ir sudarant
socialinius susitarimus dėl darbo, socialinių ir ekonominių klausimų;“.

Pritarti

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

221 1,2 Argumentai
[...] nėra apibrėžtos neteisėto prastovos paskelbimo pasekmės,
atitinkamai tokiais atvejais galimi ginčai. Pažymėtina, kad teismais
tokiais atvejais yra pasisakę jog nustačius, kad prastova darbuotojui

paskelbta neteisėtai, susiklosčiusi situacija atitinka faktinę priverstinės

pravaikštos padėtį (darbuotojas savo funkcijų nevykdė dėl to, jog

darbdavys nepagrįstai nesuteikė jam darbo) ir pagal analogija taikė
galiojančio darbo kodekso 300 str. jeigu nustatoma, kad darbuotojas

buvo nušalintas nuo darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymus,

tai pažeistos darbuotojo teisės turi būti atkurtos ir jam išieškotas

vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką arba

darbo užmokesčio skirtumas už laiką, kurį darbuotojas dirbo mažiau

apmokamą darbą. Atitinkamai siūlytina Projekte šią situaciją išspręsti,
aiškiai nurodant neteisėtai paskelbtos prastovos pasekmes ir atitinkamai,
darbuotojo dėl tokio neteisėto sprendimo prarasto darbo užmokesčio

Pritarti, darbuotojas negali nukentėti dėl
darbdavio neteisėtų veiksmų
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išieškojimo pagrindą. [...] Darbdaviai taiko skirtingas darbo apmokėjimo
sistemas, tame tarpe ir priklausančias nuo išdirbio normų ar darbo
rezultatų [...] atitinkamai paskelbus prastovą neįmanoma nustatyti
darbuotojo darbo užmokesčio, kurį jis būtų uždirbęs, jei nebūtų pažeistos
jo teisės darbdaviui jį nušalinus nuo darbo ar neteisėtai paskelbus
prastova, todėl vienintelis objektyvus dydis, galintis atkurti pažeistas
darbuotojo teises – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis iki prastovos
paskelbimo dienos, kuris ir turėtų būti taikomas.

Pasiūlymas:
Papildyti Projekto 221 straipsnio pavadinimą, straipsnį nauja 1 dalimi,
atitinkamai pakeičiant likusių dalių numeraciją ir pakeičiant straipsnio 2
dalį taip:
„221 straipsnis. Sprendimai bylose dėl neteisėtai paskelbtos
prastovos ar neteisėto nušalinimo ar atleidimo iš darbo
1. Jei darbuotojui paskelbta prastova nesant teisėto pagrindo, darbo
ginčus nagrinėjantis organas priima sprendimą grąžinti darbuotoją
iš prastovos ir už visą priverstinės pravaikštos laiką priteisia
darbuotojui skirtumą tarp jo vidutinio darbo užmokesčio, buvusio
iki neteisėto sprendimo priėmimo, ir prastovos metu darbuotojui
mokėto darbo užmokesčio bei patirtą žalą.

1. 2. Jei darbuotojas nušalintas nuo darbo nesant teisėto pagrindo,
įskaitant atvejus, kai darbdavio atliktas tyrimas dėl kurio
darbuotojas buvo nušalintas nuo darbo nepatvirtino egzistavus
darbuotojo darbo pareigų pažeidimui arba nušalinus darbuotoja
ilgesniam nei šio Kodekso leidžiamas laikotarpis, darbo ginčus
nagrinėjantis organas priima sprendimą grąžinti darbuotoją į darbą ir už
priverstinės pravaikštos laiką priteisia vidutinį darbo užmokestį,
buvusį iki neteisėto sprendimo priėmimo, už priverstinės pravaikštos
laiką, o kai darbuotojui nušalinimo metu buvo mokamas darbo
užmokestis, - skirtumą tarp jo vidutinio darbo užmokesčio, buvusio
iki neteisėto sprendimo priėmimo ir prastovos metu darbuotojui
mokėto darbo užmokesčio bei patirtą žalą. Jei nušalinimo pagrindas
buvo, tačiau darbdavys pažeidė darbuotojo nušalinimo tvarką,
darbuotojui priteisiama tuo padaryta žala.„

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

221 2 Argumentai
Šiuo metu galiojančiame Lietuvos Respublikos darbo kodekse apibrėžtos
darbuotojo neteisėto atleidimo atveju mokėtinos kompensacijos už
priverstinę pravaikštą laikotarpis - nuo neteisėto atleidimo dienos iki
teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos yra tikslingas yra pagrįstas.

