
PRAKTINĖ ATMINTINĖ
DĖL DARBO KODEKSO PASIKEITIMŲ NUO 2021 07 15, 2021 08 01, 2021 11 01 IR 2022 01 01

Verslo teisės advokatų profesinės bendrijos „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ darbo teisės specialistė
Gabrielė Jančaitytė parengė atmintinę dėl darbdaviams ir darbuotojams aktualių Darbo kodekso pasikeitimų,
kurie įsigalios skirtingu laiku: 2021 m. liepos 15 d., 2021 m. rugpjūčio 1 d., 2021 m. lapkričio 1 d. ir 2022 m.
sausio 1 d. Pakeitimai ypač aktualūs darbdaviams ir darbuotojams, kurių darbas susijęs su komandiruotėmis
arba priklauso statybų sektoriui.

I DALIS - DARBO KODEKSO PAKEITIMAI

2021 m. birželio 29 d. LR Vyriausybė pritarė Darbo kodekso pakeitimams, pagal kuriuos ne tik komandiruoti,
bet ir vietos darbuotojai, dirbantys statybos sektoriuje, kurių darbdaviai pasitelkiami kaip subrangovai, įgis
papildomų garantijų atgauti nesumokėtą darbo užmokestį. Taip pat sumažės administracinė našta užsienio
verslui, komandiruojančiam darbuotojus dirbti Lietuvoje. Šioje atmintinėje aptariame svarbiausius
(aktualiausius) pakeitimus ir jų reikšmę darbo santykių šalims.

ESMINIAI DARBO KODEKSO STRAIPSNIAI, KURIE KEIČIAMI -
1. NUO 2021 08 01 LR DK 108 str. 5 d., 13 d. pakeitimai - Užsienio darbdavio darbuotojo komandiruotė į

Lietuvos Respublikos teritoriją teikti paslaugų (atmintinės II dalis);
2. NUO 2021 11 01 LR DK 108 str. 15 d. pakeitimas - Užsienio darbdavio darbuotojo komandiruotė į

Lietuvos Respublikos teritoriją teikti paslaugų (atmintinės II dalis);
3. NUO 2021 08 01 LR DK 109 str. 1 d. pakeitimas - Užsienio darbdavio darbuotojų darbo sąlygų

užtikrinimas (atmintinės II dalis);
4. NUO 2022 01 01 LR DK 139 str. 3 d. pakeitimas - Darbo užmokestis, mokėjimo tvarka (atmintinės III

dalis);
5. NUO 2021 11 01 LR DK 139 str. papildymai 5, 6 dalimis - Darbo užmokestis, mokėjimo tvarka

(atmintinės IV dalis);
6. NUO 2021 11 01 LR DK 213 str. 3 d. pakeitimas - Darbo ginčų samprata ir rūšys (atmintinės IV dalis);
7. NUO 2021 07 15 LR DK 208 str. 1-5 d. pakeitimai - Informavimas ir konsultavimasis verslo ar jo dalies

perdavimo atveju (atmintinės V dalis).

II DALIS - PAKEITIMAI DĖL KOMANDIRUOČIŲ (LR DK 108, 109 STR.)

DĖL LR DK 108 STR. 5 D. PAKEITIMŲ -
● Iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. dar galiojanti LR DK 108 str. 5 d. redakcija įtvirtina, kad jei užsienio valstybės

jurisdikcijai priklausantis darbdavys LR socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka pateikia
Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui motyvuotą pranešimą dėl LR DK 108 str. 4 d. numatyto
darbuotojo komandiruotės laikotarpio pratęsimo Lietuvoje (daugiau nei 12 mėn.), kol faktinė
komandiruotės trukmė neviršija 12 mėnesių, - tai šis laikotarpis pratęsiamas, tačiau neviršijant 18 mėnesių
faktinės komandiruotės trukmės.

● Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. būsima LR DK 108 str. 5 d. įtvirtina daugiau formalaus pobūdžio pakeitimą, t. y.
straipsnio terminai ar kitos nuostatos nesikeičia, tačiau minėtas užsienio valstybės jurisdikcijai
priklausančio darbdavio pranešimas dėl komandiruotės termino pratęsimo, pagal naująją redakciją, turės
būti teikiamas ne Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, bet Valstybinei darbo inspekcijai
tiesiogiai.

DĖL LR DK 108 STR. 13 D. PAKEITIMŲ -
● Iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. galiojanti LR DK 108 str. 13 d. redakcija numato, kad rangovas, kai darbdavys yra

subrangovas, atsako subsidiariai už nustatytų piniginių įpareigojimų, susijusių su darbo užmokesčiu,
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įvykdymą iš užsienio valstybės darbams Lietuvoje komandiruotam darbuotojui, kai jis dirba darbus,
nustatytus LR Statybos įstatyme.

● Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliosianti LR DK 108 str. 13 d. iš esmės pašalina “užsienio valstybės”
elementą šioje straipsnio dalyje ir numato, jog subsidiariai rangovas prieš savo subrangovų darbuotojus
bus atsakingas ne tik dėl darbo užmokesčio mokėjimo kai darbuotojas yra komandiruotas į Lietuvą, bet ir
tada, kai darbuotojas yra iš Lietuvos (plačiau apie šio pasikeitimo reikšmė ir esmę verslui, analizuojama III
skyriuje).

DĖL LR DK 108 STR. 15 D. PAKEITIMŲ -
● Dabar ir iki 2021 m. lapkričio 1 d. dar galiojanti LR DK 108 str. 15 d. redakcija plačiai reglamentuoja kelių

transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių
maršrutais taikomas LR DK 108 str. sąlygas susijusias su komandiruotėmis ir jų skaičiavimu, tačiau nuo
2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliosianti LR DK 108 str. 15 d. redakcija ypač susiaurėja ir įtvirtina, kad kelių
transporto priemonių vairuotojų, vežančių krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais ir
atitinkančių LR DK 108 str. 1 d. išvardytus atvejus, darbo sąlygų ypatumus nustato kelių transporto
santykius reglamentuojantys įstatymai, t. y. susiausinama LR DK reguliavimo apimtis.

DĖL LR DK 109 STR. PAKEITIMŲ -
● Iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. galiojanti LR DK 109 str. 1 d. redakcijoje įtvirtina, kad užsienio valstybės

jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos
teritorijoje ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų LR Statybos įstatyme,
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka iš anksto informuoja komandiruojamo
darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie šiam
darbuotojui taikomas LR DK 108 str. 2 d. 1 p. – 9 p. nustatytas sąlygas (kurios iš esmės susijusios su
komandiruotų į Lietuvą darbuotojų teisėmis, socialinėmis ir kitomis garantijomis).

● Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. būsima LR DK 109 str. 1 d. redakcija susiaurina šios normos apimtį ir numato,
jog užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti
Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų
LR Statybos įstatyme, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka apie tai ne vėliau kaip iki
šio darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios informuoja Valstybinę darbo inspekciją.
Kitaip tariant, nebetaikoma sąlyga, jog privaloma pateikti tik ribotą informaciją numatytą tik LR DK 108 str.
2 d., ir papildomai pakeičiamas informaciją gaunantis subjektas, t. y. informacija turės būti teikiama ne
Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, bet Valstybinei darbo inspekcijai.

III DALIS - PAKEITIMAI DĖL DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS (LR DK 139 STR. 3 D.)

● Šiuo metu ir iki 2022 m. sausio 1 d. galiojanti LR DK 139 str. 3 d. redakcija įtvirtina, jog darbo užmokestis
privalo būti mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali
būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus LR DK 140 str. 6 d. nurodytus atvejus.

● Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosianti LR DK 139 str. 3 d. redakcija numato, jog darbo užmokestis privalo1

būti mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti
laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus LR DK 140 str. 6 d. nurodytus atvejus. Darbo užmokestis ir kitos su
darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos
privalo būti mokamos pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus
jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo
užmokesčio mokėjimo tvarka.

1 LR Darbo kodekso 139 str. pakeitimo įstatymo projektas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bdde6520cddc11eb91e294a1358e77e9
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IV DALIS - PAKEITIMAI DĖL DARBDAVIO, KURIS YRA SUBRANGOVAS IR JO RANGOVO ATSAKOMYBĖS DĖL
DARBUOTOJAMS UŽ DARBUS MOKAMO DARBO UŽMOKESČIO (LR DK 139 STR. 5 D., 6 D., 213 STR. 3 D.)

DĖL LR DK 139 STR. PAKEITIMŲ -
● Daugiausiai statybos sektoriuje diskusijų ir nepasitenkinimo sukėlę LR DK 139 str. pakeitimas (papildant 52

d., 6 d.) susiję su atsakomybe dėl darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams, kurie dirba statybos darbus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtomis Darbo kodekso pataisomis numatoma subsidiari
rangovo, jei darbdavys yra subrangovas, atsakomybė už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą
už viršvalandinį darbą, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą darbuotojui, kai jis dirba darbus,
nustatytus Statybos įstatyme. Kitaip tariant, nors už piniginių įsipareigojimų, susijusių su darbo
užmokesčiu, įvykdymą atsakingas darbdavys, tačiau darbdaviui neįvykdžius šios pareigos ar ją įvykdžius
iš dalies, darbuotojas galės reikalauti ją įvykdyti, kreipdamasis į darbo ginčų komisiją, o atsakovais
nurodydamas ne tik darbdavį, bet ir rangovą (t. y. statybų rangovai taps atsakingi už algas, kurias
darbuotojams moka jų subrangovai). Iki šiol tokia rangovo subsidiari atsakomybė buvo numatyta tik tuo
atveju, kai dirba komandiruotas darbuotojas, o subrangos paslaugas teikia užsienio paslaugų teikėjas .3

