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DK įgyvendinimas 2018 metais (1): 

 VDI suteikiamų konsultacijų skaičiaus tendencingas mažėjimas – darbo santykių 
dalyviams DK tampa aiškus. 

 Įsigaliojus DK VDI inspektoriai atsižvelgė į tai, jog keitėsi teisinis reglamentavimas, 
todėl pirmiausia ūkio subjektams dėl nustatytų darbo teisės pažeidimų išaiškinimo 
ir prevencijos buvo teiktos konsultacijos, surašytos atitinkamos rekomendacijos. 

 Nuo DK įsigaliojimo praėjus daugiau nei metams, darbdaviams už nustatytus 
darbo įstatymų pažeidimus pradėtos taikyti griežtesnės administracinio poveikio 
priemonės. 

 Tik toliau formuojantis DK taikymo praktikai išryškės teigiami arbe neigiami DK 
poveikio socialinėje ir ekonominėje erdvėse rezultatai. 

 Daugėja paklausimų VDI Facebook paskyroje. 
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DK įgyvendinimas 2018 metais (2): 

 Didėja VDI inspektorių nustatomų pažeidimų, išrašomų reikalavimų juos pašalinti bei 
surašytų ANP skaičius. 2018 m. surašyta 22 proc. daugiau administracinių nusižengimų 
protokolų. 

 Palyginus su 2017 m. gautų skundų/pranešimų skaičius 2018 m. padidėjo apie 6 proc. 
(4414). Didžioji dalis skunduose nurodomų klausimų yra dėl darbo teisės (76 proc.): 
įdarbinimas ir darbo sutartys, darbo ir poilsio laikas, darbo užmokestis. 

 2018 m. VDI pareigūnai surašė 9 proc. daugiau (1217) reikalavimų pašalinti pažeidimus 
(R1): didžioji dalis nurodomų pažeidimų (79 proc.) susiję su darbuotojų saugą ir sveikatą 
reglamentuojančių t.a. pažeidimais, kita dalis pažeidimų (21 proc.) – dėl darbo įstatymų 
pažeidimų. 

 2018 m. nustatyta 48 proc. daugiau nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo bei 
įdarbinimo nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos atvejų, ir net 88 proc. daugiau 
nelegaliai dirbusių asmenų (viso 3622 asmenys). 
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DK įgyvendinimas 2018 metais (3): 

 Sudarytos darbo sutartys: 

– Neterminuotos – 76 proc. 

– Terminuotos – 19 proc. 

– Kitos – 5 proc. 

 

 Taigi, naujų DS rūšių įtaka – minimali 

 

 Šalys taip pat aktyviau naudojasi galimybe sudaryti DK naujai reglamentuotas DS 
rūšis – projektinio darbo, pameistrystės, darbo keliems darbdaviams 
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DK įgyvendinimas 2018 metais (4): 

 Darbo sutarčių pasibaigimas: 

– Savo noru – 73 proc. 

– Suėjus terminui – 13 proc. 

– Darbdavio iniciatyva – 6 proc. 

– Šalių susitarimu – 5 proc. 

 DS nutraukimo pagrindų pasiskirstymo tendencijos išlieka panašios kaip ir 
ankstesniais laikotarpiais. 

 Įdomu, kad per 2018 m. II pusmetį seno DK nuostatos nutraukiant DS buvo 
nurodytos tik 3 atvejais, o pvz., per 2018 m. I pusmetį tokių pagrindų 
nurodyta net 5340. 
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DK įgyvendinimas 2018 metais (5): 

 Tik apie 37 proc. įmonių, kurios turėtų darbo tarybą (20 ir daugiau darbuotojų), 
pateikė VDI pranešimus apie darbo tarybos sudarymą. 

 

 Nustačius pažeidimus – VDI imsis atitinkamų poveikio priemonių taikymo 
darbdavį atstovaujantiems asmenims. 

