
 
 

 

 

 

A T M I N T I N Ė 

 

 

Šioje atmintinėje pateikiame informaciją apie aktualiausius Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso (toliau – DK), kuris įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d., pakeitimus. 

 

1. Naujos darbo sutarčių rūšys 

Naujasis DK numato naujas darbo sutarčių rūšis: 

• projektinio darbo; 

• darbo vietos dalijimosi; 

• darbo keliems darbdaviams; 

• pameistrystės. 

Projektinio darbo sutartis 

Projektinio darbo sutartis yra speciali terminuotos darbo sutarties rūšis, pagal šią sutartį darbuotojas 

dirbtų įgyvendinant konkretų projektą. Tokios sutarties galiojimas pasibaigtų pasiekus sutartą projekto 

rezultatą. Atlyginimo dydį galima nustatyti ne tik fiksuotą, bet ir priklausantį nuo sėkmingo projekto 

įgyvendinimo. 

Maksimali leidžiama projektinio darbo sutarties trukmė yra atitinkamai 2 arba 5 metai, priklausomai 

nuo to, ar sutartis sudaroma su nauju darbuotoju, ar pakeičiant dabartinio darbuotojo darbo sutartį. 

Susitarimas dėl iki 2 metų trukmės projektinio darbo galimas ir galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai. 

Darbo vietos dalijimosi sutartis 

Pagal šią sutartį du darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl vienos darbo vietos dalijimosi. Suderinę 

darbo principus su darbdaviu, darbuotojai galės patys paskirstyti savo darbo laiką ir užduotis, tačiau 

visais atvejais, darbuotojai privalo taip vienas kitą pakeisti darbe, kad nenukentėtų darbo funkcijos 

atlikimas.  

DK nustato specialias lanksčias darbo sutarties nutraukimo sąlygas, kai nutrūksta vieno iš darbuotojų 

sutartis. Tokiu atveju likusio darbuotojo darbo sutartis lieka galioti 1 mėnesį. Per tą laiką nesuradus 

porininko, likusio darbuotojo sutartį galima nutraukti su 3 darbo dienų įspėjimu, išmokant ½ mėnesio 

vidutinio darbo užmokesčio (toliau – VDU) dydžio išeitinę kompensaciją. Toks supaprastintas 

atleidimas netaikomas darbuotojams, auginantiems vaiką iki 7 metų – šie darbuotojai liks dirbti ne viso 

darbo laiko sąlygomis.  

Darbo keliems darbdaviams sutartis 

Pagal šią sutartį vienas darbuotojas tą patį darbą gali atlikti dviem ar daugiau sutartį sudariusių 

darbdavių. Darbo sutartyje privalo būti nurodomas pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio 

funkcijas, susijusias su darbo grafiko sudarymu, darbuotojo pajamų apmokestinimu, socialinio 

draudimo ir kitų įmokų už šį darbuotoją sumokėjimu, informacijos apie jį pateikimu. Kiti darbdaviai 

pirmajam darbdaviui privalo kompensuoti išlaidas pagal jų sudarytą susitarimą. Visi darbdaviai už 

pareigų darbuotojui neįvykdymą atsako solidariai, t. y. negavęs atlyginimo darbuotojas galės kreiptis į 

bet kurį iš sutartį sudariusių darbdavių. 

Nutraukus darbo keliems darbdaviams sutartį, jeigu darbo sutartis nėra pakeičiama, darbuotojo darbo 

santykiai pasibaigia su visais darbdaviais.  
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Ši sutartis sudaroma samdant darbuotoją, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją 

ar tam tikrų įgūdžių. Tai terminuota darbo sutartis, kurios maksimalus terminas – 6 mėnesiai, išskyrus 

pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo 

mokymo, kurioje apibrėžiama ilgesnė mokymo trukmė. 

Kitos sutarties sąlygos, susijusios su pameistrystės sutarties sudarymu, mokymosi išlaidų atlyginimu ir 

sutarties nutraukimu, priklauso nuo to, ar pameistrystės darbų sutartis yra sudaryta kartu su mokymo 

sutartimi, ar be jos. 