1. Iki 2021 m. lapkričio 1 d. ir šiuo metu galiojanti LR DK 139 str. redakcija neturi minėtų sąlygų dėl
rangovo subsidiarios atsakomybės už savo subrangovų darbuotojų darbo užmokestį sąlygų (nėra LR
DK 139 str. 5, 6 dalių). Tačiau atitinkama LR DK nuostata, dėl rangovo subsidiarios atsakomybės dėl
darbo užmokesčio atlyginimo savo subrangovo darbuotojams numatyta LR DK 108 str. 13 d. tik tuo
atveju, kai dirba iš užsienio darbdavio į Lietuvą komandiruotas darbuotojas, o subrangos paslaugas
(per savo darbuotojus) teikia užsienio paslaugų teikėjas Lietuvos juridiniam asmeniui.

2. Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančioje LR DK 139 str. 5 d., 6 d. redakcijoje numatyta, kad: (1) jeigu
darbdavys yra subrangovas, rangovas subsidiariai atsako už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą
apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą
darbuotojui, dirbančiam darbus, nustatytus LR Statybos įstatyme (LR DK 139 str. 5 d.); (2) minėta
subsidiarioji rangovo, jeigu darbdavys yra subrangovas, atsakomybė apsiriboja darbuotojo teisėmis į
darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir
švenčių dienomis, įgytomis atliekant darbo funkcijas, kai vykdoma statybos rangos sutartis, sudaryta
tarp rangovo ir subrangovo (LR DK 139 str. 6 d.) . Kitaip tariant, subsidiarioji atsakomybė nebebus4

taikoma tik tuo atveju jei darbą atliko komandiruotas iš užsienio darbdavio darbuotojas, ir ji bus
taikoma visais atvejais, visiems darbdaviams, kai atliekami statybos darbai, o darbuotojų darbdavys yra
subrangovas savo rangovo atžvilgiu.

● LR DK 139 str. 5 d., 6 d. pakeitimo projektas, kuriame numatyta šių nuostatų įsigaliojima tvarka numato, jog
statybos rangos sutartims sudarytoms iki 2021 m. spalio 1 d., taikoma rangovo ir jo subrangovo atsakomybė
dėl darbo užmokesčio ir kitų minėtų darbo užmokesčio dalių mokėjimo - kai darbuotojas yra į Lietuvą
komandiruotas dirbti asmuo, dirbantis LR Statybos įstatyme numatytus darbus. Tuo tarpu statybos rangos
sutartims sudarytoms po 2021 m. lapkričio 1 d., bus taikoma atsakomybė visiems rangovams ir jų
subrangovams dėl minėtų sumų išmokėjimo, nepriklausomai nuo to ar darbuotojas statybos darbams atlikti
yra komandiruotas į Lietuvą ar pats yra iš Lietuvos.

● Dėl tokių nuostatų yra labai tikėtina, kad iki 2021 m. lapkričio 1 d. ypatingai padidės statybos rangos
sutarčių sudarymo kiekis (kur darbus atlieka LR piliečiai) tarp rangovų ir subrangovų, siekiant išvengti LR
DK 139 str. 5 d., 6 d. nuostatų taikymo jų santykiuose, kadangi šios nuostatos galios tik statybos rangos
santykiuose, sudarytose 2021 m. lapkričio 1 d. ir vėliau.