 

 Pagal VDI sukauptus duomenis 39 proc. ūkio subjektų darbuotojus atstovauja 
paskirti atstovai, iš kurių: darbo tarybos – 30 proc., profesinės sąjungos – 8 proc., 
šakos profesinė sąjunga – apie 1 proc. 
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DARBO LANKSTUMO INDEKSAS 

 Pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenis: 

 

 2019 m. indekse Lietuvai skirta 15 vieta. Įgyvendinusi 2017 m. darbo santykių 
reformą šalis indekse pakilo daugiausiai – iš 27-os į 15-ąją vietą tarp visų ES ir 
EBPO valstybių narių. 

 

 Aukštesnį balą palyginti su 2018 m. lėmė reikšmingai sumažinti darbuotojų 
atleidimo kaštai darbdaviui (įvedant kompensavimą iš Ilgalaikio darbo užmokesčio 
fondo) ir sutrumpintas išankstinio pranešimo apie atleidimą terminas. 

2019, Aktuali verslui naujausia DK taikymo praktika 



DGK 

 Kreipimosi į DGK skaičiaus didelio pokyčio nėra: 2018 m. – 6712 prašymų, 2017 m. 
– 6675 prašymai 

 Reikalavimai: dėl nesumokėto DU – apie 77 proc., dėl DS nutraukimo – apie 7 
proc., dėl žalos atlyginimo – apie 5 proc. 

 Tik apytiksliai dėl 10 proc. visų DGK priimtų sprendimų reiškiami ieškiniai 
teismuose. Vertinant patenkintų ieškinių teismuose statistiką, darytina išvada, kad 
darbo bylose, perkeltose iš DGK į teismus, ieškiniai pilnai tenkinami tik apie 12 
proc. atvejų 

 Teismai naikina mažai DGK sprendimų 

 Didelis krūvis 
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DGK 

 Saugomi darbuotojo interesai, DGK plačiai naudojasi diskrecijos teise, pvz. savo 
nuožiūra gali išplėsti darbuotojo reikalavimą, terminų atnaujinimas 

 Prašymui minimalūs reikalavimai (223 str.), nėra trūkumų šalinimo instituto – „Kur 
mano pinigai?“ 

 Reikalavimo suma 

 Proceso greitis (DK 228 str.) 

 Sprendimų nevykdymo pasekmės (DK 232 str.) 

 Tikslas – sutaikyti šalis (apie 16 proc.) 
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IŠLAIDOS DGK 

DK 217 str. 3 d.: DGK patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2018-10-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-378-701/2018) 
 

 Teismas išaiškino, jog tiek DGK, tiek ir teismas, veikdami pagal jiems DK 217 str. nustatytą 
kompetenciją, neturi teisės ginčą laimėjusiai šaliai priteisti šios DGK patirtų išlaidų atlyginimo iš 
antrosios ginčo šalies, nepaisant to, kam – DGK ar teismui – prašymas dėl jų atlyginimo priteisimo 
yra pareiškiamas, nes tokia teise šie darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantys organai įstatymų leidėjo 
valia nedisponuoja 

 Ši teisės norma vienodai taikytina tiek tuo atveju, kai darbo ginčo dėl teisės nagrinėjimas 
užbaigiamas DGK, tiek ir tuo atveju, kai darbo ginčas, išnagrinėtas DGK, perkeliamas nagrinėti į 
teismą 

 DK 217 str. 3 d. esmė – įtvirtinti (užtikrinti) nemokamą ikiteisminį darbo ginčo nagrinėjimo 
procesą 

 Siekiama padaryti ginčų sprendimą DGK prieinamesnį darbuotojams, t. y. kad darbuotojai, turėdami 
mažesnius finansinius resursus, neatsidurtų sunkesnėje situacijoje nei darbdavys 
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DS NUTRAUKIMAS 

DK 58 str. 2 ir 4 d.: DS nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, kai per paskutinius 
12 mėn. darbuotojas padaro antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą (Kauno apygardos teismo 
2018-01-30 nutartis c.b. Nr. e2S-289-773/2018; Panevėžio apygardos teismo 2018-06-14 
nutartis c.b. e2S-471-212/2018) 
 

