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PRATARMĖ 
 
 

Aktualiausia ðiuo metu valstybës vykdomos socialinës–ekonominës po-
litikos problema – nedarbas, o turintiesiems darbà – apmokëjimas uþ já. 
Ðiuo metu Lietuvoje ieðkantys darbo asmenys sutinka su minimaliomis 
darbo sàlygomis, kokias pasiûlo darbdaviai: dirba neáforminæ darbo sutar-
èiø, visai nesutaræ dël atlyginimo arba sutinka já gauti daug maþesná ar vë-
liau, nei numato ástatymai, ir t. t. Visa tai – darbo apmokëjimo garantijø 
paþeidimai.  

Mokomajame leidinyje aptariamos sàvokos „darbo uþmokestis“ ir 
„darbo apmokëjimas“. „Darbo apmokëjimas“ yra platesnë sàvoka ir apima 
ne tik konkreèius darbo uþmokesèio dydþius, jo struktûrà, bet ir iðmokë-
jimo tvarkà, vietà, terminus ir kitus klausimus, kurie numatyti Darbo ko-
dekse1 ir kituose teisës aktuose.  

Dauguma darbuotojø, sudarydami darbo sutartis, net neþino, kad vieti-
niai (lokaliniai) teisës aktai (kolektyvinës sutartys, premijavimo nuostatai ir 
kt.) numato darbo uþmokesèio tarifus ir dydþius, reglamentuoja darbo ap-
mokëjimo formas ir sistemas, ávairias skatinimo iðmokas, dël kuriø nusta-
tymo jø atþvilgiu galima derëtis. Daugelyje ðaliø nustatomas valstybës re-
guliuojamas minimalus darbo uþmokestis, taikomas visoje valstybës terito-
rijoje arba atskiroms ûkio ðakoms, jis indeksuojamas arba apribojami jo 
augimo tempai, arba „uþðaldomas“ tam tikram laikotarpiui.  

Ðiame mokomajame leidinyje aptariami aktualûs darbo apmokëjimo 
teisiniai pagrindai: vyrø ir moterø vienodo apmokëjimo klausimai, darbo 
uþmokesèio mokëjimo tvarka ir terminai, neiðmokëtø darbo uþmokesèio 
sumø, daþniausiai dël ámonës nemokumo, iðieðkojimas, taip pat darbo ap-
mokëjimas, susijæs su ypatumais darbe, sustabdþius darbo sutarties vyk-
dymà, biudþetiniø organizacijø darbuotojø, politikø, teisëjø ir kitø parei-
gûnø darbo apmokëjimas, apmokëjimas esant verslo rizikai, iðskaitø ið 
darbo uþmokesèio ribojimo ir kiti klausimai. 

Vadovaujantis tarptautiniais standartais, galiojanèiais ástatymais ir kitais 
norminiais teisës aktais, teismø praktika bei uþsienio ðaliø patirtimi, apta-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 64–2569. 
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riamos visos darbo apmokëjimo teisinës garantijos, atsiþvelgiant ne tik á 
esamà padëtá, bet ir ávertinus jø galimus pasikeitimus.  

Mokomojo leidinio tikslas – iðnagrinëti darbo apmokëjimo teisines ga-
rantijas ir suteikti studentams naujø þiniø bei formuoti ágûdþius spræsti 
darbo apmokëjimo problemas ir dël jø kylanèius ginèus. Leidinys bus nau-
dingas ir eiliniam darbuotojui, besidominèiam darbo uþmokesèio nusta-
tymo ir iðieðkojimo klausimais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� � � 
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1. SOCIALINĖ–EKONOMINĖ BEI TEISINĖ  
DARBO APMOKĖJIMO SAMPRATA RINKOS 

EKONOMIKOS SĄLYGOMIS 
 
 

Apmokëjimas uþ darbà visada buvo aktuali ekonominë ir teisinë pro-
blema. Darbas buvo laikomas asmens ne namuose atliekama veikla mai-
nais uþ darbo uþmokestá.  

Darbuotojui darbo uþmokestis – pagrindinis pragyvenimo ðaltinis, pa-
grindinë jo pajamø dalis, iðlikimo ir savo bei jo ðeimos materialinës padë-
ties pagerinimo priemonë. Kuo didesnæ darbuotojo pajamø dalá sudaro 
darbo uþmokestis, tuo þmogus skiria jam didesnæ reikðmæ. Daþnai darbo 
uþmokestis tiesiogiai veikia ne tik pragyvenimo lygá, bet ir visuomeninæ pa-
dëtá bei pripaþinimà ámonëje ir uþ jos ribø. Þmogaus darbo vietos pasirin-
kimà ir patrauklumà daþniausiai lemia bûtent darbo uþmokestis. Jis dir-
banèiajam svarbiausias: motyvuoja tam tikrus tikslus, skatina þmogø pasi-
rinkti vienà ar kità ámonæ ar organizacijà, dirbti vienà ar kità darbà. Darbo 
uþmokestis atlieka materialinio ir moralinio pasitenkinimo bei skatinimo 
vaidmená.  

Rinkos ekonomikos sàlygomis darbo apmokëjimas tampa darbdavio ir 
darbuotojo derybø objektu. Siekiant ðias derybas teisiðkai ágyvendinti, bû-
tina atskleisti darbo apmokëjimo sàvokà, sistemas, formas, darbo uþmokes-
èio struktûrà ir funkcijas, nustatymo teisines galimybes ir kitus klausimus, 
kuriuos ðiame skyriuje ir aptarsime. 
 
 

1.1. Darbo apmokėjimo sąvoka  

ir struktūra 
 

Darbo apmokëjimas yra ekonominë ir teisinë kategorija. Teisiniø san-
tykiø plotmëje vartojamos ávairios sàvokos – „darbo uþmokestis“, „darbo 
apmokëjimas“, „atlyginimas“, todël tikslingiausia bûtø aptarti paèià sàvokà. 

Siauràja prasme „darbo uþmokestis“ gali bûti suprantamas kaip atlygi-
nimas, iðmokamas darbuotojui uþ jo darbo jëgos (ne tik fizine prasme) pa-
naudojimà. Europos Bendrijos Steigimosi Sutarties (toliau – EB Sutartis) 
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119 straipsnio 2 dalis numato, kad „atlyginimas reiðkia áprastà pagrindiná ar 
minimalø darbo uþmokestá arba kità atlyginimà (tiek grynais pinigais, tiek 
natûra), kurá darbuotojas tiesiogiai arba netiesiogiai gauna uþ savo darbà ið 
darbdavio“1. Kaip matyti ið straipsnio formuluotës, „atlyginimo“ sàvokos 
apimtis yra kur kas platesnë nei „darbo uþmokestis”. Europos Teisingumo 
Teismas ne vienoje byloje „atlyginimo“ sàvokà aiðkino iðplëstai, pavyzdþiui, 
tiek byloje Nr. 32/712, kurioje buvo svarstomas vienodo atlyginimo principo 
taikymas ekspatriacijos paðalpoms, tiek ir byloje Nr. 58/813, kurioje buvo 
pripaþinta, kad pagal EB Sutarties 119 straipsná turi bûti mokamos „ðeimos 
galvos“ paðalpos.  

Darbo uþmokestis kaip ekonominë kategorija kartais traktuojama labai 
plaèiai ir apima ne tik asmenø, dirbanèiø pagal darbo sutartis, bet ir laisvø 
profesijø atstovø, individualiø ámonininkø, dirbanèiø pagal civilinës teisës 
sutartis, apmokëjimà uþ jø darbà ar atliktas paslaugas. Kalbama apie susi-
tarimus dël tiesioginio darbo naudojimo – dirbamo darbo ar atliekamø pa-
slaugø (pavedimo, rangos sutartys, teisiniø paslaugø sutartys ir kt.). Pavyz-
dþiui, nagrinëjant darbuotojo bylà dël socialinio aprûpinimo „atlyginimas“ 
buvo suprantamas kaip „bet koks atlyginimas – tiek pinigais, tiek natûra, 
tiesioginis ar bûsimas, kai darbuotojas já gauna, nors ir netiesiogiai, ið savo 
darbdavio uþ darbà pagal darbo sutartá, teisës aktà arba savanoriðkumo pa-
grindais“4. Ðis veiksnys yra labai svarbus, nes tokie mokëjimai, kuriuos 
moka darbdavys privaloma teisës aktø nustatyta tvarka, pavyzdþiui, ámokos 
á nedarbingumo (sveikatos) fondà, reiðkia „atlyginimà“ pagal EB Sutarties 
119 straipsná, kadangi nedarbingumo paðalpa pakeièia darbo uþmokestá. O 
jeigu darbdavio nuoþiûra mokamø iðmokø, tokiø kaip premijos, 119 
straipsnis neapimtø, darbdaviams bûtø labai paprasta nevykdyti savo pa-
reigø, grindþiamø vienodo atlyginimo principu. Vienoje byloje Europos 
Teisingumo Teismas nustatë, kad „nors ir tiesa, kad dauguma darbdavio 
teikiamø skatinimo priemoniø atspindi ir socialinës politikos motyvus, tas 
faktas, kad tokia priemonë turi atlyginimo pobûdá, nekelia abejoniø, jeigu 
darbuotojas turi teisæ gauti tà paskatinimà ið savo darbdavio dël darbo 
santykiø egzistavimo”5. Remiantis pateiktais pavyzdþiais galima teigti, kad 
kartu su ekonominiais aspektais iðryðkinama darbo uþmokesèio socialinė 

                                                           

1 Europos Sàjunga. Steigimo dokumentø rinktinë. – Vilnius, 1998. P. 242–243. 
2 Byla Nr. C-32/71 Sabattini v. European Parliament [1972] ECR 345. 
3 Byla Nr. C-58/81 Commission v. Luxembourg [1982] ECR 2175. 
4 Byla Nr. C–360/90 Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin v. Botel [1992] ECR I–3589. 
5 Byla Nr. C–262/88, Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group [1990] ECR 

I–1889, taip pat byla Nr. C–33/89, Kawalska v. Freie und Hansetadt Hamburg ECR I–2591. 
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paskirtis, o tai leidþia darbo uþmokestá analizuoti kaip socialinæ–
ekonominæ kategorijà. 

Rinkos ekonomikos sàlygomis darbo uþmokestis yra darbo jëgos (kaip 
ypatingo iðteklio, bûtino gamybai) kainos iðraiðka, nustatomas atsiþvelgiant 
á pasiûlos ir paklausos santyká, taip pat pagrindinius parametrus, apibûdi-
nanèius darbo jëgos kokybæ (profesijà, kvalifikacijà). 

Lietuvos ekonomistai (B. Martinkus ir A. Savanevièienë) darbo uþmo-
kestá pateikia kaip samdomiems darbuotojams priskaièiuojamà piniginæ 
sumà per ataskaitiná laikotarpá1. 

Teisinis „darbo uþmokesèio“ socialinës–ekonominës kategorijos as-
pektas atspindi darbo santykiø pobûdá. Skirtingai nuo darbo ekonomikos, 
darbo teisë operuoja siauràja ðiø þodþiø junginio prasme, reiðkianèia ap-
mokëjimà uþ darbo funkcijø atlikimà, t. y. darbà pagal darbo sutartá. Bûtina 
paþymëti ir tai, kad teisë apskritai nukreipta á darbo apmokëjimo formaløjá 
aspektà. Teisine prasme darbo uþmokestis – tai darbo santykiø elementas. 
Darbo uþmokestis – tai atlygis uþ darbo sutartyje sutartas atlikti darbo 
funkcijas, t. y. uþ darbo jëgos panaudojimà. Darbo jëga, kaip ir kiekviena 
kita prekë, turi savo kainà, iðreikðtà þmogaus veiklos rezultatais (atlikta pa-
slauga). 

Pagal Tarptautinës darbo organizacijos konvencijos Nr. 95 „Dël darbo 
uþmokesèio apsaugos“2 1 straipsná, sàvoka „darbo uþmokestis” reiðkia bet 
koká paskirtà ar apskaièiuotà atlyginimà arba uþdarbá, iðreikðtà pinigais, 
nustatytà abipusiu susitarimu arba pagal nacionalinius ástatymus ar kitus 
norminius teisës aktus, ir kurá darbdavys moka ádarbintam asmeniui raðyti-
nës arba þodinës sutarties pagrindu uþ padarytà ar sutartà padaryti darbà 
arba uþ suteiktas ar sutartas suteikti paslaugas.  

Ðis apibrëþimas rodo pagrindinius teisinius darbo uþmokesèio poþy-
mius: 1) tai atlygis uþ darbà; 2) dydis ir atlygio iðmokëjimo sàlygos, nusta-
tomos susitarimu arba ástatymais; 3) darbo uþmokesèio iðmokëjimo teisës ir 
pareigos kyla sudarius darbo sutartá. 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nustato, kad darbo uþmokestis 
priklauso nuo darbo kiekio ir kokybës, ámonës veiklos rezultatø bei darbo 
paklausos ir pasiûlos darbo rinkoje (186 str. 3 d.). Daþniausiai valstybës 
tarnautojams ir pareigûnams numatyti rodikliai nustatomi ástatymuose ir 

                                                           

1 Martinkus B., Savanevičienė A. Darbo ekonomika. – Kaunas: Technologija, 1996. P. 58. 
2 ILO. Internationale Labour Conventions and Recommendations 1919–1956. – Geneva. 

Volume I. 
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kituose norminiuose teisës aktuose, kitiems – kolektyvinëse sutartyse arba 
kituose vietiniuose (lokaliniuose) teisës aktuose. 

Darbo uþmokestis darbo santykiuose yra garantinio pobûdþio. Darbo 
uþmokesèio garantavimas glaudþiai susijæs su apytikriai iki darbo pradþios 
nustatytomis darbo sàlygomis ir reiðkia darbdavio pareigà atitinkamai mo-
këti uþ darbà, kai darbuotojas ávykdys bûtinas darbo sutarties sàlygas. 
Darbo uþmokestis garantiná pobûdá ágauna, kai jo iðmokëjimas siejamas su 
iðdirbiu neatsiþvelgiant á tai, ar darbdavys gavo pelno, ar ne. Tai pagrásta 
ekonomine darbo uþmokesèio kategorija (gamybos sànaudos) ir jo socia-
line paskirtimi (darbo jëgos atkûrimas). Darbo uþmokestis – tai atlygis dar-
buotojui uþ darbo sutartyje nustatytà (ne savarankiðkai pasirinktà) darbà, 
kuris nesusijæs su rizika, kylanèia dël paèios ámonës (organizacijos) veiklos. 
Nurodytas atlyginimas nëra susijæs su darbdavio ekonominës veiklos re-
zultatais, kitaip tariant, darbo uþmokestis iðmokamas daug anksèiau nei 
bus realizuojama produkcija, uþ kurià darbdavys gaus pelno.  

Nagrinëjant darbo uþmokestá kaip teisinæ kategorijà bûtina iðsiaiðkinti 
darbo santykiø dalyviø teises ir pareigas dël darbo uþmokesèio. Teisæ á 
darbo uþmokestá, iðreikðtà pagal nustatytas taisykles, ágyja darbuotojas, 
ávykdæs nustatytas funkcijas per nustatytà darbo laikà. Reikia atkreipti dë-
mesá, kad pats darbo sutarties sudarymo faktas nëra pakankamas pagrindas 
norint ágyvendinti teisæ á darbo uþmokestá. Toks pagrindas turi bûti kon-
kretus darbo funkcijø ávykdymas.  

Kai kurie teisininkai (pvz., A. Dambrauskas) darbo uþmokestá apibrëþia 
kaip darbininkø ir tarnautojø atlyginimo uþ jø darbà, dirbtà paklûstant nu-
statytai toje organizacijoje vidaus darbo tvarkai, teisinæ formà1. Kitaip ta-
riant, atitinkamu aktu patvirtinta vidaus darbo tvarka nustato darbo ir poil-
sio laiko grafikà, kurio laikantis darbuotojai turi atlikti jiems pavestus dar-
bus arba uþduotis ir jas ávykdæ gauti atlygá uþ jas. 

Darbo uþmokesèio nustatymas ir átvirtinimas – teisinio reguliavimo 
momentai. Teisinis darbo uþmokesèio reguliavimas apima ne tik imperaty-
viná (valstybiná) reguliavimà, numatant tam tikras darbo uþmokesèio ga-
rantijas visoms darbuotojø kategorijoms, bet ir dispozityviná (lokaliná arba 
individualø) reguliavimà, numatant papildomas arba palankesnes garanti-
jas, nei átvirtina ástatymai ir kiti norminiai teisës aktai, arba kai kiekvienam 
darbuotojui konkreèios mokëjimo sàlygos ir dydþiai numatomi jo darbo 
sutartyje.  

                                                           

1 Dambrauskas A., Nekrašas V., Nekrošius I. Darbo teisë. – Vilnius, 1990. P. 151.  
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Vietinis (lokalinis) darbo uþmokesèio reguliavimas (kolektyvinëse su-
tartyse, atlyginimø nuostatuose) yra ne toks stabilus, bet lankstesnis nei 
imperatyvinis (valstybinis) reguliavimas. Kolektyvinës sutartys daþniau per-
þiûrimos, greièiau atspindi gamybos ir darbo organizavimo pakitimus, rin-
kos svyravimus atskirose ðakose bei ámonëse. Tai leidþia profsàjungoms 
kolektyvinëse sutartyse siekti geresniø darbo apmokëjimo sàlygø, nei nu-
mato ástatymai. Samdomi darbuotojai ir jø organizacijos gali turëti átakos 
kolektyvinës sutarties turiniui, pavyzdþiui, nustatyti palankesnes darbo ap-
mokëjimo ir skatinimo formas, tam tikras iðmokas socialinëms darbuotojø 
reikmëms ir kita. Be to, ðias pagerintas sàlygas darbuotojams profsàjungos 
siekia átvirtinti ástatymuose ir iðplësti jø taikymà platesniam asmenø bûriui. 
Siauriausia pagal dispozityviniø normø taikymà yra individuali darbo su-
tartis, kuri papildo ástatymø ir kolektyviniø sutarèiø nustatytas normas. 

Darbo užmokestis kaip teisinė kategorija – tai atlyginimas, kurį darbdavys 
moka darbuotojui, atsižvelgdamas į nustatytas darbo normas, darbuotojo in-
dėlį ir darbo kokybę, bet ne mažesnis už valstybės patvirtintą minimumą, neat-
sižvelgiant į tai, ar darbdavys gavo pelno, ar ne. 

Darbo užmokesčio struktūra. Norint turëti iðsamø ir teisingà darbo ap-
mokëjimo struktûriná vaizdà, svarbu iðsiaiðkinti atlyginimo uþ darbà sude-
damàsias dalis, formà bei nustatymo tvarkà ir teisingumà. Kitaip tariant, ið-
siaiðkinti santykines bendrojo darbo uþmokesèio dalis. R. Barras darbo uþ-
mokestá, kaip darbdavio iðlaidas darbo jëgai, iðskaido á tiesioginá ir socia-
liná1: 

1. tiesioginis darbo uþmokestis (darbo uþmokestis siauràja prasme), 
glaudþiai susijæs su darbuotojo dalyvavimu gamybos procese; 

2. socialinis darbo uþmokestis: 
– atostogø, ðvenèiø dienø apmokëjimas; 
– socialiniai ánaðai ir mokesèiai, susijæ su darbo jëgos naudojimu; 
– socialinës iðlaidos, savarankiðkai dengiamos ámoniø. 

Socialinis darbo uþmokestis apima socialinio draudimo paðalpas (lai-
kino nedarbingumo, nëðtumo ir gimdymo atvejais, ðeimos, vaikø paðalpos 
ir kt.); apmokëjimà uþ atostogas ir vadinamàjá atidedamàjá darbo uþmo-
kestá (pensijà). Valstybës ir Vyriausybës vadovø, Seimo nariø, valstybës ir 
savivaldybiø ástaigø bei organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo pa-
grindø ástatymas darbo uþmokestá apibrëþia kaip darbo ávertinimà pinigais 
iðskiriant tokias jo sudedamàsias dalis: pareiginæ algà (tarnybinë alga, 

                                                           

1 Barr P. Politièeskaja ekonomija. T. 2. – Moskva, 1994. S. 74.  
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mënesinë alga), priemokas, priedus bei premijas1. 
B. Martinkaus, A. Savanevièienës, A. Sakalo, P. Vanago ir kitø Lietuvos 

ekonomistø nuomone, darbo apmokëjimo lëðas apima visø rûðiø darbo 
uþmokestis uþ atliktà darbà ar dirbtà laikà, áskaitant ávairias priemokas, 
papildomà atlyginimà (tantjemas), nuolatines ir vienkartines premijas, 
priedus, kompensacijas uþ nedirbtà laikà (pvz., atostogas, prastovas ir kt.)2. 

Naujame Darbo kodekse nustatyta, kad darbo uþmokestis apima pa-
grindiná darbo uþmokestá ir visus papildomus uþdarbius, bet kokiu bûdu 
tiesiogiai darbdavio iðmokamus uþ jo atliktà darbà (186 str. 2 d.). Kitaip ta-
riant, darbo uþmokestis susideda ið dviejø daliø: 

1. pastoviosios; 
2. kintamosios. 
Pastoviąją dalá lemia darbo vietoje atliekamo darbo (pareigø) turinys. 

Tai – darbo sudëtingumas, fizinës pastangos, informacijos srauto gausa ir 
kita. Tai atlyginimo uþ darbà tarifinë dalis.  

Kintamąją darbo uþmokesèio dalá lemia darbuotojo asmeninës savybës, 
elgsena, darbo sàlygos, be to, tai lemia ir ámonës pelningumas. Tai – pre-
mijos, priedai, ávairios priemokos.  

Ypaè daug dëmesio turi bûti skiriama tarifinei darbo uþmokesèio daliai, 
nes ji yra pagrindinë darbo uþmokesèio dalis, nustatoma atsiþvelgiant á pa-
reiginës instrukcijos keliamus reikalavimus: iðsimokslinimà, atsakomybës 
laipsná ir kita.  

Tarifinis atlygis yra mënesio arba valandinis. Tai – fiksuotas pinigø kie-
kis uþ darbà einant konkreèias pareigas arba darbo vietoje per valandà, 
mënesá, esant normalioms darbo sàlygoms.  

Kintamoji darbo uþmokesèio dalis turëtø bûti nustatoma atsiþvelgiant á 
darbuotojo asmenines savybes bei jo elgsenà darbe, t. y. á darbo kokybæ, 
darbø atlikimo punktualumà, iniciatyvà ir kitas teigiamas savybes. Be to, tai 
daþniausiai priklauso nuo ámonës pelningumo, ar ámonë vykdo planus. 
Kintamoji dalis gali sudaryti apie 30–50 proc. pastoviojo darbo uþmokesèio, 
nors atitinkamose darbuotojø grupëse ðis procentas ávairus. Kintamàjà dalá, 
kaip jau minëjome, sudaro premijos, priedai, ávairios priemokos. 

