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I DALIS  

Esminiai pasikeitimai 

 

Įmonėms siekiant efektyviai prisitaikyti prie įstatymo pasikeitimų svarbu žinoti, jog nuo 2017 m. 

liepos 1 d. keitėsi: 

1. Darbo santykių pasibaigimo pagrindai;  

2. Darbo sutarčių rūšys ir variantai;  

3. Įspėjimo dėl darbo santykių pasibaigimo terminai (tiek iš darbdavio, tiek iš darbuotojo pusės);  

4. Išeitinių išmokų (kompensacijų) dydžiai bei jų išmokėjimo tvarka;  

5. Atostogų trukmė bei atostoginių išmokėjimo tvarka;  

6. Maksimalaus leidžiamo darbo laiko trukmė, viršvalandinio darbo trukmė ir sąlygos;  

7. Įvedamas privalomas darbo tarybos steigimas (ūkio subjektams, nuo 20 darbuotojų);  

8. Reikalavimai darbdaviui dėl darbuotojams mokamų priedų bei premijavimo tvarkos;  

9. Pasikeitimai dėl darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės reguliavimo;  

10. Pasikeitimai dėl darbuotojų nekonkuravimo reguliavimo;  

11. Pasikeitimai dėl konfidencialumo darbo santykiuose.  

Plačiau apie kiekvieną pasikeitimą skaitykite pridedamoje apžvalgoje. 

 

II DALIS 

Rekomendacijos, kaip praktiškai prisitaikyti prie esamų pasikeitimų 

 

1. Peržiūrėkite, persirašykite darbo sutartis. Keisdami darbo sutartį galite įtraukti ir papildomas 

sąlygas. 

2. Peržiūrėkite darbuotojams mokamus atlyginimų dydžius ir užtikrinkite, jog kvalifikuotiems 

darbuotojams yra mokamas didesnis nei minimalus darbo užmokestis (Įstatymas nenurodo, kiek turi būti 

padidinta suma). 

3. Sudarykite ir patvirtinkite darbo apmokėjimo, premijavimo sistemos aprašą/tvarką, 

supažindinkite su ja darbuotojus. Šis reikalavimas privalomas įmonėse, kuriose vidutinis darbuotojų 

skaičius yra dvidešimt ir daugiau. Šio reikalavimo tikslas, kad visi darbuotojai žinotų atlyginimų bei 

mokamų priedų, premijų tvarką, skaičiavimo modelius ir, kad darbdavys visiems darbuotojams (tas pačias 

pareigas užimantiems asmenims) taikytų vienodą, aiškią atlyginimo skaičiavimo ir mokėjimo sistemą. 

4. Papildykite, pakoreguokite darbo tvarkos taisykles dėl atostogų, ligos atvejų, vėlavimo į darbą, 



 

viršvalandžių ir kt. Darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja įmonės darbo tvarką bei nustato darbdavio ir 

darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, atsakomybę darbo santykiuose. Darbo tvarkos taisyklėse 

rekomenduojame numatyti įmonės turto naudojimo tvarką, IT technologijų, programų, prisijungimo ir 

kitų kodų ir/ar slaptos informacijos naudojimo tvarką, sąlygas dėl asmens duomenų apsaugos, darbuotojų 

stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, jeigu tokia yra taikoma. 

5. Peržiūrėkite darbo organizavimą (suminė darbo laiko apskaita, darbo organizavimas nakties 

metu). Pasikoreguokite lokalinius teisės aktus (dažnai tai darbo tvarkos taisyklės), nustatančiu įmonėje 

nustatomą darbo laiko režimą; darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną, savaitę, mėnesį ar kitą 

apskaitinį laikotarpį negali viršyti 3 paeiliui einančių mėnesių (anksčiau buvo 4 mėn. terminas). Naktinio 

darbo apskaitinis laikotarpis – 3 mėnesiai. 

6. Organizuokite darbo tarybos steigimą, jei tai dar nėra padaryta ar jei įmonės vidutinis darbuotojų 

skaičius tik dabar pasiekė 20 ar daugiau. Pagal LR DK 165 str. 4 dalį, darbo tarybos tikslas atstovauti 

darbuotojus, darbdavio, socialinių partnerių susitarimuose, – ir darbovietės lygmeniu, informuoti, 

konsultuoti ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio 

sprendimų priėmimą. Darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius Darbo kodekso įsigaliojimo dieną 

yra 20 ir daugiau darbuotojų per 6 mėnesius nuo LR DK įsigaliojimo dienos, privalėjo sudaryti darbo 

tarybos rinkimų komisiją. Tiesioginė darbdavio atsakomybė dėl nesudarytos darbo tarybos naujame LR 

DK nėra numatyta, tačiau Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai, atlikę tyrimą ir nustatę, jog 

darbdavys sąmoningai neorganizuoja darbo tarybos rinkimų (jei pagal naujojo LR nuostatas darbdaviui 

tokia pareiga kyla), turi teisę skirti darbdaviui administracinę nuobaudą ar pritaikyti ekonominę sankciją 

kurios suma gali svyruoti nuo 80 EUR iki 880 EUR. 

