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            2021 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 21-141VK 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai       
Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos pirmininkei D. Jakutavičei 
 
 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO DALIES STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO 

 

Trišalėje taryboje dalyvaujančios nacionalinės darbdavių organizacijos ir nacionalinės profesinės 
sąjungos išnagrinėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus apibendrintus pasiūlymus 
dėl Darbo kodekso keitimo. Visi Trišalės tarybos socialiniai partneriai, siekdami gerinti darbo 
santykių reguliavimą, bendru sutarimu susitarė dėl dalies pateiktų pasiūlymų ir parengė  Lietuvos 
Respublikos Darbo kodekso 2, 25, 30, 47, 51, 55, 72-1, 75, 117, 126,  36, 138, 169 ir 171 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projektą ir lyginamąjį projekto variantą (pridedama). 

Dėl likusių pasiūlymų Darbo kodeksui socialiniai partneriai sutarė toliau diskutuoti rugsėjo 
mėnesį, prieš tai išklausius šių pasiūlymų iniciatorių paaiškinimus.  

Prašome įtraukti į artimiausio Trišalės tarybos posėdžio darbotvarkę klausimą dėl socialinių 
partnerių sutarto Darbo kodekso 2, 25, 30, 47, 51, 55, 72-1, 75, 117, 126, 36, 138, 169 ir 171 
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.  

Dėkojam už bendradarbiavimą. 
 

PRIDEDAMA:  
1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 25, 30, 47, 51, 55, 72-1, 75, 117, 126, 136, 138, 169 ir 

171 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 5 lapai. 
2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 25, 30, 47, 51, 55, 72-1, 75, 117, 126, 136, 138, 169 ir 

171 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 5 lapai. 
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LVK prezidentas        Andrius Romanovskis 
 

 
 
 
 
 
Originalas nebus siunčiamas 



 
 

Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, tel. 8 5 212 1111 

                                                                                              

Projektas 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

DARBO KODEKSO 2, 25, 30, 47, 51, 55, 72-1, 75, 117, 126, 136, 138, 169 IR 171 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                         d. Nr. 

Vilnius 

 

   

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„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, negalios, sveikatos būklės, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

pilietybės, socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, 

amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir 

asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, asociacijų laisvės, laisvų 

kolektyvinių derybų ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų principais.“ 

 

2 straipsnis. 25 straipsnio  6 dalies pakeitimas 

Pakeisti 25 straipsnio 6 dalį ir  ją išdėstyti taip: 

„6. Darbo skelbime darbdavys privalo nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) 

darbo užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba pareiginės algos pastoviosios dalies) dydį 

ir (arba) dydžio intervalą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Darbo skelbimas – tai informacijos 

rengėjo, platintojo paskelbtas pranešimas apie darbo pasiūlymą.“ 

 

3 straipsnis. 30 straipsnio 2 dalies pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Darbdavys imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai 

užtikrinti, jas paskelbia įprastais darbovietėje būdais,  ir imasi aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, 

patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti.“ 

 

mailto:vilius@lvk.lt


 
 

 

4 straipsnis. 47 straipsnio  3 dalies pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui 

sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis), raštu nustatant 

paliekamų dirbti valandų pradžią ir pabaigą bei prastovos laiką, o sumažinant darbo dienų per savaitę 

skaičių – nustatant kuriomis dienomis bus dirbama bei prastovos dienas,  ar darbo valandų per dieną 

skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, 

o už prastovos laiką mokama šios dalies 3 punkte nustatyta tvarka proporcingai.“ 

 

5 straipsnis.  51 straipsnio 1 dalies pakeitimas  

Pakeisti 51 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Darbdavio dalyvių sudėties pasikeitimai, jo pavaldumo, dalyvio ar pavadinimo 

pasikeitimas, darbdavio pertvarkymas, sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos 

įmonės, įstaigos ar organizacijos, darbdavio atliekamų administracinių funkcijų dalies perdavimas kitam 

darbdaviui arba jo restruktūrizavimas nekeičia darbdavio darbuotojų darbo sąlygų ir negali būti teisėta 

priežastis nutraukti darbo santykius.“ 

 

6 straipsnis. 55 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 55 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo 

rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų, išskyrus 

atvejus, kai darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti.“ 

 

7 straipsnis. 57 straipsnio 3, 7 ir 9 dalių pakeitimas 

1. Pakeisti 57 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, 

atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su darbo taryba, kai jos nėra, – 

su profesine sąjunga. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia darbdavio 

sudaryta komisija, į kurią turi būti įtrauktas bent vienas darbo tarybos narys. Nustatant atleidžiamų 

darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, 

taikoma šiems darbuotojams visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu toje 

pačioje darbo vietovėje: 