Premijos turëtø bûti skiriamos uþ nekasdienius unikalius veiklos rezul-
tatus, gerokai padidinusius ámonës pelnà ar pagerinusius veiklos kokybæ. 

                                                           

1 Valstybës ir Vyriausybës vadovø, Seimo nariø, valstybës ir savivaldybiø ástaigø bei orga-
nizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo pagrindø ástatymas // Valstybës þinios. 1996. Nr. 109–
2472. 

2 Martinkus B., Savanevičienė A. Darbo ekonomika. – Kaunas: Technologija, 1996. P. 58.  
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Ðie vienkartiniai atlyginimai turi bûti mokami tik iðimtiniais atvejais1. 
Priedai – skatinamojo pobûdþio iðmokos uþ darbuotojo profesionalumà, 

darbo staþà, tiesiogiai susijusá su darbu, didelá atsakomybës laipsná. 
Priemokos – kompensacinës iðmokos uþ nukrypimus nuo normaliø 

darbo sàlygø (pvz., prastovos atveju), uþ darbà poilsio ir ðvenèiø dienomis, 
naktá ir virðvalandþius2. 

Darbo uþmokesèio skirstymas á kintamàjà ir pastoviàjà dalis leidþia 
ávertinti tiek objektyvius, tiek subjektyvius veiksnius, todël darbo uþmokestá 
nustatant tokiu principu galima kalbëti apie „teisingà darbo uþmokestá”.  

Ðiais abiem atvejais kalbama apie materialiná (piniginá) atlyginimà, ta-
èiau darbuotojams gali bûti taikomos ir moralinio poveikio priemonës, su-
daromas psichologinis komfortas. Tai gali bûti: pareigø paaukðtinimas; pa-
gyrimas; tarnybinio automobilio, telefono, papildomø paslaugø suteikimas, 
pavyzdþiui: nemokamo maitinimo, sporto, kultûros pramogø visai ðeimai 
iðpirkimas; nuolaidø vartojamosioms prekëms ásigyti arba vartojamosios 
neprocentinës paskolos suteikimas; leidimas lengvatinëmis sàlygomis ásigyti 
akcijø ir pan. Tokias paslaugas taiko ir Lietuvos ámonës, pavyzdþiui, AB 
bankas „Snoras“ iðpirko sporto komplekse „Olympic Gym“ treniruokliø 
salæ savo darbuotojams tam tikram laikui. 

Pasaulyje þinomos dvi apmokėjimo už darbą formos: piniginë ir natû-
rinë.  

Pagrindine pripaþástama piniginė forma, nes pinigai vaidina visuotiná 
ekvivalento vaidmená. Piniginë atsiskaitymo uþ darbà forma gali bûti atlikta 
taip pat keliais bûdais, t. y. mokant grynaisiais arba pervedant á bankà 
(pvz., á vartojamojo atsiskaitymo/kreditines korteles). 

Ámonei trûkstant pinigø, ypaè ekonominio nuosmukio atvejais, iðkyla 
atsiskaitymo su darbuotojais problema. Tokiais atvejais praktikuojama ir 
kitokia darbo apmokëjimo forma.  

Natūrinė darbo apmokëjimo forma daþniausiai taikoma kaip papil-
doma.  

Didþiàjà dalá darbo uþmokesèio iðmokant natûra darbuotojams bûtø su-
varþoma pasirinkimo laisvë pirkti turguje ar ið smulkiø verslo prekybininkø. 
Prekës, perduodamos darbo uþmokestá iðmokant natûra, gali bûti þemos 
kokybës ar maþavertës, ypaè maisto produktai. Tais atvejais, kai tai pateisi-
nama, netgi naudinga, kai ámonininkai perka geros kokybës prekes ir pa-
skirsto jas darbuotojams didmeninëmis ar net maþesnëmis kainomis. Pa-

                                                           

1 Sakalas A., Vanagas P. Pramonës ámoniø vadyba. – Kaunas: KTU, 1996. P. 375.  
2 Lietuvos Respublikos darbo apmokëjimo ástatymas // Valstybës þinios. 1991. Nr. 4–104. 
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prastai tai rodo ámonës finansinæ krizæ. Normaliomis ûkininkavimo sàly-
gomis darbo uþmokestis daiktais–prekëmis nemokamas. 

XVIII–XIX a. formuojantis darbo rinkai, natûrinë darbo apmokëjimo 
forma atsirado dël darbuotojø migrantø, kurie ið tolimesniø vietoviø vyk-
davo á pramoninius ðalies rajonus ir sutikdavo dirbti uþ suteiktà jiems bûstà 
bei maistà. Kad ðia apmokëjimo forma darbdaviai nepiktnaudþiautø, XX a. 
viduryje daugumoje Vakarø ðaliø pradëta priiminëti ástatymus, draudþian-
èius mokëti darbo uþmokestá natûra1. 

Bûtø neteisinga vien pinigais mokëti darbo uþmokestá ir visai uþdrausti 
iðmokas natûra. Kai kurie ástatymai aiðkiai nustatë darbo uþmokesèio ribo-
jimà, t. y. dalá darbo uþmokesèio leido mokëti natûra, nepaisant, kad dar-
buotojai gavo tai, kas jiems priklausë. Taip atsirado nauja apmokëjimo 
forma, pavyzdþiui, kai darbuotojai maitinasi gamyklos valgykloje maþes-
nëmis kainomis.  

Pagal Tarptautinës darbo organizacijos konvencijà Nr. 95 „Dël darbo 
uþmokesèio apsaugos“2, darbo uþmokestis turi bûti apskaitomas pinigais. 
Dalá darbo uþmokesèio iðmokëti natûra leidþiama tik tose ûkio ðakose ir tø 
profesijø darbuotojams, kur tokia iðmoka yra áprasta ir pageidaujama. 
Svarbu, kad darbuotojai gautø darbo uþmokestá tokia forma, kuri leistø 
laisvai pagal savo nuoþiûrà gyventi (pasirinkti). Kitaip tariant, darbuotojas 
turi turëti galimybæ pats pasirûpinti savo poreikiais pagal savo nuoþiûrà: 
tam jis turi turëti pinigø ir turëti galimybæ juos iðleisti kaip jam patinka sau 
ir savo ðeimai3. Bûtina atkreipti dëmesá, kad prekës turëtø bûti iðduodamos 
asmeniniam darbuotojø ir jo ðeimos nariø vartojimui, o prekiø vertë nebûti 
maþesnë uþ rinkos kainas. Darbo uþmokestá draudþiama iðmokëti spi-
ritiniais gërimais, turinèiais didelá alkoholio kieká, arba narkotikais (Kon-
vencijos 4 str.). Dalis darbo uþmokesèio gali bûti iðmokama natûra, jeigu 
taip nustatyta kolektyvinëje arba darbo sutartyje. Valstybës TDO narës, 
prisiimdamos ásipareigojimus, kylanèius ið ðios konvencijos, turëtø api-
brëþti, kad natûra iðmokamo darbo uþmokesèio dalis negali virðyti 20 proc. 
priskaièiuoto pinigais darbo uþmokesèio.  

Lietuva nors ir nëra ratifikavusi ðios konvencijos, taèiau, kaip TDO 
narë, turi atsiþvelgti á pagrindines jos nuostatas. Darbo kodekso 188 

                                                           

1 Zarabotnaja plata: uèebnik raboèevo obrazovanija. 1997. Meþdunarodnoje Biuro Truda. 
S. 123. 

2 ILO. Internationale Labour Conventions and Recommendations 1919–1956. – Geneva. 
Volume I. 

3 Zarabotnaja plata: uèebnik raboèevo obrazovanija. 1997. Meþdunarodnoje Biuro Truda. 
S. 123. 
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straipsnio 2 dalis numato, kad […] kitos darbo apmokëjimo formos […] 
nustatomos kolektyvinëse ir darbo sutartyse. Ði nuostata leidþia ámonëms 
remiantis teisës aktais darbuotojams uþ darbà mokëti ir natûrine forma, 
nors Darbo kodekso 186 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad darbo uþmokes-
tis mokamas pinigais. Þinoma nemaþai ámoniø, kurios dalá darbuotojui 
pinigais priskaièiuoto darbo uþmokesèio iðmoka savo gaminama produkcija 
(pvz., Vilniaus saldainiø fabrikas AB „Pergalë“ – ðokoladais, AB „Vilniaus 
kailiai“ – vaikiðkais kailinukais ir kt.). 
 
 

1.2. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos 
 

Darbo užmokesčio funkcijos. Ávairioje literatûroje nurodoma nemaþai 
darbo uþmokesèio funkcijø. Rusijos darbo teisëje iðskiriamos trys pagrindi-
nës darbo uþmokesèio funkcijos: atstatomoji, skatinamoji ir reguliuojamoji. 
Jos atspindi darbo jëgos pasiûlos ir paklausos santyká formuojant perso-
nalà, numatant darbuotojø skaièiø ir jø uþimtumà1. Lietuvos ekonomistai 
(E. Stancikas, B. Martinkus, A. Savanevièienë, V. Gerikienë ir kt.) iðskiria 
atstatomàjà, skatinamàjà ir socialiniø garantijø darbo uþmokesèio 
funkcijas. 

Atstatomosios funkcijos pavadinimas kilo ið termino „darbo jëgos at-
statymas“. Svarbiausias darbo uþmokesèio tikslas – atkurti sugebëjimà 
dirbti. Pirmiausia turi bûti kompensuoti bûtini paprasto nekvalifikuoto 
darbo pragyvenimo kaðtai, antraip dirbantis asmuo negalëtø normaliai 
funkcionuoti. Todël èia svarbiausià átakà turi valstybës nustatytas minima-
lus darbo uþmokestis. Jo dydþiu apibrëþiamas maþiausias galimas mënesio 
darbo uþmokestis. 

Normaliomis sàlygomis darbo jëga atkuriama ne tik patenkinant fizio-
loginius poreikius (pertrauka pailsëti ir pavalgyti), bet ir sudarant patenki-
namas sàlygas darbuotojø kvalifikacijai kelti bei kûrybiniam potencialui 
plëtoti. 

Socialiniø garantijø funkcija uþtikrina ne tik paprasto, bet ir sudëtin-
gesnio, kvalifikuoto darbo sànaudas. Darbuotojo kvalifikacijos lygá lemia 4 
pagrindiniai veiksniai, kurie turi bûti ávertinti atitinkamai diferencijuojant 
apmokëjimo lygá: bendrasis iðsimokslinimas; visø formø specialus iðsimok-

                                                           

1 Trudovoje pravo Rosiji: uèebnik dlia vuzov. Otvetstvenyje red. dr. jur. nauk, prof. R. Z. 
Livðic i dr. jur. nauk, prof. Ju. P. Orlovsky. – Moskva, 1998. S. 188.  
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slinimas; ágûdþiai, ágyti praktiniame darbe; ágimtos asmeninës dalykinës 
savybës. 

Skatinamoji darbo uþmokesèio funkcija yra padidinti darbo naðumà. Ji 
taikoma nustatant atitinkamà darbo uþmokesèio dydá uþ kiekybæ ir kokybæ, 
taikant diferencijuotà darbo apmokëjimà. 

Darbo apmokėjimo sistemos. Pasirinkta darbo apmokëjimo sistema turi 
garantuoti teisingà atlyginimà uþ darbà, uþtikrinti ne tik minimalø, bet ir 
normalø pragyvenimo lygá – visuomeninæ padëtá bei pripaþinimà.  

Pagrindinës darbo uþmokesèio sistemos – vienetinë ir laikinë – atitinka 
du pagrindinius darbo uþmokesèio nustatymo bûdus: pagal pagaminamos 
produkcijos kieká ir atidirbtà laikà. Darbo apmokëjimo sistemà turi pa-
rinkti pati ámonë, ávertinusi jos tinkamumà ir racionalumà. Kiekviena ið nu-
rodytø sistemø gali bûti tiek individuali, tiek ir kolektyvinë – priklauso nuo 
to, pagal kokius rodiklius nustatomas darbuotojo darbo uþmokestis: indivi-
dualus ar grupinis. Rinkos ekonomikos sàlygos verèia taikyti individualià 
darbo uþmokesèio sistemà, skatinanèià siekti bendrø rezultatø. 

Vienetinė darbo uþmokesèio sistema yra viena seniausiø ir paprastai tai-
koma darbininkams apmokëti uþ darbà. Ðiai sistemai taikyti bûtinos tam 
tikros prielaidos: 

– darbas turi bûti vertinamas natûrine iðraiðka; 
– didelis darbo greitis neturi turëti átakos atliekamo darbo kokybei; 
– didþiausià átakà darbo rezultatams turi turëti pats darbuotojas. 
Europos ðaliø (Vokietijos, Prancûzijos) ûkininkavimo praktikoje taiko-

mos ávairios vienetinio darbo uþmokesèio rûðys. Labiausiai paplitæs: tiesio-
ginis, netiesioginis, progresinis, regresinis bei akordinis apmokëjimas.  

Tiesioginis vienetinis darbo apmokëjimas remiasi klasikine verslo vady-
bos teorija (F. Teiloro, A. Fajolio, H. Emersono, H. Fordo, H. Èerèo ir 
kt.). Kai taikoma tiesioginio vienetinio darbo uþmokesèio sistema, dar-
buotojo darbo uþmokestis yra tiesiogiai proporcingas jo iðdirbiui, t. y. pa-
gamintai produkcijai arba atliktoms paslaugoms. Ði darbo uþmokesèio sis-
tema labai paprasta: norint apskaièiuoti visà darbo uþmokestá vieneto 
ákainá reikia padauginti ið atliktø vienetø skaièiaus. 

Netiesioginio vienetinio darbo uþmokesèio sistema nustatoma pagalbi-
niams (aptarnaujantiems) darbuotojams. Jos esmë – pagalbiniam darbuo-
tojui darbo uþmokestis mokamas atsiþvelgiant á pagrindiniø darbuotojø 
darbo rezultatus. Tokia vienetinio darbo uþmokesèio sistema rekomen-
duojama mokëti uþ derintojø, remontininkø ir kitø ðios kategorijos darbi-
ninkø vienetininkø darbà. Jø darbo uþmokestis mokamas atsiþvelgiant á pa-
grindiniø darbininkø vienetininkø iðdirbá ir apskaièiuojamas pagal netiesio-
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giná vieneto ákainá1. Kitaip tariant, jei pagrindinis darbuotojas, kurá aptar-
naus pagalbiniai darbuotojai, nespës atlikti atitinkamo darbo, bus laikoma, 
kad pagalbiniai darbininkai taip pat neatliko darbo, ir dël to gali sumaþëti 
jø darbo uþmokestis. 

Taikant progresiná vienetiná apmokëjimà darbininkui uþ ávykdytas nu-
statytas normas mokama pagal áprastus vienetinius ákainius, o virðijus 
normas, – pagal padidintus ákainius. Ði sistema visada bûdavo taikoma ið-
skirtiniais atvejais, o ir dabar ji taikoma labai retai. Progresinis vienetinis 
darbo uþmokestis skatina virðyti gamybines uþduotis ir didina darbo uþmo-
kestá. Darbo uþmokesèio kilimo tempai gali aplenkti darbo naðumo didë-
jimo tempus. Todël ði sistema taikoma tik uþ ypaè svarbius darbus, daþ-
niausiai nedideliuose gamybos baruose2. 

Regresinio vienetinio darbo uþmokesèio sistemos esmë yra tokia: kuo 
labiau virðijamos darbo normos, tuo lëèiau kyla darbo uþmokestis. Regre-
sinis vienetinis darbo uþmokestis vadinamas „papildomø pajamø pasidali-
jimo sistema“, t. y. darbuotojas dalijasi su darbdaviu pajamas, gautas padi-
dëjus darbo naðumui ne dël darbuotojo nuopelnø, o todël, kad darbdavys 
sudarë sàlygas darbuotojui naðiai dirbti. Regresinis vienetinis darbo uþmo-
kestis daþniausiai taikomas ten, kur darbas nepakankamai normuojamas. 
Darbo normos keièiamos gana retai, ir kuo aukðtesnis jø ávykdymo lygis, 
tuo lëèiau didëja darbuotojo darbo uþmokestis.  

Taikant akordinæ vienetinæ sistemà bûtina tiksliai apskaièiuoti vienetiná 
ákainá ne uþ kiekvienà gamybinæ operacijà atskirai, o uþ visà darbø kom-
pleksà, t. y. akordinæ uþduotá. Kitaip tariant, taikant akordiná vienetiná 
darbo uþmokestá su darbininkais atsiskaitoma tada, kai baigiamas visas 
darbas. Jeigu darbas trunka ilgiau nei mënesá, einamàjá mënesá, atsiþvel-
giant á atliktø darbø apimtá, mokamas avansas. Ði sistema skatina darbuo-
tojø materialiná suinteresuotumà naðiau dirbti ir kuo greièiau atlikti darbà. 
Paprastai ávedamas premijavimas uþ akordines uþduotis, atliktas per kiek 
galima trumpesná laikà. Ði sistema taikoma darbams, kuriø ilgas gamybos 
ciklas (pvz., statybos, skubiø árenginiø remonto ir derinimo, ávairiø agre-
gatø remonto darbams)3. 

                                                           

1 Nekrošius I. ir kt. Darbo teisë: vadovëlis Respublikos aukðt. m–klø teisës spec. studen-
tams. – Vilnius: Mintis, 1990. P. 165.  

2 Trudovoje pravo Rosiji: uèebnik dlia vuzov. Otvetstvenyje red. dr. jur. nauk, prof. R. Z. 
Livðic i dr. jur. nauk, prof. Ju. P. Orlovsky. – Moskva, 1998. S. 208. 

3 Trudovoje pravo Rosiji: uèebnik dlia vuzov. Otvetstvenyje red. dr. jur. nauk, prof. R. Z. 
Livðic i dr. jur. nauk, prof. Ju. P. Orlovsky. – Moskva, 1998. S. 208. 
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Reikia paþymëti, kad vienetinio darbo uþmokesèio sistema ir jos rûðys 
taikomos apmokëti uþ darbà darbuotojams, kurie atlieka trumpo gamybi-
nio ciklo ir daþnai pasikartojanèius darbus, t. y. ten, kur organizuojama se-
rijinë, masinë produkcijos gamyba. Vienetinis darbo uþmokestis mokamas 
tose ámonëse, kur yra daug kvalifikuoto rankø darbo. 

Darbuotojas daþnai suinteresuotas sparèiau dirbti, kai jo uþdarbis tie-
siogiai priklauso nuo veiklos rezultato. Taèiau kai bûtina tiksliai ávertinti 
iðdirbá, susiduriama su tam tikra problema taikant vienetinæ apmokëjimo 
sistemà. Darbuotojo veiklos rezultatai daþnai priklauso nuo jo poþiûrio á 
darbà, interesø, be to, darbø apimtis vertinama ne tik pagal kieká, bet ir pa-
gal kokybæ, o didinant iðdirbá, daþnai nukenèia kokybë. Todël pasirink-
dama ðià sistemà ámonë turi labai tiksliai apskaièiuoti iðdirbá. 

Ðiuo metu vienetinë darbo uþmokesèio sistema taikoma vis reèiau, ir 
uþleidþia vietà laikinei darbo uþmokesèio sistemai. Taikant ðià sistemà dar-
buotojams mokama uþ dirbtà laikà: darbininkams – pagal tarifinius atly-
gius, specialistams ir tarnautojams – pagal nustatytas algas. Taikant laikinæ 
apmokëjimo sistemà atlyginimas nesiejamas su pagamintos produkcijos 
kiekiu, bet apskaièiuojamas valandiná tarifiná atlygá dauginant ið dirbtø va-
landø skaièiaus. 

Laikinë darbo uþmokesèio sistema taip pat turi savo posistemes, ið jø 4 
taikomos daþniausiai: 

1. Paprastoji laikinë posistemë. Darbuotojams mokama uþ dirbtà laikà 
pagal tarifinius atlygius. Svarbu yra pagrásti valandiná tarifiná atlygá. 
Jis atsiþvelgiant á iðorës sàlygas turi bûti kas kiek laiko keièiamas ir 
nustatomas remiantis darbø vertinimu. 

2. Kai yra privaloma normuota uþduotis: darbuotojui sumokama uþ nu-
statytà dirbtà laikà, taèiau jis privalo ávykdyti nustatytà normuotà uþ-
duotá. Jei uþduotis neávykdoma, jà leidþiama baigti po darbo valandø 
ar per pietø pertraukà. 

3. Asmeniniø priedø. Taikant ðià posistemæ, valandinis tarifinis atlygis 
susideda ið dviejø daliø: viena – pagrindinë, priklauso nuo darbo tu-
rinio ir darbo vertinimo, antra – papildoma, nustatoma „pagal nuo-
pelnus“, priklauso nuo darbuotojo asmeniniø savybiø, darbo uþduo-
èiø vykdymo lygio, adaptacijos kolektyve ir prie esamø darbo sàlygø. 
Lietuvoje ði posistemë taikoma retai, labiausiai paplitusi JAV ir Va-
karø Europoje. 

4. Keliø atlygiø posistemë. Panaði á diferencijuotà vienetinæ darbo uþ-
mokesèio sistemà. Jà taikant nustatomi keli atlyginimø dydþiai. Jie 
darbininkams taikomi diferencijuotai atsiþvelgiant á tai, ar jie ávykdo 
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normuotas uþduotis. Pavyzdþiui, darbininkams, kurie virðija darbo 
normas, nustatomas 20 proc. didesnis atlygis, o tiems, kurie darbo 
normø neávykdo, nustatomi 15–20 proc. maþesni valandiniai tarifiniai 
atlygiai.  

Pramonës darbininkams daþniausiai taikomas valandinis tarifinis atly-
gis: valandos, dienos arba mënesio. Tais atvejais, kai darbo normavimas 
grindþiamas pamaininio darbo iðdirbio normomis, taikomas dieninis tarifi-
nis atlygis. Darbuotojams, kuriems taikoma laikinë darbo uþmokesèio sis-
tema, gali bûti ávedamas mënesinis tarifinis atlygis, apskaièiuotas ið dirbtø 
valandø. 