2. Terminuotos darbo sutartys 

Naujasis DK numato pasikeitimų, susijusių su terminuotomis darbo sutartimis: 

• Terminuotas darbo sutartis galima sudaryti nuolatinio pobūdžio darbams, tačiau tokių sutarčių 

negali būti daugiau kaip 20% visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus. 

• Maksimali terminuotos darbo sutarties trukmė – 2 metai tai pačiai darbo funkcijai atlikti, 

išskyrus jeigu darbuotojas priimamas laikinai dirbti į nesančio darbuotojo darbo vietą 

• Terminuotų darbo sutarčių skirtingoms darbo funkcijoms atlikti trukmė negali viršyti 5 metų. 

• Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, jeigu darbo santykiai faktiškai tęsiasi daugiau 

kaip 1 darbdavio administracijos darbo dieną suėjus terminui. 

• Jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau nei 2 metus, darbo sutarčiai 

pasibaigus suėjus terminui, išmokama 1 VDU dydžio išeitinė išmoka. 

• Jei darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau nei 1 metai, apie darbo sutarties 

pasibaigimą suėjus terminui – įspėjimas 5 darbo dienos; jei darbo santykiai tęsiasi daugiau nei 

3 metai – įspėjimas 10 darbo dienų. 

• Siūlymas įdarbinti pagal neterminuotą sutartį. 

3. Darbo laikas 

DK numato pasikeitimų darbo laiko srityje. Standartinė darbo laiko norma išlieka 40 valandų per 

savaitę. Maksimali darbo savaitės trukmė padidinta nuo 48 valandų iki 60 valandų per savaitę. Nustatyta 

ir vidutinė maksimali darbo savaitės trukmė – 48 valandos per kiekvieną 7 dienų laikotarpį.  

Be to, DK papildomai nustato naujas darbo laiko režimo formas prie standartinių nekintančios darbo 

dienos (pamainos) bei suminės darbo laiko apskaitos: 

• Lankstus darbo grafikas – kai darbuotojas privalo darbovietėje būti fiksuotomis darbo dienos 

(pamainos) valandomis, o kitas tos dienos (pamainos) valandas gali dirbti prieš ar po šių 

valandų. 

• Suskaidyta darbo diena – kai tą pačią dieną (pamainą) dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, 

kurios trukmė ilgesnė negu nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė. 

• Darbas pagal individualų darbo režimą. 

Taip pat DK įtvirtina specifines taisykles pasyvaus budėjimo namie (angl. on-call) režimui: 

• Ribojamas tokio budėjimo laikas. Numatyta, kad toks budėjimas negali trukti ilgiau nei 1 

nepertraukiamą savaitę per 4 savaičių laikotarpį. 

• Specialus apmokėjimas už tokį budėjimą. Tomis savaitėmis, kai darbuotojas turės būti 

prieinamas ir, esant poreikiui, pasiruošęs vykdyti darbo funkcijas, jam turės būti mokama ne 

mažiau kaip 20 proc. vidutinio darbo užmokesčio dydžio per mėnesį priemoka. Be to, mokamas 

atlyginimas už tą laiką, kai jis faktiškai dirbo. 

• Į darbo laiką įskaičiuojamas tik toks laikas, kai darbuotojas faktiškai dirba. 

• Dėl budėjimo turi būti susitarta darbo sutartyje. 

Suminė darbo laiko apskaita 

Dirbama darbo  (pamainų) grafikuose nurodytu laiku, laikantis nustatytų maksimaliojo darbo laiko 

reikalavimų. Darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo 52 valandų 

per kiekvieną 7 dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo 

darbo ir budėjimui. 
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Apskaitinis laikotarpis negali viršyti 3 mėnesių. 

4. Viršvalandžiai 

DK padidina maksimalią leidžiamą viršvalandžių normą. Tai reiškia, jog darbuotojams sutinkant dirbti 

viršvalandžius, turės galimybę dirbti ilgiau ir taip padidinti savo pajamas. 