7. Susitvarkykite organizacinius darbus (atostogų perskaičiavimas, papildomos tvarkos ir kt.). 

Peržiūrėkite dokumentus, susijusius su atostogų suteikimo ir jų apmokėjimo tvarka: atostogos 

skaičiuojamos ne kalendorinėmis dienomis, o darbo dienomis. Atostoginiai gali būti išmokami vėliau 

palyginus su buvusiu reguliavimu. Nuo 2017 m. liepos 1 d. atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę 

darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines 

atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Galiojus ankstesniam DK 

atostoginiai buvo išmokami už kasmetines atostogas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki 

kasmetinių atostogų pradžios. 

8. Paskelbkite darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones, 

jeigu vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50 darbuotojų (privaloma) (DK 27 str.). 

9. Esant poreikiui, peržiūrėkite arba sudarykite nekonkuravimo susitarimus. Susitarimas dėl 

nekonkuravimo gali būti sudarytas iki 2 m. tik su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ar gebėjimų. 

Susitarime turi būti apibrėžta: draudžiama veikla, kompensacijos dydis (ne mažiau 40 proc. DU), 

nekonkuravimo teritorija, nekonkuravimo galiojimo terminas. Kompensacija už susitarimą dėl 

nekonkuravimo mokama darbo santykiams pasibaigus ir, arba jų metu, priklausomai nuo susitarimo 

sąlygų. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai yra šie: profesinė kompetencija (gebėjimai taikyti 

profesines žinias ir įgūdžius); specialios žinios, kurių reikia tam tikroms pareigoms atlikti (vykdyti), 

kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams, pretenduojantiems eiti konkrečias pareigas ar dirbti darbus, 

reikalaujančius specialių žinių, įstaigoje turi būti nustatyti pareigybės aprašyme. Išankstiniai susitarimai 

dėl netesybų, viršijantys darbuotojo gaunamą nekonkuravimo kompensaciją už tris mėnesius, negalioja, 

todėl nustatant netesybų dydį, nereikėtų neviršyti šios ribos. 

10. Esant poreikiui, peržiūrėkite arba sudarykite konfidencialumo sutartis bei konfidencialios 

informacijos sąrašus, jos naudojimo tvarką. Siekiant užtikrinti maksimalią konfidencialios informacijos 

apsaugą, rekomenduojama sudaryti konfidencialumo sutartis su darbuotojais. Susitarimuose dėl 

konfidencialios informacijos turi būti nurodyti konfidencialią informaciją sudarantys duomenys, tokio 



 

susitarimo galiojimo terminas, rekomenduojame parengti konfidencialios informacijos sąrašą, naudojimo 

tvarką, su ja darbuotojus supažindinti pasirašytinai. Konfidencialumo sutartyse numatomų netesybų 

dydžio įstatymas neriboja. 

11. Esant poreikiui, peržiūrėkite arba sudarykite kolektyvinę sutartį. Darbdavio ir darbovietės 

lygmens kolektyvinėje sutartyje galima aptarti visišką materialinę atsakomybę ar ribotos materialinės 

atsakomybės (pagal DK 3 arba 6 VDU) didinimą iki 12 VDU dydžio, bei sąlygas, susijusias su darbo 

sutarčių sudarymu, pakeitimu, nutraukimu, darbo ir poilsio laiku, informavimu ir kt. Nesant kolektyvinės 

sutarties (naikinti)bei pilnos materialinės atsakomybės sutarties, visiškos materialinės atsakomybės 

taikymas darbuotojams ribojamas. Todėl jeigu esate sudarę tokias sutartis su darbuotojais, pagal naująjį 

DK reguliavimą jos laikomos negaliojančiomis. Siekiant išvengti situacijų dėl materialinės atsakomybės 

vengimo, rekomenduotina šioje srityje atitinkamai papildyti darbo tvarkos taisyklės ar paruošti atskirą 

įmonės turto/inventoriaus naudojimo tvarką su kuriuo darbuotojai būtų supažindinami pasirašytinai. 

Nurodytos rekomendacijos neapima kitų pasikeitimų, kurie apima darbdavio ir darbuotojo santykiams iškilus 

ginčui, skiriant drausmines nuobaudas ir t.t. Rekomendacija skirta pirmiesiems darbdavio žingsniams, siekiant 

pasirengti vidaus teisės dokumentus, atitinkančius LR DK pasikeitimus ir kuriuos susitvarkius būtų galima 

paprasčiau spręsti su darbuotojais susijusius klausimus bei ginčus. 

 