 Teismai atmetė darbuotojų prašymus panaikinti įspėjimą apie galimą atleidimą už antrą tokį patį 
darbo pareigų pažeidimą 

 Toks įspėjimas nėra drausminė nuobauda senojo DK prasme 

 Toks įspėjimas nelaikytinas sukeliančiu tiesiogines darbo teisines pasekmes (keičiančiu darbuotojo 
teisinę padėtį darbo teisės prasme) ir nėra laikomas savarankišku darbo ginču  

 Tik vertinant darbuotojo atleidimo teisėtumą pagal DK 58 str. (atleidimas dėl darbuotojo kaltės) 
turės būti analizuojama ir vertinama, ar pagrįstai buvo nustatytas pirmas pažeidimas 

 Panaši praktika administracinėse bylose (2018-04-11 LVAT nutartis a/b Nr. AS-271-822/2018): 
prašymas panaikinti „įspėjimo lapelius“ nenagrinėtinas teisme, nes teisines pasekmes sukelia 
faktinis atleidimas iš pareigų 
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DS NUTRAUKIMAS 

DK 58 str. 2 ir 4 d.: DS nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (Panevėžio apygardos 
teismo 2018-09-21 nutartis c.b. e2A-570-252/2018) 

 

 Teismas nors ir sutiko, kad toks darbuotojo bendravimas nėra pagarbus ir tinkamas, tačiau 
pripažinti tai šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu nėra pagrindo 

 Atleidimas iš darbo turi būti proporcinga pažeidimui ar jų visumai priemonė (DK 58 str. 5 d.). 
Todėl neabejotinai darbdavys prieš priimdamas tokį abiem darbo santykių šalims reikšmingą 
sprendimą bei kaip stipresnioji šių santykių pusė, turi laikytis tvarkos, nustatytos DK 58 str. 4 d. 

 Šiuo atveju, teismas nustatė, kad, be kita ko, darbuotojui pasiaiškinti buvo suteiktas neprotingai 
trumpas laikas 

 Procedūriniai pažeidimai negali būti pateisinami darbdavio įsitikinimu, kad jis net ir pateikus 
paaiškinimą nebūtų priėmęs kitokio sprendimo ar, kad jis neturėjo pareigos tinkamai išsiaiškinti 
ar darbuotojas nėra laikinai nedarbingas atleidimo metu 
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DS NUTRAUKIMAS 

DK 59 str. 1 d.: DS nutraukimas darbdavio valia (Vilniaus apygardos teismo 2018-05-17 nutartis c. b. e2A-
1674-910/2018) 
 

 DK 59 str. 1 d. įtvirtinta darbdavio teisė nereiškia, jog DS gali būti nutraukta dėl bet kokių priežasčių. 
Nurodytu pagrindu darbuotojas gali būti atleistas, kai tam tikros jo asmeninės savybės, netinkamas 
elgesys darbe sudaro darbdaviui pagrindą daryti išvadą, kad dėl to darbuotojas negali tinkamai vykdyti 
savo darbo funkcijų 

 Šiuo atveju teismas konstatavo, kad darbdavio sprendimą nutraukti ieškovo DS lėmė jo nepakankamai 
atsakingas požiūris į savo, kaip skyriaus vadovo, darbą, bendravimo, bendradarbiavimo su pavaldžiais 
darbuotojais, kitais kolegomis trūkumai, negebėjimas dirbti komandoje, vadovauti, t. y. ieškovo, kaip 
skyriaus vadovo, netinkamas elgesys darbe dėl jo asmeninių charakterio savybių 

 Darbdavys privalo įrodyti, kad jis turėjo priežastį atleisti darbuotoją ir kad ši priežastis 
nediskriminacinio pobūdžio. Taip pat, priežastimi negali būti DK 57 str. nurodytosios. 

 Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą DK 59 str. įtvirtintu pagrindu darbdavys turi nurodyti 
priežastis, dėl kurių DS nutraukiama, nes tai – reikšminga darbuotojo teisių apsaugos garantija 

 Darbdavys pats nustato atleidimo priežastis ir priima sprendimus šiuo klausimu, nes kaip alternatyva 
darbuotojui išmokama ne mažesnė kaip jo 6 mėn. VDU išeitinė išmoka 
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DS NUTRAUKIMAS 

DK 55 str. 1 ir 2 d.: DS nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (2018-03-13 DGK 
sprendimas Nr. DGKS-1379) 

 

 Esminis momentas – darbuotojo valia ir neleistino poveikio iš darbdavio pusės nebuvimas 
(2013-03-19 LAT nutartis Nr. 3K-3-174/2013) 

 Aptariamoje byloje DGK konstatavo neleistiną darbdavio poveikį ir pripažino atleidimą iš 
darbo neteisėtu (pokalbis dėl DS nutraukimo vyko darbdavio iniciatyva, darbuotoja užpildė iš 
anksto paruoštą prašymo formą, pokalbio metu darbuotoja sirgo, turėjo temperatūros ir apie 
tai darbdavys žinojo ir pan.) 

 DGK laikėsi pozicijos, jog darbuotojo valios dėl darbo santykių nutraukimo nebuvimą 
patvirtino ir tas faktas, jog tą pačią dieną darbuotojas savo pareiškimą dėl DS nutraukimo 
atšaukė, tačiau darbdavys su tokiu atšaukimu nesutiko  

 Kitoje byloje DGK pripažino darbuotojo atleidimą neteisėtu dėl valios trūkumo ir neteisėto 
poveikio, nes (i) darbdavys pats parengė prašymą atleisti iš darbo (ii) darbuotojas vėliau 
nubraukė savo parašą tame prašyme (iii) bet darbdavys vis tiek jį atleido (2018-01-23 
sprendimas Nr. DGKS – 425) 
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DARBDAVIO PAREIGŲ VYKDYMAS 

DK 24 str. 6 d.: Sąžiningumo ir bendradarbiavimo principų įgyvendinimas ir neturtinė žala (2018-
02-01 DGK sprendimas Nr. DGKS-810) 

 

 Jeigu darbdavys netinkamai vykdo DK 24 str. numatytas pareigas, darbuotojas turi teisę į 
žalos atlyginimą (inter alia, ir neturtinės žalos) 

 Nelaimingą atsitikimą darbe lėmė saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės 
nepakankamumas, dėl šios priežasties darbuotojas reikalavo iš darbdavio 5.000 EUR 
neturtinės žalos atlyginimo (CK 6.250 str. 1 d.) 

 DKG sprendimą pilnai patenkinti  darbuotojo prašymą dėl neturtinės žalos dydžio grindė 
negatyviu darbdavio požiūriu į darbe sužalotą asmenį (darbuotojo prašymas dėl materialinės 
paramos nebuvo patenkintas – jam buvo pasiūlyta prisidėti prie tokių nelaimingų atsitikimų 
darbe prevencijos) 
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PROFESINĖS SĄJUGNOS STATUSAS 

DK 179 str. 2 d.: Darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2018-11-12 nutartis c.b. Nr. 3K-3-417-421/2018) 

 

 Tik laikantis nustatytų reikalavimų įsteigta profesinė sąjunga gali būti pripažįstama darbdavio 
lygmeniu veikiančia profesine sąjunga ir gali naudotis jai įstatymų leidėjo suteiktomis teisėmis 
(pvz., turėti bent vieną atstovą darbo taryboje, sudaryti darbdavio lygmens kolektyvinę sutartį ir 
pan.) 

 Minima nutartimi buvo išaiškinta, kad pagal valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos 
profesinės sąjungos steigimo dokumentus įsteigti tokios profesinės sąjungos padaliniai, net jeigu 
jie atitinka DK 179 str. 2 d. įtvirtintus kvalifikuojančius kriterijus, negali būti laikomi darbdavio 
lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, nes yra įsteigti kaip kitos profesinės sąjungos 
padalinys, o ne atskira profesinė sąjunga, kaip tai expressis verbis (tiesiogiai) nustatyta DK 179 str. 
2 d. 