Pritarti pasiūlymams dėl VDU mokėtino
už visą priverstinės pravaikštos laiką.
Darbuotojas neturi nukentėti nuo
darbdavio neteisėtų veiksmų.
Atkreiptinas dėmesys jog
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje [...] išaiškinta, kad šios darbo
kodekse nustatytos kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką

paskirtis yra

• pirma, atlyginti darbuotojo prarastą darbo užmokestį

(pareiškusio ieškinį dėl grąžinimo į darbą darbuotojo per visą

teisminio proceso laikotarpį padėtis išlieka neapibrėžta, nes jis

siekdamas teismine tvarka grįžti į pradinį darbą ir laukdamas

teismo sprendimo dėl ginčo baigties byloje įsiteisėjimo paprastai

nepradeda dirbti kito darbo; dėl šios priežasties vidutinio darbo

užmokesčio priteisimas neteisėtai atleistam darbuotojui už

laikotarpį, kuriuo byla nagrinėjama teisme, atitinka tokiu

kompensavimu siekiamus tikslus) ir,

• antra, nustatyti sankciją darbdaviui ir turėti prevencinę reikšmę

įpareigojant darbdavį laikytis darbo teisėje nustatytų darbuotojo

atleidimo iš darbo procedūrų.

[...]
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tikslu turi būti teisėtumas darbo
santykiuose, pažeidimų užkardymas ir kuo spartesnis darbo ginčų
sprendimas. Atitinkamai, našta darbdaviui mažintina ne trumpinant
darbuotojui priteistinos kompensacijos laikotarpį iki vienerių metų, bet
siekiant, jog tokių neteisėtų atleidimų mažėtų, o darbo ginčai būtų
nagrinėjami kuo operatyviau. Jei darbo ginčas būtų išnagrinėjamas bent
per vienerius metus, būtų pasiekiamas tas pats tikslas, kurį ir nurodo
Projekto teikėjai, tačiau nepažeidžiant darbuotojo teisių.

Pasiūlymas:
Pakeisti Projekto 221 straipsnio 2 dalį taip:
„2. Jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo be teisėto pagrindo ar
pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, darbo ginčus nagrinėjantis organas
priima sprendimą pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir grąžinti
darbuotoją į buvusį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už
priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo
sprendimo įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už vienus metus bei
patirtą turtinę ir neturtinę žalą.„

Argumentai: Darbuotojas nėra kaltas, kad sprendimas galimai galiojo
ilgiau nei vienerius metus ir neturėtų finansiškai nukentėti tokiu atveju. Todėl
laikotarpio apribojimai yra pertekliniai.

nepriklausomai nuo VDU už priverstinės
pravaikštos laikotarpį priteisimą,
darbuotojui turi išlikti teisė į žalos
atlyginimą tiek turtinės tiek neturtinės.
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Seimo narys
Rimantas Jonas
Dagys

Seimo nariai
Algirdas Sysas,
Giedrė
Purvaneckienė

Pasiūlymas: Pataisyti 221 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo be teisėto pagrindo ar
pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, darbo ginčus nagrinėjantis organas
priima sprendimą pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir grąžinti
darbuotoją į buvusį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už
priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo
sprendimo įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už vienus metus bei
patirtą žalą.“

Argumentai:
Atleidimo iš darbo pripažinimas neteisėtu – tai aplinkybė, reiškianti, kad
darbuotojui turi būti atlyginti visi su neteisėtu atleidimu iš darbo susiję
nuostoliai, todėl negalima riboti vienerių metų terminu darbo
užmokesčio, kurį jam privalo sumokėti darbdavys už priverstinės
pravaikštos laiką, jeigu ji viršija vienus metus.