Maksimali DK nustatyta savaitės viršvalandžių riba – 8 valandos, o su darbuotojo sutikimu – 12 valandų 

per savaitę. Taip pat nuo 120 iki 180 valandų padidinta maksimali metinė viršvalandžių riba, suteikiant 

galimybę dėl ilgesnės viršvalandžių trukmės susitarti kolektyvinėje sutartyje. Taigi, DK panaikina 

buvusį apribojimą dirbti daugiau kaip 4 valandas viršvalandžių per 2 paeiliui einančias dienas. 

5. Įspėjimo terminas ir išeitinė kompensacija 

Įspėjimo terminas  

Trumpėja įspėjimo terminai, kai darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės: 

• 1 mėnuo – standartinis; 

• 2 savaitės – kai darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 metus. 

Įspėjimo terminai dvigubinami šiems darbuotojams: 

• kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 5 metai. 

Įspėjimo terminai trigubinami šiems darbuotojams: 

• kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų; 

• kurie neįgalų augina vaiką iki 18 metų; 

• neįgaliesiems; 

• kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 2 metai. 

Išeitinė kompensacija 

Sumažinti išeitinių kompensacijų dydžiai, kai darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva be 

darbuotojo kaltės: 

• 2 mėnesių VDU – standartinė; 

• ½ mėnesio VDU – jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 metus. 

Jei darbuotojo darbo stažas darbovietėje buvo bent 5 metai, papildoma išmoka iš specialaus valstybės 

fondo (Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas): 

• 1 mėnesio VDU – kai darbo stažas įmonėje 5-10 metų; 

• 2 mėnesių VDU – kai darbo stažas įmonėje 10-20 metų; 

• 3 mėnesių VDU – kai darbo stažas įmonėje 20 ir daugiau metų. 

6. Darbuotojo atleidimas darbdavio valia 

Galimybė atleisti darbuotoją darbdavio valia, neįrodinėjant svarbių atleidimo priežasčių (DK 59 str.): 

• įspėjimas prieš 3 darbo dienas; 

• ne mažesnė nei 6 mėnesių VDU dydžio išeitinė kompensacija. 

Atleidimo priežastis neturi reikšmės, tačiau šiuo pagrindu draudžiama atleisti: 

• diskriminaciniais motyvais; 

• dėl dalyvavimo byloje prieš darbdavį; 

• darbuotojų, kurie (kurios) laukiasi arba yra motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose 

7. Kasmetinės atostogos 

DK nustatyta, kad kasmetinės atostogos suteikiamos ne kalendorinėmis, o darbo dienomis. Buvusias 

standartines 28 kalendorinių dienų trukmės atostogas pakeičia 20 darbo dienų atostogos, o 

darbuotojams, dirbantiems 6 dienas per savaitę – 24 darbo dienų atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę 

skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui suteikiamos – ne trumpesnės nei 4 savaičių trukmės 

atostogos. 
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Už kiekvienas 7 kalendorines dienas atostogų suteikiant 5 darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu 

dirbama 5 dienas per savaitę) arba 6 darbo dienas už kiekvienas 7 kalendorines dienas (jeigu dirbama 6 

dienas per savaitę). 

Perskaičiuojant nepanaudotas kasmetines atostogas iš kalendorinių dienų į darbo dienas, perskaičiavus 

nustatyta ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena.  

Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už 

trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. 

8. Papildomos darbo sutarties sąlygos 

Susitarimas dėl mokymo išlaidų 

Gali būti atlygintinos išlaidos, patirtos per paskutinius 2 metus (pagal kolektyvinę sutartį – ne daugiau 

3 metus). 

Susitarime turi būti numatyta, kokios konkrečiai išlaidos bus atlyginamos. Gali būti numatyta, kad į 

mokymo ar kvalifikacijos kėlimo išlaidas įskaičiuojamos kitos komandiruotės išlaidos (kelionės, 

nakvynės ir kt.) 