1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; 

2) kurie augina tris ir daugiau vaikus iki keturiolikos metų arba vieni augina vaiką iki 

keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems 



 
 

nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius 

senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 

3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, 

išskyrus darbuotojus, kurie sukako senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdami 

darbdavio įmonėje; 

4) kuriems iki senatvės pensijos amžiaus 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.“ 

2. Pakeisti 57 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai 

tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, 

kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami 

darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką 

iki aštuoniolikos metų, taip pat neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, 

įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą, ir taip pat darbuotojams, 

kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.“ 

3. Pakeisti 57 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„9. Atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo 

išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą pas tą darbdavį.“ 

 

8 straipsnis. 721 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 721 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) ji neturi nepateiktų ataskaitų Valstybinei darbo inspekcijai, kai pagal veiklos pobūdį yra 

tokia pareiga bei neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio 

draudimo fondo biudžetui, kurie nesumokėti per vieną mėnesį nuo dienos, kurią paaiškėjo laikinojo 

įdarbinimo įmonės įsiskolinimai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio 

draudimo fondo biudžetui, taip pat neturi darbo užmokesčio įsiskolinimų darbuotojams.“ 

2. Papildyti 721 straipsnį 6 dalimi: 

„6. Jeigu Valstybinė darbo inspekcija iš darbdavio, kuris yra įrašytas į laikinojo įdarbinimo 

įmonių sąrašą, negauna nustatyta tvarka laiku privalomų teikti ataskaitų, arba toks darbdavys ataskaitoje 

nurodo, kad daugiau nei tris mėnesius neturi darbuotojų dirbančių pagal laikinojo įdarbinimo sutartį, 

Valstybinė darbo inspekcija nustatytiems trūkumams pašalinti darbdaviui nustato 3 darbo dienų terminą, 

skaičiuojamą nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. Pasibaigus nustatytam trūkumų 

pašalinimo terminui, per kurį darbdavys nepašalino nustatytų trūkumų, Valstybinė darbo inspekcija per 5 

darbo dienas priima sprendimą, kad darbdavys neatitinka Kriterijų ir išbraukia iš laikinojo įdarbinimo 

įmonių sąrašo.“ 



 
 

 

9 straipsnis. 75 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 75 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

,,2) diskriminacijos lyties, seksualinės orientacijos, rasės, negalios, sveikatos būklės,  tautybės, 

kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (vaikų), 

įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, amžiaus pagrindais 

uždraudimo;“ 

 

10 straipsnis. 117 straipsnio 4 dalies pakeitimas  

 Pakeisti 117 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Dirbančių naktį darbuotojų, išskyrus darbuotojus, nurodytus šio kodekso 118 straipsnyje, 

kurių darbas susijęs su ypatingais pavojais arba kurio fizinis ar protinis darbo krūvis yra didesnis (šio 

kodekso 112 straipsnio 4 dalis,), bet kuriuo dvidešimt keturių valandų trukmės laikotarpiu, kai jis dirbą 

naktį, darbo laikas per dieną (pamainą) negali viršyti aštuonių darbo valandų.“ 

 

11 straipsnis.  126 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 126 straipsnį nauja 3 dalimi, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis ir jas išdėstyti 

taip: 

 ,,3. Darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 

keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos 

dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba 

trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo 

dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių 

trukmės atostogos. 

3. 4. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę 

neįskaičiuojamos. 

4. 5. Darbo ir kolektyvinės sutartys, darbo teisės normos gali nustatyti ilgesnės trukmės 

atostogas.“ 

 

 

12 straipsnis. 136  straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 136 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šio kodekso, darbo teisės normų nustatytais atvejais ar darbuotojo ir darbdavio susitarimu 

darbuotojui gali būti suteikiamos kūrybinės iki dvylikos mėnesių trukmės atostogos kultūros ar meno 

kūriniui, mokslo darbui sukurti.“ 

 

13 straipsnis. 138 straipsnio 4 dalies pakeitimas 



 
 

Pakeisti 138 straipsnio  4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Teisės į šio straipsnio 3 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems 

darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbuotojo darbo 

dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo 

užmokestį.“ 

 

14 straipsnis. 169 straipsnio pakeitimas 

Papildyti nauja 2 dalimi: 

„2. Jei įmonė veikia šalies mastu ir/ar savo struktūroje turi darbdavio veiklą vykdančius 

struktūrinius organizacinius darinius (filialus, atstovybes ar kitus struktūrinius, gamybinius, prekybinius ar 

kitos veiklos padalinius), juose, kai vidutinis struktūrinio organizacinio darinio darbuotojų skaičius yra 

dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį, darbovietės lygmeniu gali 

būti renkama struktūrinio darinio darbo taryba, o darbdavio lygmeniu gali būti sudaroma jungtinė darbo 

taryba.“ 

 

15 straipsnis. 171 straipsnio 2 dalies pakeitimas. 