4 LR Darbo kodekso 139 str. 5 d., 6 d. papildymų projektas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c6a222f0cf2b11eb91e294a1358e77e9

3 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešas pranešimas dėl LR DK pakeitimų,
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/darbo-kodekso-pakeitimai-daugiau-garantiju-samdomiems-subrangos-darbuotojams

2 Lietuvos statybininkų asociacijos vieša nuomonė dėl LR DK pakeitimų,
http://www.statybininkai.lt/lt/lsa-aktualijos/999-bus-svarstomas-dk-pakeitimo-projektas-del-rangovo-subsidiarios-ats
akomybes-uz-subrangovo-darbuotoju-darbo-uzmokescio-mokejima
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● Vertinant šiuos LR DK 139 str. pakeitimus, potenciali rangovų rizikų suvaldymo/interesų apsaugos
priemonė gali būti jau turimų statybos rangos sutarčių papildymai, t. y.: (1) į statybos rangos sutartį ar
priedą galima inkorporuoti sąlygas, kurios užtikrintų subrangovo pareigą iš savo rangovo gautas lėšas už
statybos darbus, pirma eile naudoti darbuotojų darbo užmokesčiui apmokėti; (2) taip pat numatyti rangovo
teisę kontroliuoti kaip statybos darbus atliekantiems subrangovo darbuotojams mokamas darbo
užmokestis ir, ar subrangovo pareigą periodiškai teikti rangovui duomenis apie tai kaip, kada, kokia
apimtimi su darbuotojais yra atsiskaityta ir pan.

DĖL LR DK 213 STR. PAKEITIMŲ -
● Atitinkamai, dėl tokių statybos rangos santykių dalyviams taikomos atsakomybės pakeitimų, sistemiškai

buvo pakeista ir LR DK 213 str. 3 d. (pakeitimai daugiau formalūs, ir susiję/išeinantys iš LR DK 139 str. 5 d.,
6 d. pakeitimų/papildymų), t. y.

1. Iki 2021 m. lapkričio 1 d. galiojanti LR DK 213 str. 3 d. redakcija numato, jog individualus darbo ginčas
dėl teisės yra nesutarimas tarp darbuotojo ar kitų darbo santykių dalyvių, iš vienos pusės, ir darbdavio,
iš kitos pusės, kylantis sudarant, keičiant, vykdant ar nutraukiant darbo sutartį, taip pat dėl darbo
teisės normų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo darbo santykiuose tarp darbuotojo ir darbdavio.
Darbo ginčo šalimi laikomas ir buvęs darbdavys, taip pat asmuo, išreiškęs norą sudaryti darbo sutartį,
kai su juo buvo atsisakyta ją sudaryti, taip pat asmenys, turintys teisę į darbuotojo darbo užmokestį ar
kitas su darbo santykiais susijusias išmokas.

2. Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliosianti LR DK 213 str. 3 d. redakcija šį straipsnį papildo ir numato, jog
darbo ginčo šalimi iš vienos pusės bus laikomas ir rangovas LR DK 139 str. 5 d., 6 d. nustatytais atvejais.
Kitaip tariant, šiais pakeitimais įtvirtinama, jog dėl statybos rangos santykiuose darbuotojui
neišmokėto darbo užmokesčio ir susijusių sumų, kai darbdavys statybos santykiuose yra subrangovas
- darbuotojas gali paduoti skundą adresuodamas (prašydamas priteisti) ne tik savo darbdaviui, bet ir jo
užsakovui, t. y. rangovui tuose pačiuose statybos rangos santykiuose.

V DALIS - PAKEITIMAI DĖL DARBDAVIO, KURIS YRA SUBRANGOVAS IR JO RANGOVO ATSAKOMYBĖS DĖL
DARBUOTOJAMS UŽ DARBUS MOKAMO DARBO UŽMOKESČIO (LR DK 208 STR. 1-5 D.)

● LR DK 208 str. pakeitimo nuostatos aktualios darbdaviams, kuriuose įsteigta ar privalo būti įsteigta darbo
taryba.

● Iki 2021 m. liepos 15 d. dar galiojanti LR DK 208 str. 1 - 5 d. redakcija numato darbdavio ir darbo tarybų
santykiuose taikomos informavimo ir konsultavimosi procedūros tvarką, terminus, kai yra planuojama
perduoti darbdavio verslą ar jo dalį.

● Nuo 2021 m. liepos 15 d. įsigaliosianti LR DK 208 str. redakcija numato, jog atitinkama informavimo ir
konsultavimosi procedūra bus taikoma ne tik perduodant verslą ar jo dalį, bet ir reorganizuojant darbdavį
(bet kokiais reorganizacijos būdais, LR CK 2.97 str.) arba juridiniam asmeniui restruktūrizuojantis (LR JANĮ
pagrindais ). LR DK 208 str. pakeitimų palyginamąjį įstatymo projektą galite rasti:5

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/57567090cf5311eb91e294a1358e77e9?jfw
id=-1cefbqj40h

Informaciją parengė
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“
darbo teisės specialistė Gabrielė Jančaitytė

Kilus klausimų, galite kreiptis –  +370 653 91902 arba gabriele@strategum.lt

5 LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (žr. aktualią red.),
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/56df69a293fa11e9aab6d8dd69c6da66
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