Jeigu darbuotojas studijuoja savo iniciatyva, tačiau darbdavys atlygina visas ar ne pusę kaip pusę 

išlaidų, šalys gali susitarti, kad darbuotojas per 3 metus po studijų pabaigos išeidamas savo noru, turės 

atlyginti išlaidas 

Darbuotojų nekonkuravimas 

Darbdavys ir darbuotojas galės susitarti, kad darbuotojas tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo 

veiklos pagal darbo sutartį su kitu darbdaviu, taip pat nevykdys su darbo funkcijomis susijusios 

savarankiškos komercinės arba gamybinės veiklos, jeigu ši veikla tiesiogiai konkuruotų su darbdavio 

vykdoma veikla nekonkuruos su darbdaviu.  

Susitarimas gali būti sudaromas darbo sutarties galiojimo laikotarpiu ar (ir) pasibaigus darbo sutarčiai. 

Pasibaigus darbo sutarčiai, šis susitarimas galioja ne ilgiau kaip 2 metus po darbo sutarties pasibaigimo. 

Tokius susitarimus bus galima sudaryti ne su visais darbuotojais, o tik su turinčiais specialių žinių ar 

gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti pas konkurentus ir taip padaryti darbdaviui žalos. 

Nekonkuravimo laikotarpiu darbuotojui turės būti mokama kompensacija, ne mažesnė nei 40 proc. 

darbuotojo VDU. Galima susitarti dėl baudos, taikomos darbuotojui nesilaikant nekonkuravimo 

įsipareigojimo, tačiau ji negali viršyti 3 mėnesių nekonkuravimo kompensacijos dydžio. 

Susitarimas dėl konfidencialumo 

Turi būti apibrėžta: 

• kas laikoma konfidencialia informacija; 

• galiojimo terminas; 

• darbdavio pareigos padedant darbuotojui išsaugoti informacijos slaptumą. 

Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos galioja 1 metus po darbo santykių pasibaigimo, 

jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino 

Gali būti numatyta bauda. 

9. Darbuotojų materialinė atsakomybė 

Pagal DK, įprastiniais atvejais darbuotojų materialinė atsakomybė bus apribota darbuotojo 3 mėnesių 

VDU. Jei žala bus padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo, atsakomybė bus apribota 6 mėnesių 

VDU. Taip pat numatyta galimybė kolektyvinėse sutartyse susitarti dėl aukštesnės atsakomybės ribos, 

neviršijančios darbuotojo 12 mėnesių VDU. 

Nebelieka sąvokos „visiška materialinė atsakomybė“. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys, 

sudarytos iki DK įsigaliojimo, įsigaliojus naujam DK netenka galios. 
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Darbdavio nurodymas išieškoti žalą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo žalos paaiškėjimo 

dienos. 

Dėl didesnės žalos nei 1 VDU turi būti priimtas darbo ginčų komisijos ar teismo sprendimas. 

10. Nauji vidiniai teisės aktai 

Pagal DK nuostatas, įmonėse priklausomai nuo darbuotojų skaičius, privalo būti priimti ir paskelbti 

atitinkami vidiniai teisės aktai: 

• Lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemones – įmonėse, kur darbuotojų skaičius >50. 

• Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarka – įmonėse, kur 

darbuotojų skaičius >50. 

• Darbo apmokėjimo sistema – įmonėse, kur darbuotojų skaičius ≥20. 

• Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 

darbo vietoje tvarka – visose įmonėse, nepriklausomai kiek darbuotojų. 

11. Kolektyviniai darbo santykiai 

Įmonėms, turinčioms 20 ir daugiau darbuotojų, atsiranda pareiga įsteigti darbo tarybą (išimtis, jeigu 

įmonėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbuotojų). Iki šiol 

darbo tarybos buvo steigiamos tik darbuotojų iniciatyva. 

Naujoji darbuotojų atstovavimo sistema išskiria darbo tarybų ir profesinių sąjungų funkcijas. Pagrindinė 

darbo tarybų funkcija bus atstovauti darbuotojams informavimo ir konsultavimo procese (pvz., prieš 

darbdaviui priimant svarbius sprendimus, turinčius įtakos darbuotojų padėčiai). Sudarant kolektyvines 

sutartis darbuotojams atstovauti galės tik profesinės sąjungos. 

 