Lietuvos Darbo kodekse átvirtinta nuostata, jog minimalø valandiná at-
lygá Triðalës tarybos teikimu nustato Vyriausybë. Vadinasi, maþesnis uþ 
minimalø atlyginimas negali bûti mokamas. Vadovaujantis Tarptautinës 
darbo organizacijos konvencija Nr. 131 „Dël minimalaus darbo uþmokesèio 
nustatymo, ypaè atsiþvelgiant á besivystanèias ðalis“ valstybëms, ratifikavu-
sioms ðià konvencijà, leidþiama iðskirti darbuotojø kategorijas, kurioms ne-
bus taikomas minimalus darbo uþmokestis. Kai kurioms darbuotojø kate-
gorijoms gali bûti skiriami specialûs, maþesni uþ normalius tarifiniai atly-
giai. Specialûs minimalûs tarifiniai atlygiai paprastai taikomi darbuotojams, 
kuriø darbo naðumas yra labai maþas, kad bûtø galima taikyti normalø mi-
nimalø tarifiná atlygá. Prieðingu atveju tokiems darbuotojams bûtø sunku 
ásidarbinti. Specialûs minimalûs tarifiniai atlygiai taikomi jauniems darbi-
ninkams, mokiniams, staþuotojams, þmonëms su negalia.  

Laikinë darbo uþmokesèio sistema patogi tuo, kad nesudëtinga apskai-
èiuoti darbo uþmokestá. Nebûtina skaièiuoti iðdirbá, ir atlyginimas nesusijæs 
su atlikto darbo kiekiu. Kita vertus, daug dëmesio reikia skirti darbo laiko 
elementui, todël darbo laiko apskaita turi bûti pagrásta ir grieþtai regla-
mentuota (vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojø saugos ir svei-
katos ástatymu, darbdavys privalo vesti darbo laiko apskaitos þiniaraðtá). 
Tai padeda ne tik sugrieþtinti darbuotojø kontrolæ, bet ir yra laikinës darbo 
apmokëjimo sistemos ámonëje pagrindas, taip pat uþtikrina teisingà darbo 
laiko apskaità, todël galima teisingai apskaièiuoti apmokëjimà uþ darbà. 

Laikinë darbo uþmokesèio sistema labai plaèiai taikoma nustatant spe-
cialistø ir vadovø darbo uþmokestá. Jiems daþniausiai nustatomos pareigi-
nës algos arba mënesiniai atlygiai pagal vienodà tarifinæ sistemà.  

Tiek vienetinës, tiek laikinës apmokëjimo sistemos taikymas turi ir pri-
valumø, ir trûkumø. Daþnai darbuotojas suinteresuotas darbo efektyvumu 
tada, kai jo uþmokestis uþ darbà yra tiesiogiai susijæs su veiklos rezultatais. 
Kai uþdarbis tiesiogiai nesiejamas su galutiniu rezultatu, sunku tikëtis 
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veiksmingo ir pasiaukojamo darbo, ypaè dirbant sunkø fiziná, beveik ar vi-
sai nemechanizuotà darbà.  

Kaip rodo Europos ðaliø patirtis, ðiuo metu, kai maðinø darbas keièia 
þmoniø darbà, plaèiausiai taikoma laikinë darbo apmokëjimo sistema. Tai-
kant valandiná darbo uþmokestá per tà patá laikà pagaminus didesná kieká 
produkcijos, darbo uþmokesèio dalis, tenkanti vienam vienetui, sumaþëja, 
todël sumaþëja produkcijos savikaina. Dël ðiø prieþasèiø tikslinga taikyti 
laikinæ darbo uþmokesèio sistemà.  

Paprastai laikinis apmokëjimas siejamas su papildomu skatinimu sie-
kiant geresniø darbo rezultatø (priedai, priemokos, premijos, kiti atlygini-
mai). Rinkos ekonomikos sàlygomis daugelyje ðaliø (pvz., Vokietijoje) pa-
prastai valstybë darbuotojø skatinimo metodø nekontroliuoja. Kai kuriose 
ðalyse (pvz., Italijoje) ástatymai numato tik bendràsias, deklaratyvias ir 
apraðomàsias nuostatas dël darbo uþmokesèio sistemø bei skatinimo 
priemoniø taikymo. Tik nedaugelyje ðaliø ástatymai numato konkreèias 
normas, reguliuojanèias kolektyvines darbo uþmokesèio sistemas.  

Premijavimas gali bûti taikomas individualiai, t. y. atskiram darbuotojui 
(pvz., uþ racionalizacinius pasiûlymus, darbinës veiklos zonos iðplëtimà, ge-
resná darbo laiko naudojimà, broko sumaþinimà ir kt.), arba kolektyviai,    
t. y. visai darbo grupei ar brigadai (pvz., uþ gerus gamybos rezultatus, ko-
lektyvinio darbo kokybæ, energijos, árenginiø, þaliavø ir medþiagø taupymà, 
darbo uþmokesèio fondo taupymà ir kt.). 

Lietuvoje premijinë sistema gana detaliai buvo reglamentuota planinio 
ûkio sàlygomis. Premijos pagal premijavimo tikslus buvo trijø rûðiø: uþ pa-
grindinius ûkinës veiklos rezultatus – tokiø premijø darbuotojai galëjo rei-
kalauti teisëtai; specialios (uþ naujos technikos, technologijos sukûrimà ir 
ádiegimà, racionalizacinius pasiûlymus, þaliavø ir medþiagø ekonomijà ir 
pan.); vienkartinës, t. y. premijos kaip dovana (skatinimas), ávertinus dar-
buotojo laimëjimus, mokomos darbdavio nuoþiûra. Norminiai teisës aktai 
nustatë rodiklius ir sàlygas, kuriø pasiekæs darbuotojas turëjo teisæ gauti 
premijà1. 

Dabartinëmis rinkos ekonomikos sàlygomis jokie Lietuvos teisës aktai, 
iðskyrus asmenims, kuriems darbo uþmokestis mokamas ið valstybës, savi-
valdybiø ar Sodros biudþetø, nereglamentuoja premijavimo sistemø ir pre-
mijø taikymo tvarkos. Pagal ástatymus darbdavys neápareigotas mokëti pre-
mijos ir nustato sau galimybæ prireikus jos nemokëti. Vadovaujantis Darbo 

                                                           

1 Nekrošius I. ir kt. Darbo teisë. Vadovëlis Respublikos aukðt. m–klø teisës spec. studen-
tams. – Vilnius: Mintis, 1990. P. 166–173. 



 21 

apmokëjimo ástatymo 3 straipsniu, ámonëms paliekama laisvë pasirinkti 
darbo apmokëjimo sistemà, sàlygas bei tvarkà, t. y. viskà „nustato ámoniø, 
ástaigø ir organizacijø savininkai (darbdaviai) kolektyviniuose susitarimuo-
se (kolektyvinëse sutartyse)“. 

Ið tiesø pasaulyje populiaresnës yra kitokios skatinimo sistemos, pavyz-
dþiui, dividendø (pelno dalis pajininkui ar akcininkui), darbuotojø dalyva-
vimo didinant ámonës pelnà, atidedamøjø (kaupiamøjø) iðmokø ir panaðiø 
sistemø taikymas. Jas taikant darbuotojai gali gerokai padidinti savo ið 
darbo gautas pajamas, nuo jø neatskaitomi mokesèiai kaip nuo darbo uþ-
mokesèio ir premijø, o darbdavys uþ jø taikymà gali gauti ávairiø mokesèiø 
lengvatø. Pavyzdþiui, Prancûzijos ástatymai rekomenduoja ávesti kolektyvi-
nio suinteresuotumo ûkinës veiklos rezultatais, darbo naðumo augimo, 
pelno padidinimo sistemas sudarant ávairius susitarimus. Nustatoma tokiø 
susitarimø sudarymo tvarka, valstybiniø institucijø kontrolës formos ir tik 
pagrindinës nuostatos dël numatomø darbuotojams iðmokø tipø. Sudarius 
tokius susitarimus darbdaviui numatomos mokesèiø lengvatos. Tokia ska-
tinimo sistema taikoma visam kolektyvui, vertinant balais kiekvieno dar-
buotojo pastangas, kvalifikacijà, darbo staþà, pravaikðtø nebuvimà. Premi-
javimo fondas, kurio maksimalus dydis yra 20 proc. darbo uþmokesèio 
fondo, dalijamas ið bendro visø darbuotojø balø skaièiaus. Skaièiuojant 
konkretø premijos dydá, balo vertë padauginama ið jø skaièiaus – kiekvie-
nam darbuotojui numatyto balø rezultato. Premijos iðmokamos kas ket-
virtá. Premijos dydis negali virðyti 1/5 metinio darbo uþmokesèio1. Taikant 
panaðias sistemas ne tik padidëja darbuotojo pajamos uþ darbà, bet ir tiki-
mybë iðlaikyti savo darbo vietà. Valstybë, ðià skatinimo sistemà taikanèiam 
darbdaviui, suteikia mokesèiø lengvatà, kartu uþtikrina darbuotojø uþim-
tumà ir didesnio uþmokesèio uþ darbà galimybes. Taip darbo santykiai ap-
saugomi nuo nelegalios darbo rinkos, nuo mokesèiø slëpimo ir kitø nei-
giamø padariniø. 

Privataus sektoriaus darbdaviai naudojasi savo átaka darbuotojui ir 
darbo sutartyje daþniausiai nustato diskrecinæ skatinimo sistemà, numatan-
èià, kad darbuotojams gali bûti mokama premija uþ tam tikrus darbo re-
zultatus, siejamus su ámonës pelnu. 

Nors darbo uþmokestis ir nepriklauso nuo ámonës pelno, taèiau jie labai 
susijæ. Darbo uþmokesèio garantinis pobûdis ir jo dalies átraukimas á pro-
dukcijos savikainà rodo darbuotojø dalyvavimà gaunant pelnà. Kaip jau 
minëjome, darbuotojo darbo uþmokesèio paskirtis – atkurti bûtinà darbo 

                                                           

1 Dubinas V. Darbo uþmokesèio formos ir sistemos Europos ðalyse. – Vilnius, 1996. P. 22.  
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jëgà ir skatinti konkreèius darbo rezultatus. Su kai kuriom iðlygom galima 
teigti, kad darbo uþmokesèio dalis (tarifinë ir dalis papildomos, kuri áskai-
toma á savikainà), bûtina palaikyti darbuotojo sugebëjimà dirbti, nepri-
klauso ir niekaip neturi priklausyti nuo ámonës pelno. Tarifinë dalis uþtik-
rina darbo jëgos atkûrimà. Papildoma dalis, áskaitoma á savikainà, turëtø 
padidinti darbo naðumà, iðdirbá, pagerinti kokybæ. Darbo uþmokesèio dalis, 
skatinanti siekti aukðtø ámonës darbo rezultatø, iðmokama ið pelno ir, 
aiðku, priklauso nuo jo dydþio ir paskirties. Tai nëra apmokëjimas uþ at-
liktà darbà, o papildomas atlyginimas, priklausantis nuo viso darbuotojø 
kolektyvo bendrø veiklos rezultatø. Kitaip tariant, darbuotojas, siekiantis 
kuo geresniø darbo rezultatø, neformaliai padeda ámonei gauti kuo didesná 
pelnà. O ámonei gavus pelnà, darbdavys apdovanoja darbuotojà uþ jo darbo 
rezultatus, neformaliai skatindamas dar geriau dirbti ir siekti geresniø re-
zultatø, dël to ámonë gauna dar didesná pelnà. Iðsivysèiusiose rinkos eko-
nomikos ðalyse tai vadinama „darbuotojų dalyvavimu valdant įmonę “. 

Skatinimas dividendais. Ámonës akcijos, iðplatintos darbuotojams, – 
daþnos daugumoje, ypaè dideliø, Vakarø ámoniø. Taikant ðià skatinimo 
sistemà, ámonës darbuotojams parduodamos akcijos arba valstybinës obli-
gacijos taikant 20–30 proc. nuolaidà. Paprastai tokiø akcijø platinimo sàly-
gos numatomos kolektyvinëse sutartyse. Taèiau yra ðaliø, kuriose ástatymai 
numato akcijø platinimo darbuotojams sàlygas ir tvarkà. Pavyzdþiui, vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos akciniø bendroviø ástatymo 36 straipsnio 1 
dalimi1, darbuotojø akcijos yra bendrovës darbuotojams lengvatinëmis sà-
lygomis parduotos ar kitaip perduotos vardinës akcijos. Prancûzijos ástaty-
mai numato galimybæ ávesti darbuotojø akcijas bet kurioje ámonëje, kuri 
turi teisæ individualiai ar kolektyviai parduoti savo darbuotojams jø iðleistas 
akcijas. Skatinant darbuotojus ásigyti akcijø, ámonei nustatomi maþesni 
pelno apmokestinimo tarifai bei sudaromos sàlygos gauti lengvatinius kre-
ditus, skiriamus pagal verslo planus. Kai neuþtenka darbo uþmokesèio ak-
cijoms iðpirkti pagal ðalyje leidþiamà darbuotojams ásigyti akcijø paketà, 
darbuotojai gali gauti valstybës paskolà2.  

Ástatymai gali numatyti ir apribojimus: kiekvienas darbuotojas gali ási-
gyti tiek akcijø, kad jø vertë nevirðytø metinio darbo uþmokesèio, numato-
mas laikotarpis, per kurá negali bûti parduodamos akcijos kitam asmeniui. 
Pavyzdþiui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniø bendroviø ásta-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos akciniø bendroviø ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 64–1914; 
Nr. 68 (atitaisymas). 

2 Dubinas V. Darbo uþmokesèio formos ir sistemos Europos ðalyse. – Vilnius, 1996. P. 22. 
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tymo 36 straipsnio 2 dalimi1, darbuotojø akcijø perleidimà bendrovës ásta-
tai gali apriboti, bet ne ilgesniam kaip 3 metø terminui skaièiuojant nuo jø 
iðleidimo á apyvartà dienos. Kartu nustatoma, jog darbuotojø akcijos savi-
ninkas neturi teisës perleisti ðios akcijos kito asmens, neturinèio teisës jà 
ásigyti, nuosavybën. Pasibaigus perleidimo apribojimo laikui, akcija ne-
tenka darbuotojø akcijos statuso ir yra pakeièiama paprastàja vardine ak-
cija. Paveldëtos darbuotojo akcijos statusas, kol pasibaigs perleidimo apri-
bojimo laikas, nesikeièia. 

Darbuotojø akcijos gali bûti iðperkamos iðskaitant ið jø reguliaraus 
darbo uþmokesèio, kurio dalis neapmokestinama fiziniø asmenø pajamø 
mokesèiu. Pavyzdþiui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniø bendro-
viø ástatymo 36 straipsnio 3 dalimi, darbuotojø akcijos gali bûti apmoka-
mos, iðskyrus pradinius ánaðus uþ jas, atskaitant ið darbuotojo atlyginimo 
(darbo uþmokesèio), jei ðie atskaitymai darbuotojo pageidavimu kaupiami 
specialiame fonde. Draudþiama versti darbuotojà pirkti bendrovës akcijø, 
taip pat neleidþiami atskaitymai ið darbo uþmokesèio apmokëti toms akci-
joms, kuriø jis nepasiraðæs. 

Ðie darbuotojai dalyvauja visuose akcininkø susirinkimuose, gali bûti ið-
rinkti á akciniø bendroviø renkamus organus. Jie taip pat turi teisæ á infor-
macijà apie ámonës finansinæ bûklæ ir veiklos rezultatus.  

Bûtina nustatyti, kokià dalá darbuotojø turimos akcijos sudaro kitø pa-
jamø atþvilgiu. Labai svarbu papildomus darbuotojø atlyginimus, pavyz-
dþiui, pajamas ið gauto pelno (iðmokamus dividendus, ásigytas naujas akci-
jas, premijas ir kt.), derinti su pastoviais darbuotojø atlyginimais. Be to, 
darbdavys neturi pamirðti ir papildomø mokëjimø pagal socialinës politikos 
programas. Nuo to, kokià paramà (pvz., akcijø panaudojimas garantuoja 
tam tikrà socialiná saugumà tuo atveju, kai atleidimas ið darbo yra neiðven-
giamas; dividendai gali kompensuoti atlyginimà mokant maþesnius mokes-
èius valstybei ir t. t.) darbuotojams suteiks ámonës administracija, priklau-
sys, ar bus maþinami darbuotojø atlyginimai, siekiant padengti visà ar dalá 
programos, numatanèios darbuotojø dalyvavimà valdant ámonæ per akciná 
kapitalà (akcijas). 

Kaip rodo uþsienio ðaliø (Ðvedijos, Norvegijos, Suomijos, Prancûzijos ir 
kt.) patirtis, tokiose ámonëse darbuotojai dirba daug naðiau, nes jie gauna 
ne tik atlyginimà uþ darbà, premijas uþ indëlá gausinant pelnà, bet ir divi-
dendus uþ lengvatinëmis sàlygomis ásigytas akcijas. Ði premijavimo sistema 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos akciniø bendroviø ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 64–1914; 
Nr. 68 (atitaisymas).  
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labai veiksminga dar ir todël, kad sudaromos palankesnës sàlygos socialinei 
partnerystei plësti ir taikyti inovacinæ vadybà. Juk darbuotojai gali daly-
vauti priimant ne tik operatyvaus ámoniø valdymo sprendimus, bet ir turi 
balso teisæ visuotiniame akcininkø susirinkime. 

Ástatymai reguliuoja ir atidedamàsias (kaupiamàsias) iðmokas darbuo-
tojams, kurios kaupiamos daugelá metø. Pavyzdþiui, Prancûzijoje atlygini-
mas ið pelno dalies darbuotojams nemokamas grynais, o sudaro dalyvavimo 
fondà (rezervà), kuris nëra apmokestinamas1. Ðio fondo lëðos naudojamos 
visø pirma investicijoms plësti. Darbuotojai, turintys atitinkamà darbo 
staþà ir taip prisidëjæ prie gauto pelno, gauna proporcingà darbo uþmokes-
èiui (ne daugiau kaip nustatytas maksimumas) obligacijø, akcijø ar kitø 
vertybiniø popieriø skaièiø, kurias iðmoka ne anksèiau kaip po 5–8 metø. 

Visos darbuotojui priklausanèios ið dalyvavimo fondo sumos iðmoka-
mos atleidþiant ið darbo, iðëjus á pensijà ar nustojus dirbti dël invalidumo. 

Vokietijos ástatymai numato, kad darbuotojai ir tarnautojai gali dalá 
darbo uþmokesèio padëti á ámonës taupomàjà sàskaità, kuri bus deponuota 
per 7 metus, per kuriuos nurodyta suma padidës dël taikomø (paprastai 30 
proc.) metiniø palûkanø. Darbuotojas galës naudotis ðiais pinigais tik pra-
ëjus nustatytam terminui2. Taupomosios priemonës daugiausia taikomos 
didelëse Vakarø ðaliø ámonëse, vadovaujantis teisës normomis, átvirtinto-
mis ne ástatymuose, o kolektyvinëse sutartyse. 

Minëtø priemoniø tikslas – suinteresuoti personalà ámonës veikla. Be 
to, atidedamø iðmokø sukaupimas traktuojamas kaip efektyvi priemonë 
kovojant su infliacija ir kaip kaupimo bûdas papildomas pinigø sumas pa-
naudojant investicijoms. 

Lietuvos darbdaviai maþai dëmesio skiria savo darbuotojø materialinës 
gerovës didinimui. Nenoriai ásileidþia naujoves. Ne itin susidomëta dar-
buotojø dalyvavimu valdant ámonës akciná kapitalà ar kitokiais bûdais. 
Ðiandien þmonës, nepasitikëdami bankais, kaupia pajamas namie. Tai 
rodo, kad ðie uþðaldyti pinigai tampa nemobilûs, o neinvestuoti greitai nu-
vertëja. Todël pirmiausia, pasitelkus uþsienio patirtá, darbdaviams reikëtø 
imtis savo ámonëse diegti atidedamøjø iðmokø sistemas siekiant, kad ámonë 
klestëtø ir gerëtø darbuotojø materialinë gerovë. Taip ne tik ágyjamas dar-
buotojø pasitikëjimas, bet ir galbût iðvengiama bankroto atvejø, t. y. pasi-
naudojus laisvais darbuotojø pinigais (esant jø sutikimui, jø darbo uþmo-
kesèio dalá atidedant ir uþ jà mokant palûkanas) bûtø galima iðplësti gamy-

                                                           

1 Dubinas V. Darbo uþmokesèio formos ir sistemos Europos ðalyse. – Vilnius, 1996. P. 30.  
2 Ten pat. 
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bos apyvartà ar, ádiegus naujà technologijà, pasiekti kuo didesnio darbo na-
ðumo ar geresnës produkcijos kokybës, o tai padidintø ámonës pelnà. Tai-
kant ðià sistemà, darbdaviui nereikëtø uþstato, verslo plano ir kitø rekvi-
zitø, reikalaujamø bankuose norint paimti kredità. Taèiau ðios sistemos 
diegimas negali bûti laisvai valdomas, t. y. paliekant viskà darbdavio valiai. 
Ðiems procesams reguliuoti bûtinas teisinis pagrindas, draudþiantis darb-
daviui savavaliðkai naudotis lëðomis ir piktnaudþiauti darbuotojø padëtimi. 
Tam turëtø bûti numatytos prieþiûros ir kontrolës priemonës, kurias ágy-
vendinant dalyvautø ir darbuotojø atstovai. Be to, kartu galëtø bûti numa-
tomas ir privalomas ðiø lëðø draudimas. Kitaip tariant, èia turëtø bûti nu-
matytos valstybës garantijos, t. y. ádiegta valstybës priemoniø sistema, bû-
tina darbuotojø teisiø apsaugai uþtikrinti. 
 
 

1.3. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas 
 

Darbo apmokëjimo sistemoje svarbu ne tik nustatyti sudedamàsias 
darbo uþmokesèio dalis, parinkti darbo apmokëjimo formas, bet ir nusta-
tyti teisingumo pagrindus. 

Ekonomistai ir sociologai (A. Smit, D. Rikardo, J. S. Mill, G. Reisman, 
K. Marksas ir kiti) stengësi sukurti bendrà darbo uþmokesèio teorijà, kuri 
paaiðkintø visus darbo uþmokesèio dydþio ir jo pokyèiø nustatymo atvejus. 
Nuo senø laikø þinomos darbo apmokëjimo, atitinkanèio pragyvenimo lygá, 
darbo uþmokesèio fondo, ribinës gamybos, derybø, perkamosios galios, 
darbo jëgos pasiûlos ir paklausos, þmogiðkojo kapitalo ir kitos teorijos, ta-
èiau në viena nëra visuotinai pripaþinta, nes veiksniai, turintys átakos nu-
statant darbo uþmokestá, yra labai sudëtingi ir glaudþiai susijæ su ðalies so-
cialine–ekonomine sistema. Pateiktos darbo uþmokesèio nustatymo teori-
jos gali bûti taikomos atitinkamu laikotarpiu, konkreèiomis sàlygomis ir at-
spindëti daugelá ðios problemos aspektø. Taèiau në vienos ið jø negalima 
vertinti kaip universalios teorijos, tinkamos taikyti visomis sàlygomis, visose 
ðalyse. Tai yra teorijos, kurios gali pasirodyti tinkamos statiðkoms ekono-
mikos ðalims, kurioms bûdingos þemës ûkio ir verslininkystës gamybos ða-
kos, bet visiðkai gali netikti dinamiðkoms pramonës ðalims.  