Pasiūlymas:
Pakeisti 221 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo be teisėto pagrindo ar
pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, darbo ginčus nagrinėjantis organas
priima sprendimą pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir grąžinti
darbuotoją į buvusį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už
priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo
sprendimo įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už vienus metus bei
patirtą žalą.“.

Seimo narys
Mečislovas
Zaščiurinskas,

238 Argumentai
[... ] nėra sprendžiamas sprendimo darbo bylose įvykdymo atgręžimo
klausimas, kai sprendimą dėl darbo užmokesčio priteisimo priima darbo
ginčų komisija. Pažymėtina, jog iki tol, kol ginčas dėl darbo užmokesčio
priteisimo darbo kodeksu buvo perduotas spręsti darbo ginčų
komisijoms ir skubaus sprendimo vykdymo klausimą galėjo priimti tik
teismas, pakako CPK 762 straipsnio 4 dalį nuostatos, jog aukštesnės

instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos priimtą sprendimą

bylose dėl darbo užmokesčio išieškojimo, atgręžti įvykdymą leidžiama tik

tais atvejais, kai gavėjas veikė nesąžiningai ar buvo padaryta

Pritarti. Jei DGK ar teismas pirmąja
instancija priteisė darbuotojui darbo
užmokestį ir nurodė 1 VDU lygią jo dalį
sumokėti skubiai, tai nesant darbuotojo
kaltės ar skaičiavimo klaidos ši dalis
nebeturi būti iš darbuotojo išreikalauta.
Pažymėtina, kad per metus, du ar tris
trunkanti ginčo laikotarpį nuo pirmojo
sprendimo ginče, darbuotojas jau
neabejotinai bus tą priteistą sumą
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sąskaitybos klaidų.

Perdavus ginčus dėl neišmokėto darbo užmokesčio išsiieškojimo darbo
ginčų komisijai ir, atitinkamai, suteikus jai kompetenciją nustatyti skubų
sprendimo vykdymą, tokio sprendimo atgręžimo klausimas nebuvo
išspręstas ir nėra išspręstas iki šiol.
Pažymėtina, kad teismai tokiais atvejais yra pasisakę, kad darbo ginčų

komisijos sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimas nėra

reglamentuotas, todėl, teismo vertinimu, pagal analogiją turėtų būti

taikomas CPK 762 str. 4 d., kuris nustato, kad apeliacine ar kasacine

tvarka panaikinus sprendimą bylose dėl darbo užmokesčio ar jam

prilygintų išmokų išieškojimo, atgręžti įvykdymą leidžiama tik tais

atvejais, kai gavėjas veikė nesąžiningai ar buvo padaryta sąskaitybos

klaidų. (žr. pvz. Vilniaus apygardos teismo 2014-08-01 nutartį byloje Nr.
2A-1987-560/2014). Atitinkamai Projekte siūlytina aiškiai
sureglamentuoti tokią situaciją, o ne tik formaliai nukreipti į CPK
nuostatas, kurios šio klausimo nesprendžia.
Pasiūlymas:
Papildyti Projekto 238 straipsnį ir išdėstyti jį taip:
„238 straipsnis. Sprendimo ar nutarties darbo bylose įvykdymo
atgręžimas
Jeigu panaikinamas jau įvykdytas darbo ginčų komisijos sprendimas
arba teismo sprendimas ar nutartis, sprendimo ar nutarties įvykdymo
atgręžimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nuostatas. Darbo ginčų komisijos sprendimo įvykdymo
atgręžimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nuostatos reglamentuojančios pirmosios instancijos
teismo sprendimo įvykdymo atgręžimą.“

išleidęs nepriklausomai ar tą sumą jam
priteisė teismas ar DGK.

Prašome Komiteto su šiuo raštu supažindinti visus Komiteto narius.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Rasa Žemaitė
+370 611 11125;
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