 Tačiau, 2019-04-03 įsigaliojo DK 179 str. 2 d. pakeitimas, kuriuo pakeistas reglamentavimas ir 
nurodyta, kad šioje normoje įtvirtintus kvalifikuojančius kriterijus atitinkantys padaliniai, laikytini 
darbdavio lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis 
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DĖL NETINKAMO ATSAKOVO 

DK 171 str.: Darbo tarybos rinkimo komisija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-11-
12 nutartis c.b. Nr. 3K-3-417-421/2018) 

 

 Ieškinys pareikštas darbo tarybos rinkimų komisijai 

 Darbo tarybos rinkimų komisija yra laikinas darbdavio sudarytas įmonės, įstaigos 
ar organizacijos darinys, skirtas vienintelei funkcijai – darbo tarybos rinkimams 
vykdyti, ji nėra juridinis asmuo, todėl neturi civilinio procesinio veiksnumo ir negali 
būti atsakovu byloje 

 Tinkamu atsakovu byloje turėtų būti darbdavys, kurio įsakymu sudaryta rinkimų 
komisija 
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DĖL VDI DUODAMO SUTIKIMO (1) 

DK 168 str. 3 d.: VDI teritorinio skyriaus vadovo sutikimas dėl DS nutraukimo ar DS 
sąlygų pabloginimo (LVAT 2018-12-19 nutartis adm.b. Nr. eA-4948-575/2018) 

 Sutikimas nutraukti DS ar pakeisti būtinąsias DS sąlygas duodamas, jeigu 
darbdavys pateikia duomenis apie tai, kad DS nutraukimas ar būtinųjų DS sąlygų 
pakeitimas nėra susijęs su darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla, 
darbuotojo nediskriminuoja dėl jo vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos ar 
narystės profesinėje sąjungoje 

 Minima nutartis priimta išplėstinės teisėjų kolegijos. 

 Teismas padarė išvadą, kad VDI teritorinio skyriaus vadovas, priimdamas 
sprendimą, turi vertinti tik tai, ar darbdavio siekis atleisti darbuotoją nėra susijęs su 
darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla 
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DĖL VDI DUODAMO SUTIKIMO (2) 

 Pagal VDI statistiką, nuo 2018 m. VDI gavo 45 darbdavių prašymus duoti sutikimą nutraukti DS ar 
pabloginti DS sąlygas (2 atvejai) 

 Iš tų 45 gautų prašymų 38 atvejų prašymai buvo tenkinti (85 proc.), 2 netenkinti (4 proc.), o 5 
atvejais tyrimas buvo nutrauktas arba prašymą atsisakyta nagrinėti (11 proc.) 

 Pasitaiko atvejų, kai darbdavys kreipiasi į VDI dėl sutikimo, nors DK 168 str. 3 d. procedūros net 
neturi būti taikomos – sutikimas nereikalingas 

 Vienu iš tokių atvejų – profesinė sąjunga, dėl kurios pirmininko kreiptasi, nebuvo veikianti 
darbdavio lygmeniu, bet vis tiek buvo išduotas nesutikimas nutraukti DS. LR vyriausiasis 
valstybinis darbo inspektorius gavus skundą panaikino VDI teritorinio skyriaus vadovo nesutikimą 
nutraukti darbo sutartį su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiu darbuotoju 

 Svarbi minėta LAT 2018-11-12 nutartis c.b. Nr. 3K-3-417-421/2018, kuria yra suformuota teismų 
praktika, kas yra laikytina darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga, taip pat konstatavo, 
jog šakos ar teritoriniu principu įsteigtos profesinės sąjungos įmonėje veikiančio padalinio 
valdymo organų nariams DK 168 str. nustatytos garantijos netaikytinos 
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TINKAMAS DS NUTRAUKIMO ĮFORMINIMAS IR ATSISKAITYMAS 