Beveik ðimtmetá trukæ mëginimai ávairiuose pasaulio kraðtuose rasti 
principus, pagal kuriuos bûtø galima nustatyti teisingà atlyginimø dydá, 
buvo bergþdi, nes kol kas neatrasta taisyklë, kuria galima bûtø pasiremti1. 
                                                           

1 Forgaty M. The Just Wage. – London, 1961. 
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Patyrusi arbitrë ledi B. Wootton, pripaþindama, jog arbitrai „sprendþia ne-
iðsprendþiamà problemà mëgindami rasti teisingumà etiniame vakuume“, 
nes „ðiame kontekste niekas neþino, kas yra teisingumas“, vis dëlto daro ið-
vadà, jog tuos kriterijus turi nustatyti ástatymas, ir reikalauja, kad visø atly-
ginimø bei pajamø dydis bûtø nustatomas politiniu sprendimu1. Kitaip ta-
riant, teisingas darbo apmokëjimas turëtø bûti nustatomas vadovaujantis 
pagrindiniais principais ir kriterijais, átvirtintais ástatyme. 

Rusijos ástatymai numato darbo uþmokesèio dydþio nustatymo kriteri-
jus. Tai asmeninis darbo indëlis ir atlikto darbo kokybë. Asmeninis darbo 
indëlis nustatomas pagal darbo kiekybæ (tiek darbo laiko, tiek ir atliktø 
darbø (vienetø) atþvilgiu) ir darbo indëlá á bendrus ámonës (organizacijos) 
darbo rezultatus. Darbo kokybë vertinama pagal jo sudëtingumà, sunkumà 
ir atsakomybæ. Rinkos ekonomikos sàlygomis nurodyti kriterijai nepra-
randa savo reikðmës. Kartais keièiasi sugaiðto darbo ir darbo rezultatø, 
apmokëjimo uþ darbo normà lygio ir kiti ávertinimo rodikliai bei kriterijai2. 

Lietuvoje teisë gauti teisingà atlygá uþ darbà reiðkia: atlyginimà, kuris 
garantuotø darbuotojams ir jø ðeimoms normalø gyvenimo lygá; padidintà 
darbo uþmokestá uþ virðvalandþius bei ypatingas darbo sàlygas; ávairias 
kitas garantines iðmokas ir kompensacijas, susijusias su darbo santykiais; 
vyrø ir moterø vienodà atlyginimà uþ vienodà darbà; atsiskaitymà laiku; 
iðskaitø ið darbo uþmokesèio ribojimà3. 

Rinkos ekonomikos sàlygomis konkretus tarifinis atlygis (alga) nusta-
toma ðaliø (darbuotojo ir ámonës administracijos) derybø bûdu. Ðios ðalys 
neturi absoliuèiø laisviø ir turi laikytis ekonominiø sàlygø ir tam tikrø tai-
sykliø. Paprastai darbo uþmokesèio dydis arba nustatymo galimybë numa-
toma ið anksto, t. y. prieð priimant á darbà darbuotojà, vadovaujantis átvir-
tintomis normomis ir pagrástais skaièiavimais. Darbo apmokëjimo formos, 
sistemos ir kitos sàlygos daþniausiai nustatomos iki darbinës veiklos pra-
dþios. Taip pat numatomos darbo normos, kurias privalo ávykdyti darbuo-
tojas, kad turëtø teisæ á atitinkamà apmokëjimà. Atitinkami rodikliai átvir-
tinami ástatymuose ir kituose norminiuose teisës aktuose. Pavyzdþiui, 
nustatant priimto darbuotojo darbo uþmokestá, vadovaujamasi ámonëje 

                                                           

1 Wootton B. The Social Foundation of Wage Policy. – London, 1962. P. 120, 162; taip pat 
Wootton B. Incommes Policy, An Inquest and a Proposal. – London, 1974. 

2 Jakovlev R. A. Perechod ot raspredelenija po trudu k raspredeleniju po stoimosti (cene) 
raboèei sily – sut procesa reformirovanija zarabotnoi platy v postsocialistièeskoi ekonomike 
Rossiji. – Moskva, 1997. S. 17. 

3 Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras (1 dalis) // Ats. red. K. Jovaiða. – Vil-
nius, 2000. P. 430. 
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galiojanèia kolektyvine sutartimi, kurioje, be jau minëtø rodikliø, gali bûti 
nustatytas ir atitinkamas tai darbininkø klasei ar darbuotojo kvalifikacinei 
kategorijai darbo uþmokesèio intervalas (ribos).  

Derybø metu aptariami abiem ðalims priimtini virðutinis ir apatinis ta-
rifinio atlygio dydþiai, kuriuos pripaþásta abi ðalys, gaudamos tam tikrà 
ekonominæ naudà. Taip susitariama dël tarifinio atlygio dydþio, priimtino 
tiek administracijai, tiek darbuotojams. Taèiau ir ðis dydis nëra nekintamas, 
jis taip pat gali svyruoti tam tikrose ribose. Nustatant tarifinio atlygio dydá, 
bûtina iðsiaiðkinti ir þinoti ámonës finansines galimybes ir jø kitimo per-
spektyvas, nes didelæ átakà nustatant tarifinio atlygio dydá gali turëti lëðø 
ribojimas.  

Nustatant tarifiná atlygá, bûtina atsiþvelgti á tam tikrus dalykus: darbo 
jëgos pasiûlà ir paklausà, darbuotojø nuomonæ, iðreikðtà kolektyvinëje su-
tartyje, ir tiek ámonës viduje, tiek uþ jos ribø (pvz., Vyriausybës nustatytà 
minimalià mënesinæ algà) vykstanèius ekonominius procesus. Be to, tarifi-
niai atlygiai ir algø schemos turi bûti reguliariai tikslinami, kad neapsun-
kintø darbo apmokëjimo organizavimo, kad atitiktø besikeièianèias sociali-
nes–ekonomines sàlygas ir teisinius pagrindus. 

Darbo uþmokesèio didëjimà daþnai lemia papildomi uþdarbiai, premi-
jos, darbuotojø, pasiekusiø aukðtesnæ kategorijà, perkëlimas ið maþiau mo-
kamø á daugiau mokamas grupes. Pasitaiko, kad, siekiant padidinti darbo 
uþmokestá, darbininkø kategorijos aukðtinamos nepagrástai. Tokiais atve-
jais paþeidþiami darbo apmokëjimo nustatymo principai, nes darbo uþmo-
kestis turi didëti pirmiausia didëjant tarifiniams atlygiams, atitinkamai ge-
rëjant gamybos efektyvumo rodikliams, o tik tada – papildomoms priemo-
nëms.  

Darbo rinkoje darbo apmokëjimo dydá lemia ávairûs veiksniai. Rusijos 
teisininkai iðskiria 4 veiksnius, kurie lemia darbo apmokëjimo dydá, t. y.:   
1) tos ðakos (profesijos), regiono ar atitinkamoje teritorijoje nusistovëjæs 
darbo uþmokestis; 2) darbdavio finansinës galimybës; 3) gyvenimo vertë;  
4) darbo naðumas. Paprastai ðie veiksniai turi átakos darbo jëgos pasiûlos ir 
paklausos svyravimams1. 

P. Vanagas visus darbo uþmokesèio dydþiui átakos turinèius veiksnius 
skirsto á iðorinius ir vidinius2: 
                                                           

1 Trudovoje pravo Rosiji: uèebnik dlia vuzov. Otvetstvenyje red. dr. jur. nauk, prof. R. Z. 
Livðic i dr. jur. nauk, prof. Ju. P. Orlovskiy. – Moskva, 1998. S. 208. 

2 Þr.: Vanagas P. Atlyginimo uþ darbà formos ir jø atmainos iðsivysèiusiose pasaulio ðalyse 
// Lietuvos ûkis. 1994. Nr.7–8, P. 27; Lukaševičius K., Martinkus B. Verslo vadyba. – Kaunas: 
Technologija, 2001. P. 95–101.  
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Išoriniai veiksniai: Vidiniai veiksniai: 

1. darbo rinkos sàlygos, 1. konkretaus darbo vertë, 
2. regiono darbo uþmokesèio lygis, 2. reliatyvi darbuotojo vertë, 
3. gyvenimo lygis, 
4. kolektyvinë sutartis, 

3. darbdaviø iðgalës mokëti 
tam tikrà atlyginimà. 

5. ástatymai, teisës aktai.  
  

Ið vidinių veiksniø nustatant darbo uþmokesèio dydá didþiausià átakà turi 
atlikto darbo vertë, kuri nustatoma taikant ávairius darbø vertinimo meto-
dus. Darbo vertinimo ir apmokëjimo sistema kiekvienoje ámonëje gali bûti 
pasirenkama savarankiðkai ir laisvai, taèiau pasaulyje vis plaèiau taikomos 
vienodos darbø vertinimo sistemos. Ðiuo metu tokia sistema bandoma 
ádiegti valstybës tarnautojams, politikams, teisëjams, prokurorams ir ki-
tiems pareigûnams, kuriø darbo uþmokestis mokamas ið valstybës, savival-
dybiø ar socialinio draudimo biudþetø. Kitø kategorijø darbuotojams Lie-
tuvos Respublikos ástatymai darbo uþmokesèio klausimais ðiuo poþiûriu 
nëra tobuli, nes jie nenustato darbø vertinimo sistemos kaip darbo apmo-
këjimo sistemos pagrindo ir nekreipia dëmesio á tokius darbo vertinimo 
kriterijus kaip iðsimokslinimas, atsakomybë, sprendimø priëmimo mastas ir 
kitus.  

Apibûdinant išorinius veiksnius, pabrëþiamas konkreèioje ðalyje nusta-
tytas minimalus darbo uþmokesèio dydis, apie kurá plaèiau pakalbësime 
kitame poskyryje. Gyvenimo lygis – taip pat svarbus darbo uþmokesèio dydá 
reglamentuojantis veiksnys. Darbo uþmokesèio dydis turi uþtikrinti dar-
buotojo perkamàjà galià (prekiø ir paslaugø kiekis, tenkantis vienam gy-
ventojui). Skiriamas realus ir nominalus darbo uþmokestis. 

Nominalus darbo užmokestis – tai pinigø suma, gauta uþ nustatytà lai-
kotarpá (paprastai mënesá). Realus darbo užmokestis – tai prekiø ir paslaugø 
kiekis, kurá galima ásigyti uþ nominalø darbo uþmokestá, nominalaus darbo 
uþmokesèio „perkamoji galia“. Realus darbo uþmokestis priklauso nuo 
nominalaus darbo uþmokesèio dydþio ir norimø ásigyti prekiø bei paslaugø 
kainø.  

Norint palaikyti atitinkamo lygio realø darbo uþmokestá ir kartu aprû-
pinti normalø darbo jëgos atkûrimà, ávedama indeksacija (indeksavimas – 
automatiðkas darbo uþmokesèio, algø, kitø iðmokø padidinimas kompen-
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suojant kainø lygio kilimà ir ðitaip iðsaugant nominaliø piniginiø aktyvø 
perkamàjà galià1).  

Darbo uþmokestis indeksuojamas nedaugelyje ðaliø. Vienose ðalyse 
(pvz., Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Italijoje, Liuksemburge) tai áformi-
nama ástatymais, kitose (pvz., Prancûzijoje, Ispanijoje, Suomijoje, JAV, D. 
Britanijoje, Ðveicarijoje) darbo uþmokesèio perkamasis pajëgumas palai-
komas reguliuojant tarifinius atlygius ir pareigines algas, sudarant naujas 
kolektyvines sutartis. Austrijoje, Portugalijoje ir Vokietijoje garantuotas 
darbo uþmokestis dël kainø pasikeitimo neindeksuojamas. Prancûzijoje in-
deksuojama tik valstybës reguliuojama minimali mënesio alga2. Indeksacija 
– infliacijos (infliacija – bendrojo kainø lygio kilimas, dël kurio kinta pini-
ginio vieneto perkamoji galia3) veiksnys, vedantis prie ryðkaus gamybiniø 
iðlaidø augimo, hiperinfliacijos (hiperinfliacija – labai dideliø tempø inflia-
cija, kuriai esant kainos per metus pakyla deðimtis ar net ðimtus kartø4). 

Lietuvoje indeksavimas priklauso nuo infliacijos tempø ir biudþeto fi-
nansiniø galimybiø bei darbuotojø ir darbdaviø pasiûlymø. Rinkos ekono-
mikos sàlygomis darbuotojas besàlygiðkai privalo ágyti teisæ á savo pajamø 
perkamosios galios palaikymà. Gyventojø pajamø rëmimo principai, atsi-
þvelgiant á minimalø gyvenimo lygá ir kainø dinamikà, nustatyti Gyventojø 
pajamø garantijø ástatyme5. Prarastas darbo uþmokesèio dydis ámonëse 
kompensuojamas ta paèia tvarka kaip ir pastovios iðmokos, jeigu tai nu-
matyta darbo arba kolektyvinëse sutartyse. Prarastas darbo uþmokesèio 
dydis susidaro, kai vartojimo kainø indeksas virðija vidutinio darbo uþmo-
kesèio didëjimo konkreèioje ámonëje tempus. Ðià virðijanèià sumà daugi-
nant ið bazinio konkretaus darbo uþmokesèio dydþio, gaunamas prarastas 
darbo uþmokesèio dydis. Reikia pasakyti, kad Lietuvoje indeksacija tai-
koma tik tikslinant minimalø darbo uþmokestá, nuo kurio priklauso ne tik 
privaèiose ámonëse, bet ir biudþetinëje sferoje dirbanèiø darbuotojø atlygi-
nimai. Be to, vadovaujantis Delspinigiø nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su 
darbo santykiais, pavëluotà mokëjimà ástatymu, Vyriausybë ar jos ágaliota 
institucija, atsiþvelgdama á vartotojø kainø indeksà per praëjusius kalendo-

                                                           

1 Ekonomikos teorijos terminø þodynëlis. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1992. 
P. 17. 

2 Kiselev I. Ja. Sravnitelnoje i meþdunarodnoje trudovoje pravo. – Moskva, 1999. S. 190.  
3 Ekonomikos teorijos terminø þodynëlis. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1992. 

P. 17. 
4 Ten pat. P. 16. 
5 Lietuvos Respublikos gyventojø pajamø garantijø ástatymas // Valstybës þinios. 1990. Nr. 

30–711. 
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rinius metus, kartà per metus indeksuoja ir ástatymo nustatytà delspinigiø 
dël pavëluotai iðmokamo darbo uþmokesèio ar kitø su darbo santykiais su-
sijusiø iðmokø dydá1. 
 

1.3.1. Minimalus darbo užmokestis 
 

Ástatymai (kai kur – kolektyvinës sutartys) nustato maþiausià darbuo-
tojø darbo uþmokestá, t. y. numato ribà, kurios negalima perþengti nusta-
tant tarifiná atlygá. Rinkos sàlygomis konkreti tarifinë alga nustatoma de-
rybø bûdu ir uþtvirtinama ðakos ar ámonës kolektyvinëmis arba darbo su-
tartimis. Pastaruoju metu negalima tvirtinti, kad valstybë visai nusiðalina 
nuo tarifiniø algø nustatymo procedûros net privaèiame sektoriuje. Kolek-
tyvinëse ar darbo sutartyse fiksuojama pagrindinë darbo uþmokesèio dalis, 
kurios dydá ið dalies numato valstybë, nustatydama minimalø darbo uþmo-
kestá. Minimalus darbo uþmokestis (toliau – MDU) egzistuoja daugelyje 
ðaliø, pavyzdþiui, JAV, Prancûzijoje, Ispanijoje, Kanadoje, Belgijoje, Por-
tugalijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Izraelyje2. Taèiau yra ðaliø, 
kuriose toks dydis valstybës mastu neegzistuoja, pavyzdþiui, Vokietijoje, 
Italijoje, Ðveicarijoje, Austrijoje, Norvegijoje, Danijoje, Airijoje3.  

MDU vykdo dvi funkcijas: apsaugo darbuotojus nuo nepateisinamai 
maþo darbo uþmokesèio, negalinèio garantuoti paprasto darbo jëgos atkû-
rimo, ir yra tarifiniø dydþiø nustatymo pagrindas. Pavyzdþiui, kai kurios 
ðalys MDU dydá, kaip socialiniø iðlaidø valdymo priemonæ, taikydavo savo 
ðalies socialinëms iðmokoms reguliuoti. Todël TDO atstovai (Guy Stan-

ding) primygtinai reikalavo, kad ði sàsaja bûtø panaikinta4. 
Paprastai MDU aiðkinamas kaip ðalies ekonominës ir socialinës politi-

kos elementas, tiesiogiai susijæs su ðalies ekonomine galia. Svarbiausias 
valstybës socialinës–ekonominës politikos uþdavinys darbo uþmokesèio 
srityje – MDU ir minimalaus pragyvenimo lygio (toliau – MGL) suartini-
mas. MGL dydis nustatomas pagal galiojanèias prekiø ir paslaugø kainas 
ávertinus „vartojimo kainø krepðelá“. Lietuvoje pastaruoju metu MGL pra-
rado savo realià vertæ, ir kaip atskaitos taðkas taikomas tik mokant paðal-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos delspinigiø nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais pa-
vëluotà mokëjimà ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 64–1921. 

2 Kiselev I. Ja. Sravnitelnoje i meþdunarodnoje trudovoje pravo. – Moskva, 1999. S. 189.  
3 Ten pat. 
4 Minimum Wages in Central and Eastern Europe: from protection to destitution. Ed. by 

Guy Standing and Daniel Vaughan–Whitehead. – CEU press: Budapest, London, New York, 
1995. P. 8. 
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pas. O minimalaus darbo uþmokesèio nustatymas skirtas bet kurio dar-
buotojo, taip pat neturinèio aukðtos kvalifikacijos, pragyvenimo minimu-
mui uþtikrinti.  

Dauguma autoriø1 mano, kad MDU susietas su uþimtumo lygiu ir ámo-
niø konkurencingumu ðalyje. Dël MDU taikymo nacionaliniu lygiu ir ypaè 
jo átakos uþimtumui ir nedarbui susidarë dvi nuomonës.  

Pirmosios atstovai (JAV ekonomistai D. Card, vëliau L. Katz ir A. Kru-
eger), rëmæsi 1992 m. Princetono darbais, iðreiðkë savo nuomonæ, kad 
MDU neturi didesnës átakos uþimtumui ir nedarbui. Jø Pensilvanijos ir 
Niudþersio valstijose atliktas tyrimas árodë, kad Niudþersio valstijoje padi-
dinus MDU, darbo vietø skaièius padidëjo, tuo tarpu gretimoje Pensilva-
nijos valstijoje, kurioje MDU nebuvo didinamas, prieðingai – darbo vietø 
skaièius gerokai sumaþëjo. Kaip paþymëjo JAV Civiliniø teisiø komisijos 
direktorë Linda Chavez, paaugliø uþimtumui MDU padidinimas padarë 
didelæ átakà: Niûdþersio valstijoje paaugliø uþimtumas sumaþëjo 28 proc., o 
Pensilvanijos valstijoje sumaþëjo tik 9 procentais.  

Antrosios nuomonës atstovai (anglø ekonomistai R. Vedder ir L. Gal-
laway), atlikæ tyrimus Anglijoje, paneigë JAV ekonomistø nuomonæ ir 
tvirtino, kad MDU turi didelæ átakà nedarbui (ypaè tai lieèia maþas paja-
mas gaunanèius asmenis, paauglius, etnines maþumas)2, t. y. MDU padidë-
jimas ðalyje, nepadidinus paklausos darbo rinkoje, gerokai padidina ne-
darbà.  

Apibendrinant skirtingas nuomones galima daryti iðvadà, kad tai, kas 
tinka vienoms ðalims, gali visiðkai netikti kitoms. Tam bûtina detali analizë.  

Dël MDU taikymo Lietuvoje ir jos átakos nedarbui taip pat vyksta dis-
kusijos. Pats faktas, kad daugelá metø nedidinamas MDU, rodo dviejø 
prieðingø nuomoniø iðsiskyrimà. Nepaisant teisinës MDU galios, darbda-
viai prieðinasi ðio dydþio didinimui, o kai kurie ir dabar galiojanèio MDU 
dydþio netaiko nustatydami darbuotojø darbo uþmokestá. Dalis darbdaviø 
atstovø ir Laisvosios rinkos instituto specialistø ragina visai atsisakyti 
MDU, motyvuodami tuo, kad, padidinus MDU ir nepadidinus darbo naðu-
mo, galima iðprovokuoti ámoniø konkurencingumo ir infliacijos padidëji-
mà. Mûsø nuomone, to vienareikðmiðkai pasakyti negalima, tuo labiau, kad 

                                                           

1 Þr.: Minimum Wages in Central and Eastern Europe: from protection to destitution. 
Ed. by Guy Standing and Daniel Vaughan–Whitehead. – CEU press: Budapest, London, New 
York, 1995. P. 174 ir Minimum wage costs jobs, ed. By Richard Vedder and Lowell Gallaway. 
– Adam Smith Institute. – London, 1995. P. 24.  

2 Minimum wage costs jobs, ed. By Richard Vedder and Lowell Gallaway. – Adam Smith 
Institute. – London, 1995. P. 3–5.  
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tai galime paneigti pasiþiûrëjæ á 1 paveikslà1. Nuo 1995 m. iki 1996 m. 
daugiau kaip 2 kartus padidinus MMA, nedarbo lygis sumaþëjo nuo 7,3 iki 
6,2 procento. Vëliau iki 1998 m. didinant minimalø darbo uþmokestá, 
nedarbo lygis augo neryðkiai ir 1998 m. pasiekë 6,9 procento. Taèiau nuo 
1998 m. nedidinus MMA, nedarbo lygis augo toliau ir 2001 m. gruodþio 31 
d. pasiekë 12,9 procento2. Todël svarstant, ar MMA turi átakos uþimtumui 
konkreèioje ðalyje, reikia atlikti iðsamius tyrimus ir paanalizuoti kitø 
veiksniø átakà ðiems procesams. 
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Kai kur MDU atskaitos taðkas yra vidutinio darbo uþmokesèio (toliau – 
VDU) lygis ðalyje. Realiai atsiþvelgiant á ávairiø ðaliø ekonomines galimy-
bes, neretai MDU yra gerokai maþesnis uþ VDU. MDU ne þemës ûkio 

                                                           

1 Remtasi Lietuvos darbo birþos leidinio „Lietuvos darbo rinka skaièiais 1991–2000“ 
duomenimis. – Vilnius, 2001, ir atitinkamais Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais, þr. 
2.4.1 skyriø. 