Pakeisti 171 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Darbo tarybos rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro darbdavys. 

Atsiradus šiame kodekse nustatytoms sąlygoms, darbdavys ne vėliau kaip per dvi savaites sudaro rinkimų 

komisiją iš mažiausia trijų ir daugiausia iš septynių narių. Darbdavio administracijos pareigūnai gali 

sudaryti ne daugiau kaip trečdalį šios komisijos narių. Vėlesnius rinkimus organizuoja pati darbo taryba.“ 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

  

Respublikos Prezidentas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                                  Lyginamasis projekto variantas  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

DARBO KODEKSO 2, 25, 30, 47, 51, 55, 72-1, 75, 117, 126, 136, 138, 169 IR 171 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

  

2021 m.                 d. Nr. 

Vilnius 

 

   

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„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, negalios, sveikatos būklės, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

pilietybės, socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, 

amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir 

asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, asociacijų laisvės, laisvų 

kolektyvinių derybų ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų principais.“ 

 

2 straipsnis. 25 straipsnio  6 dalies pakeitimas 

Pakeisti 25 straipsnio 6 dalį ir  ją išdėstyti taip: 

„6. Darbo skelbime darbdavys privalo nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) 

darbo užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba pareiginės algos pastoviosios dalies) dydį 

ir (arba) dydžio intervalą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Darbo skelbimas – tai informacijos 

rengėjo, platintojo paskelbtas pranešimas apie darbo pasiūlymą.“ 

 

3 straipsnis. 30 straipsnio 2 dalies pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Darbdavys imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai 

užtikrinti, jas paskelbia įprastais darbovietėje būdais,  ir imasi aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, 

patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti.“ 



 
 

 

 

4 straipsnis. 47 straipsnio  3 dalies pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui 

sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis), raštu nustatant 

paliekamų dirbti valandų pradžią ir pabaigą bei prastovos laiką, o sumažinant darbo dienų per 

savaitę skaičių – nustatant kuriomis dienomis bus dirbama bei prastovos dienas,  ar darbo valandų per 

dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo 

užmokestis, o už prastovos laiką mokama šios dalies 3 punkte nustatyta tvarka proporcingai.“ 

 

5 straipsnis.  51 straipsnio 1 dalies pakeitimas  

Pakeisti 51 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Darbdavio dalyvių sudėties pasikeitimai, jo pavaldumo, dalyvio ar pavadinimo 

pasikeitimas, darbdavio pertvarkymas, sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos 

įmonės, įstaigos ar organizacijos, darbdavio atliekamų administracinių funkcijų dalies perdavimas 

kitam darbdaviui arba jo restruktūrizavimas nekeičia darbdavio darbuotojų darbo sąlygų ir negali būti 

teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.“ 

 

6 straipsnis. 55 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 55 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo 

rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų, išskyrus 

atvejus, kai darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti.“ 

 

9 straipsnis. 57 straipsnio 3, 7 ir 9 dalių pakeitimas 

2. Pakeisti 57 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, 

atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su darbo taryba, kai jos nėra, – 

su profesine sąjunga. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia darbdavio 

sudaryta komisija, į kurią turi būti įtrauktas bent vienas darbo tarybos narys. Nustatant atleidžiamų 

darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, 

taikoma šiems darbuotojams visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu toje 

pačioje darbo vietovėje: 

1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; 

2) kurie augina daugiau kaip tris ir daugiau vaikus iki keturiolikos metų arba vieni augina vaiką 

iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems 



 
 

nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius 

senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 

3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, 

išskyrus darbuotojus, kurie sukako senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdami 

darbdavio įmonėje; 

4) kuriems iki senatvės pensijos amžiaus 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.“ 

2. Pakeisti 57 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai 

tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, 

kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami 

darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką 

iki aštuoniolikos metų, taip pat neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, 

įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą, ir taip pat 

darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.“ 

3. Pakeisti 57 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„9. Atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo 

išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje pas tą darbdavį.“ 

 