DK 65 str. 7 d., 146 str. 2 d.: darbdavio pareigos tinkamai įforminti DS nutraukimą ir atsiskaityti 
(Klaipėdos apygardos teismo 2018-09-13 nutartis c.b. Nr. e2A-1389-253/2018) 

 

 DK 148 str. reglamentuojama darbdavio pareiga tvarkyti informaciją apie darbuotojo darbo 
užmokestį ir dirbtą laiką 

 DK 65 str. 7 d. ir DK 146 str. 2 d. reglamentuojama darbdavio pareiga užtikrinti tinkamą darbo 
santykių pasibaigimo įforminimą ir atsiskaitymą su darbuotoju 

 Esant darbdavio ir darbuotojo ginčui dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių 
išmokų sumokėjimo fakto, būtent darbdavys privalo įrodyti, jog tinkamai atsiskaitė su atleidžiamu 
darbuotoju 

 Darbdavys turi pareigą tinkamai įtraukti į apskaitą ūkines operacijas, taip pat ir darbo užmokesčio 
išmokėjimo darbuotojams faktą, o to nepadarius – prisiimti savo veiksmų padarinius 

 DK 147 str. 2 d. – netesybos: darbuotojo VDU x uždelstų mėnesių skaičius (ne daugiau kaip 6 
mėn.) 
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DS SĄLYGOS, JŲ KEITIMAS 

 Atkreiptinas dėmesys į DK 44 str. – iki darbo pradžios darbdavys darbuotojui turi pranešti apie 
darbo sąlygas.  

 Prieš pasikeičiant nurodytoms darbo sąlygoms, darbdavys privalo apie pasikeitimus tokia pat 
tvarka pranešti iki jiems įsigaliojant (DK 44 str. 4 d.) 

 Darbuotojo rašytinis sutikimas būtinas norint pakeisti būtinąsias DS sąlygas (darbo funkcija, 
darbovietė, darbo apmokėjimas), papildomas DS sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar 
perkelti darbuotoją dirbti į kitą darbovietę (DK 45 str. 1 d.) 

  Pasiūlymas teiktinas raštu, nurodant kas siūloma ir terminą iki kada turi būti pateiktas atsakymas 
(ne mažiau kaip 5 d. d.) 

 Tinkamu darbo sąlygų pakeitimu laikytinas atitinkamas įrašas darbo sutartyje arba apsikeitimą 
rašytiniais dokumentais, kuriuose išreiškiama šalių valia 

 Gali būti numatytos ir išimtys, pvz. VSDĮ pakeitimas, kuris įpareigojo darbdavius atlikti DK 44 str., 
tačiau, nors keičiamas DS nurodytas darbo apmokėjimo dydis, tačiau pakeitimo įstatyme aiškiai 
nurodyta, kad DS keičiama be darbuotojo išankstinio sutikimo 
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ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSITARIMAI 

 DS šalių teisės ir pareigos kildinamos (pagal eiliškumą): DK, kolektyvinės sutartys, šalių 
susitarimai, lokaliniai (vidiniai) teisės aktai. 

 Darbuotojo pareigos taip pat apibrėžiamos: pareigų aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse, 
saugos taisyklėse, vidinių procesų aprašymuose (dažniausiai neturi įmonės) 

 Svarbūs yra šalių susitarimai: pvz. dėl mokymo išlaidų atlyginimo (DK 37 str.) turi būti 
susitarta; dėl dienpinigių dydžio mažinimo taip pat patartina ne įsakymu („susipažinau, 
sutinku“), bet šalių susitarimu („šalys susitaria“) 

 DK 114 str. 2 p. – darbo laikas su viršvalandžiais ir susitarimu dėl papildomo darbo negali 
viršyti 12 val. per dieną, ir 60 val. per 7 dienas. Susitarimu dėl papildomo darbo šalys 
teoriškai gali susitarti ir dėl tapačios funkcijos vykdymo – šalys susitaria ir sutinka 
(nepiktnaudžiauti) 
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