2 Nedarbo lygio tendencijos <http://www.ldb.lt/ten.htm> (þiûrëta 2002 m. geguþës 29 d.). 
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sektoriuje daþniausiai sudaro apie 50 proc. VDU lygio. Pavyzdþiui, D. Bri-
tanijoje MMA sudaro 75 proc., Nyderlanduose – 68, Prancûzijoje – 63, Vo-
kietijoje – 58, Italijoje – 50 proc. VDU1. 

Kaip rodo uþsienio ðaliø patirtis, bene svarbiausia apmokëjimo uþ darbà 
organizavimo problema – minimalaus darbo uþmokesèio dydþio nustaty-
mas.  

MDU ekonominiu aspektu reiðkia apmokëjimà uþ nekvalifikuotà darbà. 
Naujasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nenumato MDU (minima-
lios mënesinës algos (toliau – MMA) ir minimalaus valandinio atlygio) nu-
statymo principø ir kriterijø, kuriais remiantis ir áteisinamas ðis dydis. Pa-
vyzdþiui, Rusijos darbo kodekso 78 straipsnis2 aiðkiai apibrëþia MDU 
reikðmæ ir jo nustatymo kriterijus, tai yra MDU – tai mėnesinis darbo užmo-

kestis darbuotojui, atidirbusiam visą šiam laikotarpiui nustatytą darbo laiko 
normą ir atlikusiam savo darbines funkcijas (darbo normą), negali būti ma-
žesnis už Rusijos Federacijos Aukščiausios Tarybos nustatytą minimalaus 
darbo užmokesčio dydį. MDU neapima priemokø ir priedø, taip pat pre-
mijø ir kitø skatinamøjø iðmokø. Todël darbuotojo uþdarbio tarifas negali 
bûti maþesnis uþ minimalø darbo uþmokestá, o visos kitos iðmokos moka-
mos papildomai.  

Daugelyje tiek iðsivysèiusiø, tiek besivystanèiø ðaliø MDU dydis, kaip to 
reikalauja Tarptautinës darbo organizacijos (toliau – TDO) standartai, re-
guliuojamas ástatymais. TDO konvencijos Nr. 131 „Dël minimalaus darbo 
uþmokesèio nustatymo, ypaè atsiþvelgiant á besivystanèias ðalis“ 2 straipsnis 
nustato, kad minimalus darbo uþmokestis turi ástatymo galià ir negali bûti 
maþinamas. Ðios nuostatos nevykdymas uþtraukia baudþiamàsias arba kitas 
sankcijas atsakingam asmeniui arba asmenims3. 

1928 m. TDO priëmë konvencijà Nr. 26 ir rekomendacijà Nr. 30, nu-
matanèià pramonës ir prekybos sektoriuose dirbantiems darbuotojams mi-
nimalaus darbo uþmokesèio nustatymo metodus. 1957 m. analogiðkos nor-
mos buvo nustatomos dirbantiesiems þemës ûkyje (konvencija Nr. 99 ir re-
komendacija Nr. 89). TDO konvencijø ir rekomendacijø nuostatos skatina 
plësti MDU taikymà, t. y. garantuoti minimalø darbo uþmokestá kuo dides-
niam dirbanèiøjø skaièiui. TDO konvencijose taip pat deklaruojama, kad 

                                                           

1 Taratnikov A. A. Oplata truda v stranach s rynoènoj ekonomiki. – Moskva, 1992. S. 116. 
2 Komentarij k kodeksu zakonov o trude Rosijskoj Federaciji // Sostavitel i avtor kom-

mentarijev A. B. Borisov. – Moskva, 2000. S. 219.  
3 TDO konvencijos Nr. 131 „Dël minimalaus darbo uþmokesèio nustatymo, ypaè atsiþvel-

giant á besivystanèias ðalis“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 30–736. 
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ðalys, apibrëþdamos MDU taikymo ribas, privalo atsiþvelgti ir á konkreèià 
savo ðalies padëtá bei gali nustatyti ne vienà MDU dydá, o keletà jø.  

Konvencijoje Nr. 131 nustatyti pagrásti MDU nustatymo kriterijai, me-
chanizmas ir metodai. Joje konkreèiai neaptarinëjamas MDU dydis ávai-
riose ðalyse, taèiau numatoma MDU pagrindimo specifika, atsiþvelgiant á 
ðalies ekonominio iðsivystymo lygá ir pasaulio regiono ypatumus. Konven-
cijoje pabrëþiama MDU nustatymo ypatumai, diferencijavimo ribos, krite-
rijai, pavyzdþiui: darbuotojo ir jo ðeimos poreikiai, palyginti su bendruoju 
darbo uþmokesèio lygiu ir socialinëmis iðmokomis iðsivysèiusiose ðalyse; 
ðalies, kurioje veikia ámonë, ekonominio augimo veiksniai (bendrojo vidu-
tinio produkto dydis vienam gyventojui ir jo augimo tempai, uþimtumo ly-
gis, ðalies mokëjimø balansas ir kt.). 

TDO rekomendacijos Nr. 135 1 dalyje iðdëstomi minimalaus darbo 
uþmokesèio nustatymo tikslai1. MDU nustatymas turi bûti vienas ið politi-
kos, nukreiptos kovoti su skurdu, elementø. Anglø ekonomistai R. Vedde-
ris ir L. Gallaway paþymëjo, kad greièiau padidëja MDU, nei ðis padidëji-
mas sumaþina skurdo ribà2. Ið tiesø, padidinæ keliasdeðimt litø MDU, 
skurdo nesumaþinsim. Kita vertus, JAV atlikti tyrimai parodë, kad skurde 
gyvenantys asmenys ið viso nedirba, todël MDU kitimas jø visai nelieèia. 
Tai turi bûti siejama su valstybës ekonomine–socialine politika dël MGL ir 
MDU suartinimo. Todël pagrindinis minimalaus darbo uþmokesèio nusta-
tymo tikslas – minimaliø garantijø uþtikrinimas dirbantiesiems ir jø ðeimos 
nariams.  

MDU turi tiesioginá ir netiesioginá poveiká bendram darbo uþmokesèio 
lygiui ðalyje. Kitaip tariant, MDU daugelyje ðaliø yra atskaitos taðkas dife-
rencijuojant atskiriems darbuotojams darbo uþmokestá. Tiesioginis povei-
kis reiðkiasi tuo, kad daugelio ðaliø ástatymuose numatyta, jog, padidinus 
MDU, turi padidëti ir kitø (kvalifikuotø) darbuotojø darbo uþmokestis. 
Netiesioginis MDU dydþio pasikeitimo poveikis kitø darbuotojø uþmokes-
èiui reiðkiasi tuo, kad, sudarant kolektyvines darbo sutartis, darbuotojai ir 
jø profesiniø sàjungø atstovai siekia palaikyti susiklosèiusá santyká tarp 
minimalaus ir konkretaus darbo uþmokesèio.  

Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta, kad Vyriausybë Triðalës 
tarybos teikimu nustato minimalø valandiná atlygá ir minimalià mënesinæ 

                                                           

1 ILO. Internationale Labour Conventions and Recommendations 1919–1956. – Geneva. 
I Vol. 

2 Minimum wage costs jobs, ed. By Richard Vedder and Lowell Gallaway. Adam Smith 
Institute. – London, 1995. P. 3–5.  



 35 

algà1. Minimali alga tapo ne tiek atlyginimø indeksavimo ir socialiniø ga-
rantijø priemone, kiek árankiu padidinti mokestines áplaukas tiek á valsty-
bës, tiek ir á socialinio draudimo biudþetus. Vykdant Vyriausybës 1997–
2000 metø veiklos programà, buvo nuspræsta dirbantiesiems pagal darbo 
sutartis parengti minimalaus darbo uþmokesèio (MDU) nustatymo princi-
pus bei tvarkà. MDU – tai socialinë garantija, uþtikrinanti dirbanèiøjø ir jø 
ðeimos nariø minimaliø poreikiø patenkinimà. Fiksuoto minimalaus darbo 
uþmokesèio reikðmë yra dvejopa: pirma, tai minimalaus atlyginimo garan-
tija uþ darbà, kai maþesnio darbo uþmokesèio darbdavys negali mokëti 
darbuotojui, dirbusiam visà ástatymo nustatytà darbo laikà; antra, jis ap-
skaitos rodiklis (tiesioginis ar papildomas) nustatant darbo uþmokestá 
tiems darbuotojams, kuriø darbas apmokamas ið biudþeto lëðø; taip pat 
taikomas skaièiuojant paðalpas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybës nustatytas MDU dydis taikomas kol 
kas visoms dirbanèiøjø kategorijoms ávairiose ekonominës veiklos srityse. 
Kartais dël ávairiø prieþasèiø (siekiant sumaþinti galimà nedarbo didëjimà 
arba skatinant uþimtumà) netikslinga taikyti vienodo MDU dydþio visoms 
ekonominëms veikloms, dirbanèiøjø kategorijoms (pvz., mokiniams–sta-
þuotojams, asmenims, atliekantiems praktikà, ir kt.). Pavyzdþiui, Vengrijos 
darbo ministras, esant Tarybos pritarimui, gali atleisti darbdavius nuo 
reikalavimo taikyti valstybës nustatytà minimalø darbo uþmokestá, jeigu tai 
bûtina norint uþtikrinti uþimtumà, o ypaè nepilnameèiø, invalidø, neuþimtø 
asmenø2. Naujame Darbo kodekse átvirtinta nuostata, suteikianti teisæ tri-
ðaliu Vyriausybës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø susitarimu 
nustatyti skirtingà MDU dydá, pavyzdþiui, atskiroms ekonominëms veik-
loms arba kai kurioms dirbanèiøjø kategorijoms.  

Ðiuo metu yra apie 30 norminiø teisës aktø, kuriais remiantis minimali 
mënesinë alga naudojama nustatant ávairiø ámokø, iðmokø, priemokø, 
kompensacijø ar jø apribojimo dydþius. Lietuvos Respublikos Vyriausybë 
nustatydama MDU, remiasi 1970 m. priimta TDO konvencija Nr. 131, 
Lietuvoje ratifikuota 1994 m. rugsëjo 26 d., ir Socialinës apsaugos ir darbo 
ministerijos 1999 m. ásakymu patvirtintais MDU nustatymo principais ir 
tvarka3, t. y. vadovaujasi ðiais principais ir kriterijais: 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 64–2569. 
2 Kiselev I. Ja. Sravnitelnoje i meþdunarodnoje trudovoje pravo. – Moskva: DELO, 1999. 

S. 220. 
3 Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos 1999 m. balandþio 30 d. raðtas Nr. 11–06–1634. 
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a) MDU turi uþtikrinti dirbanèiajam ir jo iðlaikomiems vaikams mini-
malius, socialiai priimtinus poreikius; 

b) MDU nustatomas ir taikymo klausimai sprendþiami triðaliu susita-
rimu, pasiraðant metiná triðalá susitarimà; 

c) turi bûti patenkinti minimalûs, socialiai priimtini dirbanèiojo ir jo ið-
laikomø vaikø poreikiai; 

d) atsiþvelgiama á: bendrà ðalies vidutiná darbo uþmokesèio lygá; varto-
jimo kainø kitimà; gyventojø socialiniø grupiø gyvenimo standartus; 
darbdaviø pajëgumà mokëti nustatytà MDU dydá; ekonominius veik-
snius (ekonomikos augimà, darbo naðumo kitimà ir aukðto uþimtumo 
lygio skatinimà). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siûlo pasiraðyti triðalá susitarimà 
 
 
 
 

Áteisinamas teisës aktø nustatyta tvarka 
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Minimaliam darbo uþmokesèio dydþiui nustatyti (ir kitiems klausimams 
nagrinëti) prie Lietuvos Respublikos triðalës tarybos sudaroma Nuolatinë 
darbo apmokëjimo komisija. Komisijos tikslas – atsiþvelgiant á MDU nu-
statymo kriterijus ir jo dydþius, apskaièiuotus ávairiais metodais pagal ko-
misijos parengtas metodikas, kurias patvirtina Triðalë taryba, rekomen-
duoti naujà MDU dydá (dydþius ir jø taikymà) Triðalei tarybai. Lietuvos 
Respublikos triðalë taryba Socialinës apsaugos ir darbo ministrës teikimu 
tvirtina Nuolatinës darbo apmokëjimo komisijos sudëtá. 

Triðalë taryba, priëmusi sprendimà dël MDU dydþio, pasiûlo Vyriausy-
bei, profesinëms sàjungoms ir darbdaviams pasiraðyti triðalá susitarimà dël 
MDU dydþio. Visa MDU nustatymo tvarka pavaizduota 2 paveiksle. 

Nuo 1991 m. vasario mën. nustatytas minimalus darbo uþmokestis buvo 
nuolatos indeksuojamas atsiþvelgiant á infliacijos tempus ir biudþeto finan-
sines galimybes bei darbuotojø ir darbdaviø organizacijø pasiûlymus. Nuo 
1998 m. birþelio 1 d. jis nepakito ir ðiuo metu yra 430 Lt1 (apie ðio dydþio 
kaità þr. 2.4.1. skyriuje). 
 

1.3.2. Darbo apmokėjimo nustatymo teisiniai pagrindai 
 

Teisinë darbo apmokëjimo samprata visø pirma grindþiama tarptauti-
niu darbo teisiniu reguliavimu. Visuotinë þmogaus teisiø deklaracija (1948 
m.), Tarptautinis paktas dël ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø 
(1966 m.), Europos socialinë chartija (1961 m., pataisyta 1996 m.)2 bei 
daugelis TDO konvencijø (Nr. 26, 95, 99, 100, 109, 131, 132 ir kt.) ir reko-
mendacijø (Nr. 30, 84, 85, 89, 90, 109, 135 ir kt.) numato nemaþai nuostatø, 
kuriomis reikia vadovautis nustatant darbo uþmokestá. Ðie dokumentai 
numato pagrindines nuostatas, kuriø privaloma laikytis nustatant darbo 
uþmokestá darbuotojams. 

Nacionaliniu lygiu darbo apmokëjimo teisinis reguliavimas pasireiðkia 
priimant ástatymus, kitus teisës aktus arba pasiraðant kolektyvines sutartis. 
Lietuvoje teisingà darbo apmokëjimo nustatymà reglamentuoja Konstitu-
cijos 48 straipsnis, Darbo kodeksas, poástatyminiai teisës aktai ir ámoniø 
kolektyvinës sutartys. Toliau aptarsime, kokiais principais (standartais) turi 
vadovautis darbdavys, nustatydamas darbuotojo darbo uþmokestá, ir ko-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. geguþës 11 d. nutarimas Nr. 570 „Dël mini-
malaus darbo uþmokesèio didinimo“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 45–1241.  

2 The law of human rights, by Richard Clayton, Hugh Tomlinson. (Volume 2) – Oxford: 
University Press, 2000. P. 285.  
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kiomis teisëmis gali vadovautis darbuotojas, kuriam priklauso darbo uþmo-
kestis uþ jo atliktà darbà arba suteiktas paslaugas. 
 
D a r b u o t o j o  t e i s ë  á  l y g ø  a p m o k ë j i m à  u þ  v i e n o d o s  

v e r t ë s  d a r b à  i r  a p s a u g à  n u o  d i s k r i m i n a c i j o s  
 

Nuo senø laikø darbo rinkoje vieðpatavo vyrai, o moterys uþsiimdavo 
namø ruoða1. Dabar pusæ visos darbo jëgos sudaro moterys. Dauguma 
moterø, kaip ir anksèiau, dirba nelabai svarbø, maþai mokamà ir nepastovø 
darbà, nors galimybiø moteriai gauti gerai mokamà darbà ir uþimti padëtá 
visuomenëje bei ginti savo teises vis didëja. 

Ið prigimties þmonës nëra lygûs: skiriasi jø lytis, amþius, proto gebëji-
mai, talentai, sveikata, darbðtumas ir kita. Tokie skirtumai negali bûti pa-
ðalinti, nes glûdi paèioje þmogaus prigimtyje. Dël ðiø skirtumø atsiranda 
didelë ekonominë (vartojimo) þmoniø nelygybë, kurià ne tik galima, bet ir 
bûtina ðvelninti, jeigu visuomenë nori palaikyti socialiná stabilumà. Vals-
tybë, numatydama teisës normas, privalo visiems sudaryti vienodas ekono-
mines ir teisines galimybes (sàlygas), t. y. turi bûti sudaroma juridinë ly-
gybë, o tolesni rezultatai priklausys jau nuo paties þmogaus sugebëjimø, 
norø ir valios, t. y. kiekvienas turëtø siekti ekonominës gerovës.  

Teisë paðaukta vienodai branginti ir vienodai saugoti visø asmenø tei-
ses, sudaryti vienodas sàlygas jas ágyvendinti. Teisinë lygybë skatina þmoniø 
iniciatyvà, asmens kultûriná aktyvumà ir nacionalinio produkto didëjimà, jo 
struktûros ávairovæ. Teisinë lygybë teikia þmonëms galimybæ iðmëginti save 
savarankiðkoje veikloje, patiems pasirûpinti savo teisiø sauga. Jeigu ði ly-
gybë kai kuriems asmenims pasirodo nepakankama susikurti bent minima-
lià savo pagrindiniø teisiø apsaugà, jiems minimaliu lygiu taikoma ekono-
minë lygybë, áprasminta kaip visuomenës parama, solidarumas. Todël esant 
vienodoms starto galimybëms ástatymais gali bûti padidinama tam tikrø 
asmenø teisiø apsauga, jeigu jie objektyviai nepajëgia garantuoti bent mi-
nimalios savo teisiø apsaugos. Taip iðskiriama teisinio reguliavimo diferen-
ciacija, kaip teisiø apsaugos iðplëtimas atskiroms þmoniø grupëms, kurie 
patys nesugeba bent minimaliai garantuoti savo pagrindiniø þmogaus tei-
siø. Tokia þmogaus teisiø diferenciacija nëra teisiø diskriminacija. Norint, 
pavyzdþiui, iðsaugoti moterims suteiktà motinystës funkcijà, jø pareigas 
ðeimoje, atsiranda bûtinybë suteikti joms didesnæ teisiø apsaugà. Diferen-

                                                           

1 Tomson L, Pristli. Socialogija: vvodnyi kurs / Per. s angl. – Moskva: «Firma «Izdatelstvo 
AST»; Lvov: «Iniciativa», 1998. S. 331.  
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ciacijos prasmë – visuomenës pastanga suðvelninti fiziologinæ nelygybæ pa-
laikant silpnesnius þmones. Tai asmenys, kuriems dël savo fiziologinës bû-
senos (pvz., nëðtumo, gimdymo, vaikø iki 1,5 metø maitinimo metu ir kt.) 
sunku ásidarbinti arba jie negali dirbti vienodomis sàlygomis su kitais.  

Darbo uþmokesèio garantijos ir teisingas apmokëjimas uþ darbà nesu-
derinamas ne tik su diskriminacija ir privilegijomis, bet ir su lygiava – vie-
nodu uþmokesèiu uþ vienodà darbà. Tai viena ið pagrindiniø darbuotojo 
darbo teisiø, vyraujanti kaip teisinis darbo uþmokesèio reguliavimo princi-
pas. Ðio principo esmë – darbo uþmokesèio diferenciacijos ribø nustatymas. 
Diferenciacija turi bûti pagrásta objektyviais veiksniais: darbo kokybe, at-
liekamo darbo sàlygomis – atsakomybe, sudëtingumu, intensyvumu ir kt. 

Lietuvos Respublika, ratifikavusi Tarptautinës darbo organizacijos kon-
vencijà Nr. 100 „Dël vienodo atlyginimo vyrams ir moterims uþ vienodos 
vertës darbà“1, ápareigota, taikydama nacionalinius atlyginimø bazæ nusta-
tanèius metodus, paremti ir uþtikrinti vienodo atlyginimo principo taikymà. 
Ði Konvencija turi bûti ágyvendinama ástatymø nustatyta tvarka sudarant 
kolektyvines sutartis ar nustatant algas pagal objektyvius darbo ávertinimo 
kriterijus. Objektyviai ávertinus ir nustaèius darbo atlikimo skirtumus, dife-
rencijuoti tarifai darbuotojams, neatsiþvelgiant á jø lytá, neturi bûti laikomi 
prieðtaraujanèiais principui „uþ lygiavertá darbà mokëti vienodà atlyginimà 
tiek vyrams, tiek ir moterims“.  

Europos Bendrijø sutarties 119 straipsnis (pakeistos Amsterdamo su-
tarties 141 str.) numato, kad „kiekviena valstybë narë turi […] uþtikrinti ir 
[…] remti principà, kad vyrai ir moterys uþ vienodà darbà gautø ir vienodà 
darbo uþmokestá. Vienodas atlyginimas be lyèiø diskriminacijos reiðkia, 
kad: 

a) uþ tà patá darbà, grindþiamà vienetiniu tarifiniu apmokëjimu, atlygi-
nimas turi bûti skaièiuojamas pagal tà patá matavimo vienetà; 

b) uþ darbà, grindþiamà laiko tarifais, atlyginimas uþ tà patá darbà turi 
bûti vienodas“2. 

Sàvoka „vienodos vertës darbas“ turi platesnæ reikðmæ nei sàvoka „ly-
gus darbas“, turinti paðalinti netiesioginius lygaus apmokëjimo principo ap-
ribojimus, galimus vartojant sàvokà „lygus apmokëjimas uþ lygø darbà“. 
Vartojant sàvokà „lygus darbas” nustatant darbo uþmokesèio dydá galima 
moterø diskriminacija, aiðkinant, kad specifinis moterø darbas nelygus vyrø 

                                                           

1 Tarptautinës darbo organizacijos konvencija Nr. 100 „Dël vienodo atlyginimo vyrams ir 
moterims uþ vienodos vertës darbà“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 28–675.  

2 Europos Sàjunga. Steigimo dokumentø rinktinë. – Vilnius, 1998. P. 242–243. 
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darbui (maþesnë fizinë apkrova). Tarptautiniuose dokumentuose varto-
jama tiek viena, tiek ir kita sàvoka. Europos Tarybos 75/177/EEC direk-
tyvos „Dël valstybiø nariø ástatymø, skirtø vienodo vyrø ir moterø darbo 
uþmokesèio principo taikymui, derinimo“1 1 straipsnyje numatyta, kad 
„Sutarties 119 straipsnyje iðdëstytas vienodo vyrø ir moterø darbo uþmo-
kesèio principas […] reiðkia bet kokios lyèiø diskriminacijos panaikinimà 
visø aspektø ir sàlygø atlyginant uþ vienodà darbà arba uþ vienodos vertës 
darbà atþvilgiu“. Todël Europos Teisingumo Teismas, nagrinëdamas vienà 
bylà, iðaiðkino, kad „EB Sutarties 119 straipsnio 1 dalyje numatyta sàvoka 
„vienodas darbas“ apima Direktyvos 1 straipsnyje numatytà sàvokà „darbo, 
kuriam priskiriama vienoda vertë” atvejus“2.  