10 straipsnis. 721 straipsnio pakeitimas 

3. Pakeisti 721 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) ji neturi nepateiktų ataskaitų Valstybinei darbo inspekcijai, kai pagal veiklos pobūdį 

yra tokia pareiga bei neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio 

socialinio draudimo fondo biudžetui, kurie nesumokėti per vieną mėnesį nuo dienos, kurią paaiškėjo 

laikinojo įdarbinimo įmonės įsiskolinimai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio 

socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat neturi darbo užmokesčio įsiskolinimų darbuotojams.“ 

4. Papildyti 721 straipsnį 6 dalimi: 

„6. Jeigu Valstybinė darbo inspekcija iš darbdavio, kuris yra įrašytas į laikinojo 

įdarbinimo įmonių sąrašą, negauna nustatyta tvarka laiku privalomų teikti ataskaitų, arba toks 

darbdavys ataskaitoje nurodo, kad daugiau nei tris mėnesius neturi darbuotojų dirbančių pagal 

laikinojo įdarbinimo sutartį, Valstybinė darbo inspekcija nustatytiems trūkumams pašalinti 

darbdaviui nustato 3 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus 

gavimo dienos. Pasibaigus nustatytam trūkumų pašalinimo terminui, per kurį darbdavys nepašalino 

nustatytų trūkumų, Valstybinė darbo inspekcija per 5 darbo dienas priima sprendimą, kad 

darbdavys neatitinka Kriterijų ir išbraukia iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo.“ 



 
 

 

9 straipsnis. 75 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 75 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

,,2) diskriminacijos lyties, seksualinės orientacijos, rasės, negalios, sveikatos būklės,  tautybės, 

kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (vaikų), 

įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, amžiaus pagrindais 

uždraudimo;“ 

 

10 straipsnis. 117 straipsnio 4 dalies pakeitimas  

 Pakeisti 117 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Dirbančių naktį darbuotojų, išskyrus darbuotojus, nurodytus šio kodekso 118 straipsnyje, 

kurių darbas susijęs su ypatingais pavojais arba kurio fizinis ar protinis darbo krūvis yra didelis didesnis 

(šio kodekso 112 straipsnio 4 dalis,), bet kuriuo dvidešimt keturių valandų trukmės laikotarpiu, kai jis dirbą 

naktį, darbo laikas per dieną (pamainą) negali viršyti aštuonių darbo valandų.“ 

 

11 straipsnis.  126 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 126 straipsnį nauja 3 dalimi, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis ir jas išdėstyti 

taip: 

 ,,3. Darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 

keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos 

dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba 

trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu 

darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių 

savaičių trukmės atostogos. 

3. 4. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę 

neįskaičiuojamos. 

4. 5. Darbo ir kolektyvinės sutartys, darbo teisės normos gali nustatyti ilgesnės trukmės 

atostogas.“ 

 

 

12 straipsnis. 136  straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 136 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šio kodekso, darbo teisės normų nustatytais atvejais ar darbuotojo ir darbdavio susitarimu 

darbuotojui gali būti suteikiamos kūrybinės iki dvylikos mėnesių trukmės atostogos kultūros ar meno 

kūriniui, mokslo darbui sukurti.“ 

 

13 straipsnis. 138 straipsnio 4 dalies pakeitimas 



 
 

Pakeisti 138 straipsnio  4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Teisės į šio straipsnio 3 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems 

darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbuotojo darbo 

dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo 

užmokestį.“ 

 

14 straipsnis. 169 straipsnio pakeitimas 

Papildyti nauja 2 dalimi: 

„2. Jei įmonė veikia šalies mastu ir/ar savo struktūroje turi darbdavio veiklą vykdančius 

struktūrinius organizacinius darinius (filialus, atstovybes ar kitus struktūrinius, gamybinius, 

prekybinius ar kitos veiklos padalinius), juose, kai vidutinis struktūrinio organizacinio darinio 

darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą 

atvejį, darbovietės lygmeniu gali būti renkama struktūrinio darinio darbo taryba, o darbdavio 

lygmeniu gali būti sudaroma jungtinė darbo taryba.“ 

 

15 straipsnis. 171 straipsnio 2 dalies pakeitimas. 

Pakeisti 171 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Pirmuosius Darbo tarybos rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro 

darbdavys. Atsiradus šiame kodekse nustatytoms sąlygoms, darbdavys ne vėliau kaip per dvi savaites 

sudaro rinkimų komisiją iš mažiausia trijų ir daugiausia iš septynių narių. Darbdavio administracijos 

pareigūnai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį šios komisijos narių. Vėlesnius rinkimus organizuoja ir 

vykdo pati darbo taryba.“ 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

  

Respublikos Prezidentas 
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