Vartojant sàvokà „vienodos vertës darbas“ siûloma sulyginti ávairius 
darbø tipus, kuriuos dirbant darbuotojo lytis neturi bûti svarbi. Atlyginimo 
skirtumai, nuo kuriø priklauso atliekamo darbo ávertinimas, negali prieðta-
rauti lygaus vyrø ir moterø apmokëjimo principui. Darbo uþmokesèio dife-
rencijavimas, atsiþvelgiant á darbo sàlygas, darbuotojo profesijà, kvalifika-
cijà, einamas pareigas, atliekamo darbo intensyvumà, átampà, sudëtingumà, 
veiklos ar darbo rûðies socialinæ reikðmæ ar kitus kriterijus, nelaikomas dis-
kriminacija.  

Diskriminacija darbo uþmokesèio srityje yra tada, jei egzistuoja teisinë 
arba faktinë nelygybë atlyginant uþ vienodos vertës darbà, kurá dirba kai 
kurios asmenø kategorijos, áskaitant moteris.  

Darbo kodeksas draudþia bet kokià diskriminacijà: vyrams ir moterims 
uþ toká pat ar lygiavertá darbà mokamas vienodas darbo uþmokestis (186 
str. 3 d.). Taikant darbø klasifikacijos sistemà darbo uþmokesèiui nustatyti, 
tie patys kriterijai turi bûti taikomi ir vyrams, ir moterims, ir ði sistema turi 
bûti parengta taip, kad bûtø iðvengta bet kokios diskriminacijos lyties pa-
grindu (188 str. 3 d.). 

Lietuvos Respublikos ástatymai numato vienodà apmokëjimà uþ darbà 
asmenims, nepriklausomai nuo lyties, taèiau realus vidutinis moterø darbo 
uþmokestis 1997 m. buvo 65 proc. (tarp dirbanèiø fiziná darbà) ir 71 proc. 
(tarp dirbanèiø protiná darbà)3, 1998 m. – 76, 1999 m. – 77 proc.4, o 2000 m. 

                                                           

1 Svarbiausiø Europos Sàjungos socialinës apsaugos dokumentø vertimas á lietuviø kalbà. 
Concensus programme. 1999. P. 61.  

2 Case 96/80 Jenkins [1981] ECR 911. 
3 Þenðèiny v perechodnyj period // Centralnaja i Vostoènaja Evropa /SNG/ Baltija. Regio-

nalnyi monitoringovyi doklad. No. 6. 1999. S. 36.  
4 Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras (1 dalis) / Ats. red. K. Jovaiða. – Vilnius, 

2000. P. 430. 
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– 82 proc.1 vyrø vidutinio darbo uþmokesèio. Moterø ir vyrø darbo uþmo-
kesèio skirtumus lemia daugelis veiksniø. Pagrindiniai jø yra socialinio bei 
ekonominio pobûdþio: a) moterø ir vyrø uþimtumo struktûra, jø pasiskirs-
tymas pagal ekonominës veiklos rûðis ir darbuotojø kategorijas (darbinin-
kai, tarnautojai); b) profesinë sudëtis (pasiskirstymas pagal techniná ir eko-
nominá profilá); c) kvalifikacijos lygis. 

Darbuotojø teisëms darbo apmokëjimo sferoje taip pat priskiriama tei-
së á iðankstiná informavimà apie naujai ávedamas arba pakeièiamas senas 
darbo apmokëjimo sàlygas, teisë á darbo uþmokesèio iðmokëjimà laiku. Ágy-
vendinant ðias teises darbdaviui numatomos pareigos.  
 

T e i s ë  á  i n f o r m a v i m à  a p i e  n a u j a i  á v e d a m a s   
a r b a  p a k e i è i a m a s  s e n a s  d a r b o   

a p m o k ë j i m o  s à l y g a s  
 

Europos Bendrijos Tarybos direktyva Nr. 91/533/EEC „Dël darbdavio 
pareigos informuoti dirbanèiuosius apie sàlygas, taikomas sutarèiai arba 
darbo santykiams“2 numato reikalavimà raðtu informuoti darbuotojus tiek 
apie pradines, tiek ir vëliau keièiamas darbo sutarties sàlygas; kiekvienam 
dirbanèiajam bûtinybæ pateikti dokumentus (pvz., raðtiðkà ádarbinimo su-
tartá, ásipareigojimø laiðkà arba vienà ar kelis raðtu sudarytus papildomus 
dokumentus), apibendrinanèius informacijà apie pagrindinius jo sutarties 
elementus, o asmenims, iðsiunèiamiems dirbti á kità ðalá, be pagrindiniø jo 
darbo sutarties ar darbo santykiø sàlygø, turi bûti suteikta informacija, su-
sijusi su jo pareigø atlikimu uþsienio valstybëje.  

Direktyva aiðkiai numato pagrindinius darbo sutarties ar darbo santykiø 
elementus (2 str. 2 d.), tarp kuriø yra ir darbo uþmokestis, t. y. bazinis atly-
ginimo dydis, jo sudëtinës dalys ir kompensacijos, kurias dirbantysis turi 
teisæ gauti, bei iðmokëjimo daþnumas. Direktyva leidþia tam tikrais atvejais 
darbo uþmokesèio atþvilgiu informacijà pateikti kaip nuorodas á konkreèius 
klausimus reglamentuojanèius ástatymus, kitus teisës aktus ir administraci-
nes nuostatas ar kitas vietines (lokalines) taisykles arba kolektyvines sutar-
tis. Per kiek laiko turi bûti pateikta visa pagrindinë informacija apie darbo 
sàlygas ar darbo santykius, Direktyva nenustato. Numatoma tik riba, kurios 

                                                           

1 Darbo uþmokestis I–IV ketvirtis 2000. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës. – Vilnius, 2001. P. 278. 

2 Svarbiausiø Europos Sàjungos socialinës apsaugos dokumentø vertimas á lietuviø kalbà. 
Consensus programme. 1999. P. 61.  
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darbdavys negali paþeisti, t. y. informacija turi bûti pateikta ne vëliau kaip 
per du mënesius nuo ádarbinimo pradþios (3 str. 1 d.). Kai darbo sutartis 
arba darbo santykiai pasibaigia nepraëjus dviem mënesiams nuo darbo 
pradþios, informacija turi bûti pateikta darbuotojui vëliausiai ðio laikotar-
pio pabaigoje (3 str. 3 d.).  

Direktyva numato ir dirbanèiøjø interesø gynybà darbo sutarties ar 
darbo santykiø pakeitimo atveju – visi pakeitimai turi bûti áforminami 
raðtu, darbdaviui pateikiant dokumentà darbuotojui kiek galima anksèiau, 
bet ne vëliau kaip per vienà mënesá nuo konkretaus pakeitimo ásigaliojimo 
datos (5 str. 1 d.). Ðis dokumentas nëra privalomas, kai keièiasi ástatymai, 
teisës aktai, administracinës nuostatos ar kolektyvinës sutartys, kurios yra 
paminëtos pradiniuose dokumentuose, numatanèiuose darbuotojø infor-
mavimà apie darbo sutarties sàlygas (5 str. 2 d.).  

Nacionaliniai ástatymai, teisës aktai ar administracinës nuostatos bei 
kolektyvinës sutartys gali nustatyti darbuotojams palankesnes nuostatas nei 
numato ði Direktyva.  

Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai darbdavys ir darbuotojas susitaria 
dël bûtinøjø darbo sutarties sàlygø ir tai áformina nustatyta tvarka. Suda-
rydamas raðtu darbo sutartá, darbdavys ar jo ágaliotas asmuo privalo pasira-
ðytinai supaþindinti priimamà dirbti asmená su bûsimojo darbo sàlygomis, 
kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklëmis, kitais vietiniais (lokali-
niais) norminiais aktais, reglamentuojanèiais jo darbo sàlygas ir ypatumus. 
Darbuotojo darbo apmokëjimo sàlygos, nustatytos darbo sutartyje, atsi-
þvelgiant á teisës aktuose bei kolektyvinëse sutartyse patvirtintas nuostatas, 
gali bûti keièiamos tik raðtiðku darbuotojo ir darbdavio susitarimu. Reikia 
paþymëti, kad Rusijos darbo teisës praktikoje darbo apmokëjimo sàlygø 
numatymas darbo sutartyje kol kas nesukëlë didelio susidomëjimo. Tai 
daþniausiai suprantama kaip ástatymuose, kolektyvinëse sutartyse ar kituo-
se vietiniuose (lokaliniuose) aktuose numatytø nuostatø papildymas. Rusi-
joje darbo uþmokesèio dydis darbo sutartyje nustatomas tik tuo atveju, kai: 

a) ámonëje nëra kolektyvinës sutarties ar kituose vietiniuose (lokali-
niuose) aktuose konkreèiai darbuotojø kategorijai nëra nustatytas 
darbo uþmokestis; 

b) konkreèiam darbuotojui numatoma didinti darbo uþmokestá, lyginant 
su kolektyvinëje sutartyje nustatytu1. 

                                                           

1 Trudovoje pravo Rosiji: uèebnik dlia vuzov. Otvetstvenyje red. dr. jur. nauk, prof. R. Z. 
Livðic i dr. jur. nauk, prof. Ju. P. Orlovskij. – Moskva, 1998. S. 199.  
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Daþnai darbdavys nori bloginti sutartas darbo apmokëjimo sàlygas 
(pvz., nori mokëti maþiau, nei sulygta sutartyje; nori mokëti tik vienà kartà 
per mënesá; nori áforminti sutrumpintà darbo laikà ir t. t.). Be darbuotojo 
raðtiðko sutikimo jis to daryti negali, iðskyrus kai ástatymais, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës nutarimais ar pagal kolektyvinæ sutartá yra keièiamas 
tam tikros ûkio ðakos, ámonës ar darbuotojø kategorijos darbo apmokëji-
mas (DK 120 str. 3 d.). Pavyzdþiui, kai darbuotojui darbo sutartyje nusta-
tytas Vyriausybës patvirtintas minimalus darbo uþmokestis po kiek laiko 
teisës aktais padidinamas. Taip pat keièiant darbo apmokëjimo sàlygas 
draudþiama sumaþinti darbo uþmokestá be darbuotojo raðtiðko sutikimo. 

Darbdavys turi teisæ pakeisti darbo sutarties sàlygas tik tada, kai kei-
èiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat 
kitais gamybinio bûtinumo atvejais. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeis-
tomis darbo sàlygomis, jis, laikantis ástatymø nustatytos tvarkos, gali bûti 
atleistas ið darbo (Darbo kodekso 129 str.) iðmokant vieno mënesio jo vi-
dutinio darbo uþmokesèio dydþio iðeitinæ paðalpà, kuri didinama atsiþvel-
giant á nepertrauktà darbo staþà toje ámonëje.  

Perkelti á kità darbà darbdavio valia, tai yra pakeisti ðaliø sulygtas bûti-
nàsias darbo sutarties sàlygas, taip pat perkelti dirbti á kità vietovæ, nors ir 
kartu su ámone, leidþiama tik esant raðtiðkam darbuotojo sutikimui, iðsky-
rus ástatymo numatytà perkëlimà ypatingais atvejais (DK 121 str.) arba pra-
stovos atveju (DK 122 str.).  

Darbdavys be darbuotojo raðtiðko sutikimo turi teisæ perkelti darbuo-
tojus iki vieno mënesio á darbo sutartimi nesulygtà darbà toje paèioje ámo-
nëje (pvz., miðkø urëdijos teritorijoje) arba á kità ámonæ, bet esanèià toje 
paèioje vietovëje, kai ámonei reikia uþkirsti kelià gaivalinei nelaimei ar ga-
mybinei avarijai, jà likviduoti arba nedelsiant paðalinti jos padarinius, uþ-
kirsti kelià nelaimingiems atsitikimams, gesinti gaisrà ar neleisti jam ið-
plisti. Ðiais atvejais darbuotojui darbo uþmokestis mokamas pagal atlie-
kamà darbà. Jeigu perkëlus darbuotojà á kità darbà sumaþëja darbo uþmo-
kestis ne dël nuo darbuotojo priklausanèiø prieþasèiø, ástatymas numato 
teisinæ darbo uþmokesèio garantijà, t. y. jam paliekamas pirmesnio darbo 
vidutinis darbo uþmokestis (DK 121 str.).  

Prieð ásigaliojant naujajam Darbo kodeksui ástatymai nenumatë prieð 
kiek laiko reikia áspëti darbuotojus apie numatomà darbo uþmokesèio pa-
keitimà. Darbo kodekso 203 straipsnis numato, kad darbdavys darbuotojus 
turi áspëti raðtu ne vëliau kaip prieð vienà mënesá iki jø ásigaliojimo (pvz., 
Rusijoje darbdavys darbuotojø kolektyvui apie naujai ávedamas arba kei-
èiamas esamas darbo apmokëjimo sàlygas turi praneðti prieð du mënesius 
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iki jø ásigaliojimo1). Tais atvejais, kai apie naujø darbo apmokëjimo sàlygø 
ávedimà ar esamø pakeitimà nebûtø praneðta nustatytu laiku, ástatymai tu-
rëtø numatyti atitinkamas sankcijas darbdaviui ir tai, kad darbuotojams 
turi bûti paliekamos senos apmokëjimo sàlygos bent áspëjimo laikui. Kita 
vertus, lieka neaiðku, kaip bus ágyvendinta minëta nuostata dël áspëjimo, jei 
darbo uþmokestis bus keièiamas Vyriausybës nutarimu ar ástatymu, nes jie 
gali ásigalioti tà paèià ar kità po paskelbimo „Valstybës þiniose“ dienà. 
 

T e i s ë  l a i k u  g a u t i  ( i ð m o k ë t i )  d a r b o   
u þ m o k e s t á  

 
Daugumoje valstybiø galioja ástatymai, pagal kuriuos darbo uþmokestis 

privalo bûti iðmokamas du kartus per mënesá nustatytomis fiksuotomis 
dienomis. Laikotarpis tarp dienø negali virðyti 16 dienø. Taèiau vienos ið 
JAV valstijø – Connecticuto valstijos darbo ástatymas numato kur kas 
daþnesnius ir grieþtesnius atsiskaitymo su darbuotojais laikotarpius, t. y. 
darbo uþmokestis privalo bûti iðmokamas kas savaitæ, ir tik darbo vals-
tybinei institucijai leidus, darbo uþmokestis gali bûti mokamas reèiau, bet 
ne reèiau nei 1 kartà per mënesá2. 

Lietuvoje darbo uþmokesèio iðmokëjimà garantuoja Darbo apmokëjimo 
ástatymo 11 straipsnis3: darbo uþmokestis mokamas darbo metu ne reèiau 
kaip du kartus per mënesá. Esant raðtiðkam darbuotojo praðymui, darbo 
uþmokestis gali bûti mokamas ne reèiau kaip vienà kartà per mënesá. Kon-
kretûs darbo uþmokesèio mokëjimo terminai, vieta ir tvarka turi bûti nu-
statyti kolektyvinëse arba darbo sutartyse.  

Darbo uþmokesèio uþlaikymas – tai rimta socialinë problema, daugelio 
pripaþástama ekonominës reformos teisine spraga. 

Daugelyje ðaliø uþ darbo uþmokesèio iðmokëjimo uþdelsimà darbo 
ástatymai numato specialià darbdavio atsakomybæ. Tai siejama su darbo 
sutarties ásipareigojimø nevykdymu. Pavyzdþiui, Portugalijoje tai áteisinta 
1986 m. ástatyme Nr. 17, kuris taikomas, kai darbo uþmokestis vëluoja 
daugiau kaip 30 dienø ir uþdelsto darbo uþmokesèio apimtis lygi darbuo-
                                                           

1 Kommentarij k kodeksu zakonov o trude Rosijskoj Federaciji / Sostavitel i avtor Ko-
mentariev A. B. Borisov. – Moskva, 2000. S. 227.  

2 Kiselev I. Ja. Sravnitelnoje i meþdunarodnoje trudovoje pravo. – Moskva: DELO, 1999. 
S. 190.  

3 Lietuvos Respublikos darbo apmokëjimo ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymas // 
Valstybës þinios. 2000. Nr. 92–2887. 
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tojo mënesio algai arba, kai darbo uþmokesèio mokëjimas uþdelsiamas 
daugiau kaip 90 dienø nepriklausomai nuo neiðmokëtos sumos dydþio1. 
Abiem atvejais suinteresuotø asmenø praðymu uþimtumo ministras specia-
liu aktu patvirtina, jog ði ámonë yra skolinga savo darbuotojams darbo uþ-
mokestá. Tokio administracinio akto iðleidimas suteikia teisæ kiekvienam 
negavusiam darbo uþmokesèio asmeniui arba sustabdyti darbo sutarties 
vykdymà, arba pareikalauti jà nutraukti iðmokant kompensacijà. Remiantis 
ðiuo ástatymu, darbo sutarties vykdymo sustabdymas neatima teisës dar-
buotojui reikalauti darbo uþmokesèio su procentais uþ uþdelsimà. Darbo 
santykiø sustabdymo laiku darbo uþmokestis nemokamas, bet darbuotojas 
gauna bedarbio paðalpà ir kitas iðmokas ið socialinio draudimo fondo. Ðiuo 
laikotarpiu darbuotojas turi teisæ ásidarbinti kitur ir buvæ santykiai su 
ankstesniu darbdaviu neturi turëti átakos jo teisëms. Be to, darbuotojas turi 
teisæ pasirinkti ir kità variantà – nutraukti darbo santykius savo iniciatyva. 
Ðiuo atveju jis gauna tokio pat dydþio paðalpas ir darbo ástatymø numatytas 
iðmokas, susijusias su nuostoliø padengimu, kaip ir tais atvejais, kai darbo 
santykiai nutraukiami darbdavio valia. Be to, dël darbo uþmokesèio mokë-
jimo nelaiku darbuotojams taikomos ir kitos papildomos lengvatos:  

– sustabdomas kai kuriø mokesèiø mokëjimø iðieðkojimas; 
– sustabdomas teismo sprendimo vykdymas dël buto (komunaliniø) 

mokesèiø iðieðkojimo, jei bus árodyta, kad ðiø mokesèiø mokëjimas 
uþtæsiamas dël vëluojanèio darbo uþmokesèio. 

Vengrijos darbo kodekse numatyta nuostata, ápareigojanti darbdavá ið-
mokëti darbuotojui procentus uþ darbo uþmokesèio uþdelsimà (nuosto-
liams padengti dël sutarties nevykdymo) pagal ðalies ástatymus2. 

Pagal Kinijos darbo ástatymus, darbo uþmokesèio iðmokëjimo uþdelsi-
mas ir iðskaitos ið jo galimi tik esant svarbioms prieþastims3. 

Vietnamo darbo kodekse ðie klausimai reguliuojami labai detaliai. 
Darbo uþmokesèio mokëjimo uþdelsimas negali bûti ilgesnis nei vienas 
mënuo, be to, darbdavys uþ darbo uþmokesèio vëlavimà darbuotojams pri-
valo kompensuoti procentais nuo uþlaikyto darbo uþmokesèio dydþio. Pro-
centø dydis nustatomas pagal banko atsiskaitymo procentà, kurá skelbia 
valstybinis bankas atsiskaitymo su darbuotojais dienà4. 

                                                           

1 Kiselev I. Ja. Sravnitelnoje i meþdunarodnoje trudovoje pravo. – Moskva: DELO, 1999. 
S. 111.  

2 Ten pat. S. 220.  
3 Ten pat. S. 243.  
4 Kiselev I. Ja. Sravnitelnoje i meþdunarodnoje trudovoje pravo. – Moskva: DELO, 1999. 

S. 244.  
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Darbdavio pareigà atsiskaityti su darbuotojais numatë net tarpukario 
nepriklausomos Lietuvos 1934 m. ástatymai. Pramonës ámonëse, jei darb-
davys (ástatyme – samdytojas) nemokëjo darbuotojui sutarto uþdarbio lai-
ku, darbuotojas, áspëjæs ne vëliau kaip prieð 3 dienas, galëjo nutraukti dar-
bo (ástatyme – samdos) sutartá (40 str. 3 p.) ir galëjo gauti kompensacijà, jei 
sutartis buvo sudaryta apibrëþtam laikui (4 str.), tokiom normom kaip nu-
rodyta „Sutarèiø nutraukimo ir atsakomybës bei kompensacijos skyriuje“1. 
Jei darbuotojas nutrauktø sutartá neáspëjæs, prarastø teisæ gauti kompen-
sacijà. 1934 m. birþelio 23 d. iðleistas Civilinio proceso ástatø papildymas2, 
kuriuo remiantis gera valia nesumokëtà darbininkui uþdarbá ir kompen-
sacijà, darbo inspektoriui patvirtinus raðtu, teismas priteisdavo ásakymo ke-
liu. Kitose darbo srityse uþ laiku nemokamà uþdarbá ástatymai nenumatë 
jokio papildomo atlyginimo. 

Ðiais atvejais uþ laiku nesumokëtà uþdarbá, t. y. uþ sutarties netesëjimà 
darbdaviui tekdavo mokëti ir netesëjimo atlyginimà, nustatytà paèioje dar-
bo sutartyje. Ástatymais (tiek Civilinis ástatymo 1530 str., tiek ir Civilinio 
Napoleono kodekso 1226–1230 str.) buvo leidþiama sutartyje numatyti ne-
tesëjimo sàlygas3. 

Ypaè buvo svarbu darbininkams netesëjimo atlyginimà sulygti tais at-
vejais, kai darbdavys, nesumokëjæs jau uþdirbto uþdarbio, kompensacijos ar 
kito kurio nors atlygio reikiamu laiku, sudarë su darbuotoju atskirà sutartá, 
pasiþadëdamas per tam tikrà laikà viskà sumokëti. Netesëjimo atlyginimà 
galima buvo nustatyti fiksuota suma arba netesybø bauda, nustatyta uþ 
kiekvienà praleistà dienà.  

Pavyzdþiui, susitarus Darbo inspekcijoje (tokià pat sutartá galima sura-
ðyti abiejø ðaliø pasiraðytà susitarus ir privaèiai, be Darbo inspektoriaus) 
suraðoma ir abiejø ðaliø pasiraðoma tokio pobûdþio sutartis4: 
 

                                                           

1 Pramonës darbininkø samdos ástatymas // Vyriausybës þinios. 1934. Nr. 457. 
2 Civilinio proceso ástatø papildymas // Vyriausybës þinios. 1934. Nr. 447. 
3 Grabauskas J. Darbo ir socialinës apsaugos teisë. – Ðiauliai, 1934. P. 35. 
4 Ten pat. P. 122. 
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SUTARTIS 
 

Tûkstantis devyni ðimtai trisdeðimt ketvirtø metø kovo mënesio dvide-
ðimtà dienà Ðiauliø Apygardos Darbo inspekcijoj þemiau pasiraðiusiø baldø 
dirbtuvës savininko Gaiþuèio Andriaus ir jo buvusio darbininko Ðimkaus 
Juozo sudaryta ði sutartis: 

Gaiþutis Andrius sumoka Ðimkui Juozui uþ sutarties nutraukimà 300 
litø kompensacijos ir priklausantá uþ ð. m. sausio ir vasario mënesius uþ-
darbá 300 litø, viso 600 (ðeðis ðimtus) litø ne vëliau kaip ðiø metø balandþio 
mënesio dvideðimtà dienà (arba galima iðdëstyti terminais). 

Jei Gaiþutis Andrius sutartu laiku uþdarbio ir kompensacijos nesumo-
këtø, tai uþ sutarties netesëjimà mokës Ðimkui Juozui po tris litus uþ kiek-
vienà pavëluotà dienà (arba galima nustatyti netesëjimo baudà vienkartinio 
atlyginimo pavidalo). 

 
(paraðai) 

 
 

Arba vietoj sutarties darbininkas galëjo paimti ið darbdavio pasiþadë-
jimà, pasiraðytà tik darbdavio, pavyzdþiui1:  
 
 

PASIÞADËJIMAS 
 

Ðiauliai, 1934 m. birþelio mën. 15 d., að, þemiau pasiraðæs Keraitis Pra-
nas, pasiþadu sumokëti buvusiam mano darbininkui Daujotui Vincui uþ ð. 
m. kovo ir balandþio mënesius uþdarbá 200 (du ðimtus) litø (arba: uþ sutar-
ties nutraukimà kompensacijos vienà ðimtà litø) ne vëliau kaip tûkstantis 
devyni ðimtai trisdeðimt ketvirtø metø liepos mënesio trisdeðimtà dienà. Jei 
minëtu laiku nesumokëèiau, tai pasiþadu mokëti jam netesëjimo baudos po 
vienà lità uþ kiekvienà pavëluotà dienà (arba: pasiþadu sumokëti jam dar 
penkiasdeðimt litø netesëjimo baudos). 
 

(paraðas) 
 

                                                           

1 Grabauskas J. Darbo ir socialinës apsaugos teisë. – Ðiauliai, 1934. P. 123. 
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Atkûrus Lietuvoje nepriklausomybæ, klausimas dël ekonominiø sank-
cijø taikymo darbdaviui uþ darbo uþmokesèio mokëjimo uþdelsimà iðkilo 
tik 1996 m. vasario 20 d., priëmus Delspinigiø nustatymo uþ iðmokø, susiju-
siø su darbo santykiais, pavëluotà mokëjimà ástatymà1. Todël darbdavys 
privalo darbuotojams sumokëti darbo uþmokestá ir kitas su darbo santy-
kiais susijusias ir jam priklausanèias iðmokas, kurios teisës aktuose, kolek-
tyvinëse (jeigu jø nëra – darbo) sutartyse arba darbdavio nustatytu laiku tu-
rëjo bûti sumokëtos. Kai ði prievolë neávykdoma, atsiranda darbdavio pa-
reiga skaièiuoti delspinigius po 0,062 (buvo – 0,2) proc. priklausanèios ið-
mokëti sumos uþ kiekvienà praleistà kalendorinæ dienà. Ði pareiga atsi-
randa esant dviem sàlygoms: 1) kai dël uþdelsimo atsiskaityti nëra paties 
darbuotojo kaltës; 2) kai praeina 7 kalendorinës dienos nuo tos dienos, ku-
rià darbdavys privalëjo iðmokëti darbo uþmokestá ir kitas su darbo santy-
kiais susijusias iðmokas. Delspinigiai skaièiuojami nuo aðtuntos kalendori-
nës dienos uþ visà delsimo laikotarpá áskaitant iðmokëjimo dienà. Kolekty-
vinëje (jeigu jos nëra, – darbo) sutartyje gali bûti numatytos darbuotojams 
palankesnës sàlygos.  

Be to, 1997 m. liepos 1 d. ástatymu Nr. VIII–354 Administraciniø teisës 
paþeidimø kodeksas buvo papildytas 414

 

straipsniu3 numatanèiu darbda-
viams ar jø ágaliotiems asmenims baudas uþ darbo uþmokesèio mokëjimo 
tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo apmokëjimo ástatyme, ko-
lektyviniame susitarime, kolektyvinëje arba darbo sutartyje, paþeidimus ne 
dël darbuotojo kaltës. Tiesa, baudos uþ darbo uþmokesèio mokëjimo tvar-
kos paþeidimus iki 1998 m. sausio 1 d. buvo netaikomos darbdaviams ar jø 
ágaliotiems asmenims ámonëse, kurios dël objektyviø prieþasèiø, pavyzdþiui, 
dël Rusijos krizës padariniø, „turëjo ásiskolinimø savo darbuotojams, bet 
ásipareigojusios ðiuos ásiskolinimus padengti“4. Tokiø ámoniø sàraðà turëjo 
teisæ tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybë. Taèiau 1997 m. gruodþio 2 
d. ávykusiame Triðalës tarybos posëdyje buvo nutarta, jog, padaugëjus 
darbdaviø piktnaudþiavimo atvejø dël neatsiskaitymø su darbuotojais, „at-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos delspinigiø nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, 
pavëluotà mokëjimà ástatymas // Valstybës þinios. 1996. Nr. 20–521; 1997. Nr. 66–1501. 

2 Lietuvos Respublikos delspinigiø nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, 
pavëluotà mokëjimà ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 64–192. 

3 Lietuvos Respublikos administracinës teisës paþeidimø kodeksas: oficialus tekstas su 
pakeitimais ir papildymais iki 2000 m. lapkrièio 27 d. / Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterija. 9–asis pakartotas ir papildytas leidimas. – Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 
2001. – 416 p. 

4 Ten pat. 
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eityje vengti panaðiø sàraðø sudarymo“1. Ðis sprendimas buvo pagrástas 
nuomone, kad darbuotojo uþdirbtos pajamos turi bûtø lygiaverèiai pripa-
þintos svarbiomis, kaip ir kiti ámonës finansiniai ásipareigojimai. 

Numatytos baudos darbdaviui pagal minëtà straipsná taikomos neatsi-
skaièius laiku tiek esant darbo santykiams, tiek ir juos nutraukus. Dël pa-
vëluoto atsiskaitymo ar visiðko neatsiskaitymo su darbuotojais darbdaviai 
ne tik paþeidþia ástatymus, bet ir darbuotojø teisæ disponuoti savo uþdirb-
tomis pajamomis. Kita vertus, baudø sumokëjimas neatleidþia darbdavio 
nuo ápareigojimo atsiskaityti su darbuotojais. Reikia paþymëti, kad numa-
tytos tiek ekonominës, tiek ir kriminalinës (pvz., Graikijos „Nepaprastosios 
padëties ástatymo“ nuostatos numato darbdavio, kuris nemoka atlyginimo 
darbuotojui per nustatytà laikotarpá, ákalinimà trims mënesiams2) sankcijos 
darbdaviui savaime negarantuoja atlyginimo iðmokëjimo darbuotojui, ir 
ypaè tada, kai ðis iðkels reikalavimus pripaþinus darbdavá nemokiu. 

Dokumentai, susiję su darbo užmokesčiu (atsiskaitant). Darbo kodekso 
202 straipsnis numato atsiskaitymo lapelius, kuriuose fiksuojamos apskai-
èiuotos, iðmokëtos ir iðskaièiuotos sumos. Kaip praktika rodo, tokie atsi-
skaitymo lapeliai reikalingi visiems darbuotojams. Darbo kodekso 208 
straipsnio nuostata numato duomenø apie darbo uþmokestá teikimo ir 
skelbimo galimybæ tik ástatymø numatytais atvejais arba darbuotojui suti-
kus. Ástatyme nenurodyta prieð kiek laiko minëtus atsiskaitymo lapelius 
reikia iðduoti (pvz., vienà dienà prieð iðmokant darbo uþmokestá).  
 

T e i s ë s  á  i ð s k a i t a s  i ð  d a r b o  p a j a m ø  r i b o j i m a s  
 

Kaip jau buvo kalbëta anksèiau, darbuotojo darbo apmokëjimo sàlygos, 
nustatytos darbo sutartyje, atsiþvelgiant á teisës aktuose bei kolektyvinëse 
sutartyse patvirtintas nuostatas, gali bûti keièiamos tik raðtiðku darbuotojo 
ir darbdavio susitarimu. Tai reiðkia, kad maþinti darbo uþmokesèio, dar-
buotojui nesutikus, negalima. Taèiau pasitaiko nemaþai atvejø, kai darbda-
vys, iðmokëdamas darbuotojams ávairias iðmokas, susiduria su iðskaitomis 
(pvz., profsàjungos nario mokesèiø, draudimo ámokø, alimentø ir kt.). Sie-
kiant apsaugoti darbuotojo, kaip paprastai ekonominiu ir socialiniu poþiû-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos triðalës tarybos posëdþio, ávykusio 1997 m. gruodþio 2 d., proto-
kolas Nr. 15. 

2 Case C–53/88 Commission v. Hellenic Republic [1990] ECR I–3917 // International En-
cyclopaedia for Labour Law and Industrial relations. [Case Law 3]. Ed. in chief Prof. Dr. 
Blanpain. ELL – Suppl. 145 [February 1993]. P. 2477–2478. 
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riu silpnesnës darbo santykiø ðalies, teises, darbo teisinius santykius regu-
liuojantys ástatymai numato tam tikras imperatyvias garantijas. Darbo ko-
dekso 224 straipsnio 1 dalis nustato, kad iðskaitos ið darbo uþmokesèio gali 
bûti daromos tik ástatymø nustatytais atvejais. Darbdavys savavaliðkai to 
daryti negali. Iðskaitos ið darbo uþmokesèio yra keliø rûðiø: 1) iðskaitos, 
vykdant darbuotojo praðymà, pavyzdþiui, Profesinës sàjungos ástatymo 10 
straipsnis numato, jei „yra profesinës sàjungos nario praðymas, darbdavys 
privalo kiekvienà mënesá iðskaièiuoti ið profesinës sàjungos nario darbo 
uþmokesèio nustatyto dydþio nario mokestá ir pervesti já á profesinës sàjun-
gos sàskaità”1; 2) iðskaitos, vykdant darbuotojo pareigà valstybei ar tretie-
siems asmenims, t. y. èia turima omenyje mokesèiø iðskaitymà ið darbuo-
tojo darbo uþmokesèio á valstybës, savivaldybiø ar Sodros biudþetus, taip 
pat teismo sprendimus, pavyzdþiui, dël alimentø mokëjimo, nusikaltimu 
padarytos þalos atlyginimo ir pan. (vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 
nuostatomis); 3) iðskaitos, atliekamos darbdavio iniciatyva jo priimtø 
sprendimø (patvarkymø) pagrindu. Ðiuo atveju, savo interesø apsaugai, pa-
vyzdþiui, dël ámonei padarytos þalos atlyginimo arba kai darbuotojui per 
daug priskaièiuota darbo uþmokesèio, darbdavys gali atlikti iðskaitas tiesio-
giai vadovaudamasis ástatymo nuostatomis; 4) iðskaitos, atliekamos darb-
davio iniciatyva, vykdomøjø dokumentø pagrindu.  

Pagal Lietuvos ástatymus, iðskaityti ið darbo uþmokesèio galima: pajamø 
mokestá pagal Fiziniø pajamø mokesèio ástatymà; socialinio draudimo ámo-
kas, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo ástatymà; ið asmenø atlie-
kanèiø pataisos darbus (Pataisos darbø kodeksas); iðskaitomos baudos pa-
gal teismø ar kitø kompetentingø organø vykdomuosius raðtus (CPK 663 
str., 736 str., 733 str. ir kt.); iðskaitos, iðieðkomos tretiems asmenims dël 
netesybø pagal vykdomuosius dokumentus, priimtus teismo sprendimus 
(CPK 733 str.). 

Darbo kodekso 226 straipsnis ir Civilinio proceso kodekso 739 straips-
nis numato draudimà daryti iðskaitas ið iðeitiniø iðmokø, kompensaciniø ir 
kitø iðmokø, á kurias nëra ástatymais nukreiptas iðieðkojimas. Kompensaci-
nës ir kitos iðmokos yra: kompensacijos uþ priverstinës pravaikðtos laikà; 
kompensacinës iðmokos uþ árankiø ir prietaisø nusidëvëjimà; kompensuo-
jamos iðlaidos, susidariusios tarnybiniø komandiruoèiø metu, susijusios su 
perkëlimu, priëmimu á darbà ir pasiuntimu dirbti á kitas vietoves; taip pat 
ávairaus pobûdþio paðalpos, materialinio skatinimo ir kitos tikslinës sociali-
nës iðmokos ir kompensacijos ið valstybës ir savivaldybiø biudþetø nepasitu-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos profesinës sàjungos ástatymas // Valstybës þinios. 1991. Nr. 34–933. 
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rinèiø ðeimø (asmenø) ðalpai, kai ðeimos (asmenys) dël objektyviø prieþas-
èiø neturi pakankamai pajamø pragyvenimui; valstybinio socialinio drau-
dimo motinystës (tëvystës) paðalpa; valstybës paðalpa ðeimoms, auginan-
èioms vaikus; socialinë paðalpa; laidojimo paðalpos. Kitaip tariant, ástaty-
mai numato iðskaitas tik ið tø pajamø, kurias darbuotojas gauna tiesiogiai 
uþ darbà, arba ið analogiðkø darbo uþmokesèiui pajamø, kurios priklauso 
skolininkui. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 737 straipsniu, iðieð-
kojimas gali bûti nukreipiamas á: 

1) grynàsias pajamas uþ darbà þemës ûkyje; 
2) autoriná atlyginimà uþ literatûros, mokslo ar meno kûriná bei iðra-

dimà, dël kurio iðduotas autorystës liudijimas; 
3) moksleiviø, studentø, doktorantø stipendijas; 
4) sumas, gaunamas atlyginti þalai, padarytai suluoðinus ar kitaip suþa-

lojus sveikatà, taip pat atëmus maitintojo gyvybæ; 
5) dividendus; 
6) laimëjimus loterijose, konkursuose, varþybose; 
7) pensijas. 
Ástatymai numato ir iðskaitø ið darbo uþmokesèio apribojimø dydþius. 

Iðskaitymø ið skolininko darbo uþmokesèio ir ið kitø jam prilygintø iðmokø 
bei davimø dydis apskaièiuojamas, imant pagrindu sumas, priskaièiuotas 
iðmokëti skolininkui, atskaièius ið jø mokesèius (CPK 735 str.).  

Kiekvienà kartà iðmokant darbo uþmokestá, bendras visø iðskaitø dydis 
negali virðyti dvideðimt procentø, o iðieðkant suþalojus sveikatà ar atëmus 
gyvybæ padarytos þalos atlyginimà ir tyèinio nusikaltimo padarytos þalos 
atlyginimà – penkiasdeðimt procentø darbo uþmokesèio, iðmokëtino dar-
buotojui. Darbo kodekso 225 straipsnyje iðskaitø dydis nesiejamas su kon-
kreèiu darbo uþmokesèio dydþiu, tuo tarpu Civilinio proceso kodekso 736 
straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tokie iðskaitø dydþiai (20 proc. ir 50 
proc.) gali bûti taikomi tik ið darbo uþmokesèio, nevirðijanèio Vyriausybës 
nustatyto MMA dydþio (DK 225 str.). Kita vertus, Civilinio proceso ko-
dekso 736 straipsnio 2 dalis numato, kad ið priklausanèios skolininkui 
darbo uþmokesèio ir jam prilygintø iðmokø bei daviniø sumos, virðijanèios 
Vyriausybës nustatytà MMA dydá, iðskaitoma septyniasdeðimt procentø, 
jeigu ko kito nenustato ástatymai ar teismas. 

Iðskaitant ið darbo uþmokesèio pagal kelis vykdomuosius dokumentus, 
darbuotojui bet kuriuo atveju turi bûti paliekama penkiasdeðimt procentø 
darbo uþmokesèio. Nustatyti apribojimai netaikomi iðskaitoms ið darbo 
uþmokesèio, atliekant pataisos darbus. 
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Darbo kodeksas numato tris atvejus, kuriems esant, leidþiama darbda-
viui (jo ágaliotam asmeniui arba administracijai) iðskaityti ið darbuotojø 
darbo uþmokesèio ámonës, kurioje jie dirba, ásiskolinimams padengti. Visø 
pirma gràþinti avansui, kuris buvo duotas, áskaitant já á darbo uþmokestá; 
gràþinti sumoms, permokëtoms dël skaièiavimo klaidø; padengti neiðleis-
tam ir laiku negràþintam avansui, kuris buvo duotas tarnybinës komandi-
ruotës ar perkëlimo dirbti á kità vietovæ atveju, taip pat ûkiniams reikalams. 
Ðiais atvejais administracija turi teisæ duoti nurodymà iðskaityti ne vëliau 
kaip per vienà mënesá nuo tos dienos, kurià baigësi avansui gràþinti ar ási-
skolinimui padengti nustatytas terminas, arba nuo tos dienos, kai buvo ið-
mokëta suma, permokëta dël skaièiavimo klaidø arba paaiðkëjo darbuotojo 
padaryta þala, jei darbuotojo ásiskolinimas nevirðija jo vieno mënesio VDU. 
Tai reiðkia, kad darbuotojui, neteisëtai gavusiam avansà, t. y. jam neatidir-
bus to laiko, uþ kurá buvo skirtas avansas, nes, pavyzdþiui, jis susirgo arba 
tarnybinë komandiruotë buvo atðaukta ar sutrumpintas jos laikas ir pan., ir 
nustatytu laiku negràþinusiam ðiø pinigø, administracija per vienà mënesá 
turi teisæ duoti raðytiná nurodymà ðià sumà iðskaityti ið jo darbo uþmokes-
èio. Kalbant apie iðskaità permokëto darbo uþmokesèio atveju, Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegija iðnagrinëjo ci-
vilinæ bylà1, kurioje konstatavo, kad darbo uþmokesèio, darbdavio permo-
këto darbuotojui (ir neteisingai pritaikius ástatymà), negalima iðieðkoti, ið-
skyrus skaièiavimo klaidos atvejais. Ði nuostata reiðkia, kad iðieðkojimas 
galimas tik tada, kai permoka padaryta dël buhalterinës klaidos, o jeigu 
permoka atsirado dël kitø prieþasèiø permokëtø sumø darbdavys iðsiieðkoti 
ið darbuotojo negali. Pavyzdþiui, darbdavys negali iðieðkoti ið darbuotojo 
jam iðmokëtos iðeitinës paðalpos tuo atveju, kai neteisëtai atleistas dar-
buotojas yra gràþintas á pirmesná darbà.  

Kita vertus, darbdavys gali iðieðkoti uþ neatidirbtas atostogø dienas, kai 
darbuotojas atleidþiamas ið darbo nepasibaigus tiems darbo metams, uþ 
kuriuos jam tos atostogos buvo suteiktos. Uþ ðias dienas neiðskaitoma, jei 
darbuotojas atleidþiamas ið darbo nesant jo kaltës, t. y. likvidavus ámonæ, 
ástaigà ar organizacijà; sumaþinus darbuotojø skaièiø; paaiðkëjus, kad dar-
buotojas netinkamas tam darbui ar pareigoms; dël ilgalaikës ligos; ástojus 
mokytis; iðeinant á pensijà; perkëlus nustatyta tvarka á kità darbà arba per-

                                                           

1 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. balan-
dþio 4 d. nutartis Nr. 3K–3–417 [interaktyvus] [þiûrëta 2002 m. balandþio 18 d.]: Prieiga per 
internetà: <http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K–3–417.htm> 
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ëjus dirbti á renkamas pareigas; atsisakius persikelti su ámone á kità vietovæ. 
Ðiø iðskaitø terminas nenumatytas. 

Kaip jau minëta, darbdavys gali iðskaityti savo nurodymu, ir tai – atly-
ginti þalai, kurià darbuotojas dël savo kaltës padarë ámonei, ástaigai ar or-
ganizacijai. Þalos atlyginimo ir materialinës atsakomybës klausimai regu-
liuojami vadovaujantis Darbo kodekso 245–258 straipsniais. Tais atvejais, 
kai darbuotojas dël savo kaltës padaro þalà ámonei, ástaigai ar organizacijai 
eidamas darbo pareigas, jis atsako materialiai tiesioginës tikrosios þalos 
dydþiu, bet ne daugiau kaip savo vidutinio mënesinio uþdarbiu, iðskyrus 
ástatymo numatytus atvejus, kai uþ þalà taikoma visa materialinë atsako-
mybë.  

Darbo kodekso 85 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybë iðieðkoti ið 
darbuotojø atlyginimø dalies dël neteisëto streiko padarytiems nuostoliams 
atlyginti, kai profsàjungø lëðø nepakanka. Ðiuo atveju darbdavys savo 
sprendimu gali panaudoti lëðas, skirtas pagal kolektyvinæ sutartá darbuo-
tojø kolektyvo nariø atlyginimø priemokoms, kitoms papildomoms, paly-
ginti su ástatymais, lengvatoms ir kompensacijoms. 

Iðskaityti ið darbo uþmokesèio ir kitø iðmokø daþnai tenka vykdant 
teismo sprendimà (pvz., iðskaitant alimentus), taip pat Administraciniø tei-
sës paþeidimø kodekso bei kitø teisës aktø numatytais atvejais. Vadovau-
jantis Civilinio proceso kodekso 733 straipsniu, teismo antstolis pasiunèia 
vykdomàjá dokumentà ástaigai, ámonei ar organizacijai, kurioje skolininkas 
dirba arba kurioje jam priklauso atlyginimas, kartu nurodo, kokius veiks-
mus privalo atlikti asmuo, kuriam pateikiamas vykdyti vykdomasis doku-
mentas. Vykdomuosius dokumentus dël piniginiø sumø iðieðkojimo ámo-
niø, ástaigø, organizacijø naudai, kai iðieðkojimas yra ne didesnis uþ tà sko-
lininko mënesinio darbo uþmokesèio ar kitokio uþdarbio dalá, á kurià pagal 
ástatymà gali bûti nukreipiamas iðieðkojimas, iðieðkotojai pasiunèia vykdyti 
tiesiogiai tai ástaigai, ámonei, organizacijai, kurioje skolininkas dirba. 

Ginèai, susijæ su iðskaitø teisëtumu, jø atlikimu, dydþiu ir kitais klausi-
mais, sprendþiami tiesiogiai teisme. Praleidus iðskaitø patvarkymams ásta-
tymo nustatytus terminus, darbdavys iðmokas iðieðkoti gali tik per teismà. 
 
 

 

 

� � � 
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2. IMPERATYVUSIS DARBO APMOKĖJIMO 
REGULIAVIMAS 

 
 

Pagrindiniai teisinio darbo uþmokesèio reguliavimo principai ir teisinës 
darbo uþmokesèio apsaugos priemonës nustatytos valstybiniu lygiu. Valsty-
bës vaidmuo teisiðkai reguliuojant darbo uþmokestá nesibaigia vien tik 
darbo uþmokesèio nustatymo principø apibrëþimu. Valstybë rinkos eko-
nomikos sàlygomis darbo uþmokesèio srityje reguliuoja nedaugelá klau-
simø: 1) minimalià mënesinæ algà; 2) papildomo apmokëjimo garantijas, 
esant nukrypimams nuo normaliø darbo sàlygø (pvz., darbo poilsio ir ðven-
èiø dienomis, virðvalandþiø apmokëjimas); 3) biudþetinës sferos darbuotojø 
darbo apmokëjimà; 4) kai kuriø nebiudþetinës sferos (pvz., valstybës ir sa-
vivaldybës kontroliuojamø ámoniø ir akciniø bendroviø) ámoniø ar bendro-
viø vadovø ir jø darbuotojø darbo uþmokesèio apribojimø nustatymà ir ki-
tus. Toliau juos trumpai ir apþvelgsime. 
 
 

2.1. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais  

darbe 
 

Nors centralizuotas valstybinis reguliavimas nereikalauja nustatyti pa-
pildomø priedø, iðmokø ir kitø dydþiø bei sàlygø, valstybë numato dar-
buotojams atitinkamas garantijas. Ástatymai paprastai numato didesnio 
apmokëjimo uþ darbà principus ir fiksuoja didesniø tarifiniø atlygiø dy-
dþius. Kitaip tariant, numato atitinkamo dydþio priemokas prie tarifiniø 
atlygiø uþ darbà dirbant nukrypus nuo darbo sutartyje numatytø sàlygø. 
Bet daugumoje ðaliø apmokëjimo tvarka nukrypus nuo normaliø darbo sà-
lygø, taip pat garantiniø bei kompensaciniø iðmokø ir priemokø paskyrimas 
nustatomas kolektyvinëse sutartyse. Pavyzdþiui, Darbo kodeksas, neatsi-
þvelgiant á ámonës, ástaigos ir organizacijos nuosavybës formà, darbuoto-
jams garantuoja papildomà apmokëjimà uþ darbà naktá, darbà poilsio ir 
ðvenèiø dienomis, virðvalandþius, taip pat esant nukrypimø nuo normaliø 
darbo sàlygø, taèiau konkretûs apmokëjimo dydþiai nustatomi kolektyvi-
nëse arba darbo sutartyse (DK 191–195 str.). 
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2.1.1. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką 
 

Darbo rinkoje yra nemaþai þmoniø, kurie nori uþsidirbti, bet dël tam 
tikrø objektyviø ar asmeniniø prieþasèiø (pvz., augina maþus vaikus, studi-
juoja dieniniame skyriuje ir t. t.) negali dirbti visà darbo laikà. Tokiems 
darbuotojams ástatymai numato teisæ pasirinkti darbo laiko reþimà. Tokià 
teisæ átvirtina TDO konvencija Nr. 175 „Dël ne viso darbo laiko“1, kurios 
Lietuva dar neratifikavo, bet, kaip TDO narë, privalo á jà atsiþvelgti, ir Eu-
ropos Bendrijos Tarybos direktyva Nr. 97/81/EC „Dël bendrosios sutarties 
dël darbo ne visà darbo laikà, kurià sudarë Europos pramonës ir darbdaviø 
konfederacijø sàjunga (UNICE), Europos ámoniø, kuriuose dalyvauja 
valstybë, centras (CEEP) ir Europos profesiniø sàjungø konfederacija 
(ETUC)“2. Èia nustatyti pagrindiniai principai ir minimalûs reikalavimai, 
susijæ su darbu ne visà darbo laikà. Ðiø teisës aktø paskirtis – sudaryti sàly-
gas visais lygiais (áskaitant kvalifikuotà darbà ir vadovaujanèias pareigas) 
plëtoti darbo ne visà darbo laikà galimybes (Direktyvos 5 str. 3 d. 4 p.) ir 
prisidëti prie lankstaus darbo laiko organizavimo, atsiþvelgiant á darbdaviø 
ir darbuotojø reikmes. Ðiam tikslui pasiekti valstybës ápareigojamos nusta-
tyti ir perþiûrëti teisinio ar administracinio pobûdþio kliûtis, kurios gali ap-
riboti darbo ne visà darbo laikà galimybes ir prireikus jas paðalinti (Direk-
tyvos 5 str. 1 d. 1 p.). 

Ðie standartai numato ne tik darbuotojo teisæ praðyti darbdavio perkelti 
ið viso darbo laiko á ne viso darbo laiko reþimà, bet ir atvirkðtiná variantà – 
ið ne viso darbo laiko á visà darbo laikà arba pailginti jø darbo laikà. Ðioms 
nuostatoms ágyvendinti numato ir darbdavio pareigà laiku pateikti infor-
macijà apie tokiø darbo vietø buvimà ámonëje, atskirai apie tai informuo-
jant darbuotojø atstovus (Direktyvos 5 str. 3 d. 3 p.). Todël Lietuvos Res-
publikos Vyriausybë nuo 1999 m. liepos 1 d. ápareigojo darbdavius ar jo 
ágaliotus asmenis informuoti Valstybinæ darbo inspekcijà prie Socialinës 
apsaugos ir darbo ministerijos (pagal ðios inspekcijos patvirtintà formà ir 
tvarkà3) apie darbuotojus (taip pat ádarbintus iki 1999 m. liepos 1 d.), dir-

                                                           

1 http://www.ilo.org 
2 Official journal of the european communities. Legislation. – Luxembourg, 1998. L 14. 

Vol. 41. 20 Jan. P. 9–14. 
3 Valstybinës darbo inspekcijos prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos 1999 m. bir-

þelio 23 d ásakymas Nr. 254 „Dël LRV 1999 05 28 nutarimo Nr. 683 „Dël Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës 1995 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dël ne visos darbo dienos arba savaitës 
darbo laiko nustatymo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Þin., 1999. Nr. 48–1552) 2.1 
punkto vykdymo“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 56–1829. 
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banèius ne visà darbo dienà, kai jø darbo trukmë ne trumpesnë uþ pusæ 
darbo dienos (pamainos), arba dirbanèius ne visà darbo savaitæ, kai jø 
darbo trukmë ne trumpesnë negu 3 darbo dienos per savaitæ1. 

Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymo 46 straipsnio 1 dalis nustato, 
kad darbuotojui, susitarus su darbdaviu, gali bûti nustatoma ne visa darbo 
diena ar ne visa darbo savaitë. Ástatymas numato darbdavio pareigà, kai 
kuriems darbuotojams papraðius, nustatyti ne visà darbo dienà ar ne visà 
darbo savaitæ. Vyriausybë 1995 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 212 patvirtino 
tvarkà, kurioje numatyta ne tik galimybë nustatyti ne visà darbo dienà ar ne 
visà darbo savaitæ, bet ir galimybë sutrumpinti darbo dienà (pamainà) tam 
tikru valandø skaièiumi, kartu sumaþinant darbo dienø skaièiø per savaitæ. 
Ðis iðplëstinis ástatymo normos interpretavimas sukëlë nemaþai abejoniø 
dël jo taikymo. 2001 m. geguþës 24 d. nutarimu Konstitucinis Teismas ið-
aiðkino, kad Vyriausybës nutarimu átvirtintas lankstaus ne viso darbo laiko 
reþimo nustatymas derinasi su Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymo 46 
straipsnio nuostatomis ir nepaþeidþia Konstitucijos, nes niekas negali riboti 
susitarimo laisvës, numatant palankesnes, nei numato ástatymai, darbo sà-
lygas3. 

Tiek TDO konvencija Nr. 175, tiek ir direktyva Nr. 97/81/EC numato 
grieþtas nuostatas dël diskriminacijos, t. y. darbuotojai, dirbantys ne visà 
darbo laikà, negali bûti diskriminuojami darbuotojø, dirbanèiø visà darbo 
laikà, atþvilgiu. Darbdaviai ápareigojami plëtoti darbuotojø, dirbanèiø ne 
visà darbo dienà, profesinio rengimo galimybes, skatinant karjeros kilimà ir 
profesiná judëjimà. TDO konvencijos Nr. 175 5 straipsnis numato propor-
cingo dirbtam laikui ar uþ atliktà darbà apmokëjimo nuostatas. Direktyva 
suteikia galimybæ valstybëms dël objektyviø prieþasèiø sudaryti specialias 
darbo sàlygas, susijusias su darbo staþu, darbo laiku (prireikus gali taikyti 
net pro rata temporis (proporcingo laiko) principà) arba kvalifikaciniu uþ-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. geguþës 28 d. nutarimas Nr. 683 „Dël Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 1995 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dël ne visos darbo dienos 
arba savaitës darbo laiko nustatymo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ // Valstybës þi-
nios. 1999. Nr. 48–1552. 

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 21 „Dël ne visos 
darbo dienos arba savaitës darbo laiko nustatymo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 
1995. Nr. 5–92. 

3 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo 2001 m. geguþës 24 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 1995 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 patvirtintos „Ne visos darbo 
dienos arba savaitës darbo laiko nustatymo tvarkos“ 3.3 punkto atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos þmoniø saugos darbe ástatymo (1993 m. spalio 7 d. 
redakcija) 46 straipsnio 4 daliai“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 45–1595. 
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darbiu. Taip pat tiek konvencija Nr. 175, tiek ir direktyva Nr. 97/81/EC 
numato nuostatà, kad darbuotojo atsisakymas bûti perkeltam ið darbo visà 
darbo laikà á darbà ne visà darbo laikà arba atvirkðèiai negali bûti pagrin-
das nutraukti darbo sutartá, iðskyrus atvejus, susijusius su atitinkamos ámo-
nës gamybos organizavimo reikalavimais. 

Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymo 46 straipsnio 4 dalis numato, 
kad darbas ne viso darbo laiko sàlygomis neapriboja darbuotojø teisiø, t. y. 
jam taip pat turi bûti suteikiamos tokio pat ilgumo atostogos, kaip ir visà 
darbo laikà dirbantiesiems, apmokamos paþymos dël ligos, atitinkamai fik-
suojamas darbo staþas ámonëje ir kitos darbo ástatymø nustatytos garantijos.  

Darbuotojø sutikimo dël pasikeitusio darbo laiko (grafiko) nereikia, jie 
tik apie tai turi bûti informuoti prieð dvi savaites iki jø ásigaliojimo (Dar-
buotojø saugos ir sveikatos ástatymo 42 str. 5 d.). Kita vertus, perëjimas 
prie ne viso darbo laiko reþimo nenaudingas darbuotojams, nes automatið-
kai sumaþëja jø darbo uþmokestis tiek esant vienetiniam apmokëjimui 
(sumaþës iðdirbio normos), tiek ir laikiniam apmokëjimui (sumaþës va-
landø skaièiaus).  

Lietuvos ástatymai kur kas daugiau nei tarptautiniai standartai numato 
garantijø darbuotojams, dirbantiems sutrumpintà darbo laikà. Iðskiria ne 
tik „ne visà darbo laikà“, bet kaip sinonimà ávardija ir „sutrumpintà darbo 
laikà“, kurio paskirtis – saugoti darbuotojø sveikatà, sutrumpinant darbo 
laikà tam tikrø kategorijø asmenims, dël kenksmingos ar pavojingos aplin-
kos veiksniø ar fiziologiniø savybiø (pvz., jaunimui), negalintiems dirbti 
visà darbo laikà. Skirtumas tas, kad konkreèià ne visà darbo laiko trukmæ 
nustatyti gali tiek darbdavys, tiek ir darbuotojas bendru susitarimu (kai ku-
riø asmenø praðymu ástatymas primygtinai reikalauja ðio susitarimo), o su-
trumpinto darbo laiko trukmæ konkreèiai darbuotojø grupei sutrumpinant 
darbo valandø skaièiø per dienà (savaitæ) numato Vyriausybë (DK 198 
str.). 

Darbdavys privalo nustatyti ne visos darbo dienos arba ne visos darbo 
savaitës darbo grafikà, jeigu to pareikalauja: nëðèia, krûtimi maitinanti ar 
neseniai pagimdþiusi moteris; darbuotojas, auginantis vaikà (vaikø) iki 3 
metø; darbuotojas, vienas auginantis vaikà (vaikus) iki 14 metø arba ne-
ágalø vaikà iki 16 metø; iki 18 metø darbuotojas; darbuotojas dël jo svei-
katos bûklës pagal medicinos ástaigos iðvadà; neágalus asmuo; asmuo, slau-
gantis sergantá ðeimos nará ir pateikæs darbdaviui medicinos ástaigos iðvadà 
dël bûtinumo dirbti ne visà darbo laikà bei laikotarpio, kurá taikytinas 
darbas ne visà darbo laikà (Darbo kodekso 146 str.).  
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Lietuva, kaip TDO narë, atsiþvelgdama á TDO konvencijos Nr. 103 
„Dël motinystës apsaugos“1 5 straipsnio nuostatas, Darbo kodekso 278 
straipsnyje numatyta, kad moterims, turinèioms iki pusantrø metø amþiaus 
vaikø, be bendros pertraukos pailsëti ir pavalgyti, duodamos pertraukos 
kûdikiui maitinti. Ðios pertraukos duodamos ne reèiau kaip kas trys valan-
dos, kiekviena jø ne trumpesnë kaip trisdeðimt minuèiø. Esant dviem ir 
daugiau iki pusantrø metø amþiaus vaikø, kiekviena pertrauka neturi bûti 
trumpesnë kaip viena valanda. Motinos pageidavimu pertraukas kûdikiui 
maitinti galima prijungti prie pertraukos pailsëti ir pavalgyti arba perkelti á 
darbo dienos (darbo pamainos) pabaigà, atitinkamai sutrumpinant darbo 
dienà (darbo pamainà). Pertraukos kûdikiui maitinti áskaitomos á darbo 
laikà ir apmokamos pagal vidutiná uþdarbá.  

Dar vienas ryðkus apmokëjimo skirtumas – darbuotojams, pasirinku-
siems darbà ne visà darbo laikà, apmokama proporcingai dirbtam laikui 
arba uþ atliktà darbà, o darbuotojams, kuriems pagal ástatymus ar kolekty-
vines sutartis sutrumpinamas darbo laikas (asmenims iki 18 metø, asme-
nims dirbantiems naktá; darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, ku-
rioje sveikatai kenksmingø veiksniø dydþiai virðija leistinus ribinius dydþius 
ir to kiekio sumaþinti negalima, darbo laikas nustatomas atsiþvelgiant á 
darbo aplinkos sàlygas, bet ne ilgesnis kaip 36 val. per savaitæ ir kt.), gali 
bûti kolektyvinëje sutartyje numatomos papildomos darbo apmokëjimo ga-
rantijos. Ðiuo atveju garantinë priemoka turëtø bûti taikoma ne atitinkamø 
asmenø kategorijai, kuriems kaip garantija numatyta sutrumpinto darbo 
laiko lengvata, o esant darbdavio kaltei, dël ko darbuotojai negali bûti vi-
sam darbo laikui aprûpinti darbu. Kitaip tariant, bûtina numatyti garantijà 
darbuotojui mokëti visà darbo uþmokestá tuo atveju, jei darbdavys neuþtik-
rina darbo visai darbo dienai. 
 

2.1.2. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą 
 

Virðvalandiniu laikomas darbas, kurá darbuotojai dirba virðydami nu-
statytà: 40 valandø per savaitæ darbo laiko trukmæ (DK 144 str.); sutrum-
pintà darbo laiko (DK 145 str.) trukmæ; ne viso darbo laiko trukmæ (DK 
146 str.) arba, esant suminei darbo laiko apskaitai, nustatytà darbo laiko 
trukmæ.  

                                                           

1 ILO. Internationale Labour Conventions and Recommendations 1919–1956. – Geneva. 
II Vol. 
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Virðvalandiniu darbu nelaikomas administracijos pareigûnø darbas, vir-
ðijantis nustatytà normalià darbo trukmæ. Tokiø pareigø sàraðas nustato-
mas kolektyvinëse sutartyse, darbo tvarkos taisyklëse. Paprastai virðvalan-
diniai darbai draudþiami. 

Darbdavys turi teisæ organizuoti darbuotojams (iðskyrus tuos, kuriems 
draudþiama skirti) privalomà virðvalandiná darbà ir darbà poilsio dienomis 
tik Darbo kodekso nustatytais atvejais.  

Virðvalandiniai darbai kiekvienam darbuotojui neturi virðyti 4 valandø, 
jeigu jie dirbami dvi dienas ið eilës, ir 120 valandø per metus. Darbdavys 
privalo skaièiuoti visà darbuotojø iðdirbtà virðvalandiniø darbø laikà ir þy-
mëti darbo laiko apskaitos þiniaraðtyje (DK 152 str.). Darbdavys, nesilai-
kantis ðiø reikalavimø, remiantis Administracinës teisës paþeidimø ko-
dekso 415 straipsniu1, traukiamas administracinën atsakomybën. 

Uþ virðvalandiná darbà mokama ne maþiau kaip pusantro darbuotojui 
nustatyto valandinio tarifinio atlygio (mënesinës algos) (Darbo kodekso 
152 str.). Pavyzdþiui, Vilniaus apygardos teismo Civiliniø bylø skyriaus tei-
sëjø kolegija 2000 m. rugsëjo 12 d. iðnagrinëjo bylà2, kurioje ieðkovas A. 
Garbanovas dirbo atsakovo ámonës eksploatacijos tarnyboje turbinos apei-
viu pamaininá darbà – vienos pamainos trukmë 12 valandø. Iki 1998 m. rug-
sëjo mën. ieðkovas iðdirbo 179 val. virðvalandiniø darbø, uþ kuriuos atsako-
vas jam nesumokëjo. 1997 m. geguþës 20 d. Lietuvos elektrinës darbuotojø 
konferencija priëmë kolektyvinæ sutartá. Pagal joje patvirtintø Vidaus 
darbo tvarkos taisykliø 3.1 punktà darbas eksploatacijos tarnyboje organi-
zuotas dviem pamainomis be pietø pertraukos: pirma pamaina – nuo 8 val. 
iki 20 val., antra pamaina – nuo 20 val. iki 8 val., t. y. kolektyvinëje sutartyje 
faktiðkai átvirtinta suminë darbo laiko apskaita (nors Valstybinës darbo 
inspekcijos leidimas ávesti suminæ darbo laiko apskaità atsakovui iðduotas 
tik 1998 m. spalio 1 d.). Remiantis Lietuvos Respublikos þmoniø saugos 
darbe ástatymo 48 straipsniu, virðvalandiniu darbu laikomas darbas, kurá 
darbuotojai dirba virðydami kolektyvinëse sutartyse arba vidaus darbo tvar-
kos taisyklëse nustatytà darbo laiko trukmæ. Pagal Vidaus tvarkos taisykliø 
3.4 p. darbuotojø gali bûti papraðyta dirbti daugiau nei nustatyta ir tokiu 
atveju jiems atlyginama uþ visà virðvalandiná darbà, mokant pusantros pa-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos administracinës teisës paþeidimø kodeksas: oficialus tekstas su 
pakeitimais ir papildymais iki 2000 m. lapkrièio 27 d. 9–asis pakartotas ir papildytas leidimas – 
Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2001. – 416 p. 

2 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. sausio 22 
d. nutartis Nr. 3K–3–81 [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. spalio 17 d.]. Prieiga per internetà: 
<http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K–3–81.htm> 
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reigybinës algos (Kolektyvinës sutarties 4.12 p.). Vilniaus apygardos teis-
mas priëmë nutartá, kurioje nustatë, kad iki to laiko, kol nebuvo gautas 
leidimas suminei darbo laiko apskaitai ávesti, darbdavys neturëjo teisës tai-
kyti ieðkovui suminës darbo laiko apskaitos ir privalëjo uþ virðvalandiná 
darbà mokëti pagal Lietuvos Respublikos þmoniø saugos darbe ástatymo 44 
straipsná, Lietuvos Respublikos darbo apmokëjimo ástatymo 7 straipsná, t. 
y. ne maþiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio tarifinio atly-
gio (mënesinës algos). Tokio atlyginimo uþ virðvalandiná darbà dydis nu-
matytas ir elektrinës 1997–1998 metø kolektyvinës sutarties 4.12 punkte. 

Pateiktas pavyzdys rodo imperatyviø normø privalomumà darbdaviui 
sprendþiant darbuotojø apmokëjimo uþ darbà problemas. 

Darbas naktá apima laikà nuo 10 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. 
Darbo kodekse numatytos asmenø kategorijos, kuriems dirbti nakties metu 
draudþiama.  

Uþ kiekvienà darbo valandà nakties metu mokama kaip ir uþ virðvalan-
diná darbà – ne maþiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio ta-
rifinio atlygio (mënesinës algos). Konkretûs apmokëjimo dydþiai nustatomi 
kolektyvinëse arba darbo sutartyse. 
 

2.1.3. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis 
 

Ámonëse nedirbama ðvenèiø dienomis, kurias nustato Darbo kodeksas. 
Ðvenèiø dienomis leidþiama dirbti tokius darbus, kuriø sustabdyti negalima 
dël gamybiniø ir techniniø sàlygø (nepertraukiamai dirbanèios ámonës). 
Darbø, kurie gali bûti dirbami ðvenèiø dienomis, sàraðà tvirtina Socialinës 
apsaugos ir darbo ministerija. Darbo kodekso 162 straipsnyje numatyta, 
kad skirti dirbti ðvenèiø ir poilsio dienomis draudþiama, iðskyrus tokius 
darbus, kuriø sustabdyti negalima dël techniniø gamybos sàlygø, darbus, 
bûtinus gyventojams aptarnauti. Nëðèias, neseniai pagimdþiusias ir krûtimi 
maitinanèias moteris, jaunus iki 18 metø asmenis, asmenis, auginanèius 
vaikus iki trejø metø, taip pat vieniems auginantiems vaikus iki 14 metø 
arba neágalius iki 16 metø, – tik jiems sutikus. 

Vadovaujantis Darbo kodekso 194 straipsniu, darbas poilsio arba ðven-
èiø dienà, jeigu jis nenumatytas pagal grafikà, kompensuojamas suteikiant 
per mënesá kità poilsio dienà arba darbuotojo pageidavimu, apmokamas ne 
maþiau kaip dvigubu darbuotojui nustatytu valandiniu arba dieniniu atly-
giu, nesuteikiant papildomos poilsio dienos. Darbas ðvenèiø dienà pagal 
grafikà apmokamas ne maþiau kaip dvigubu valandiniu arba dieniniu atly-
giu. 
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2.1.4. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių 
darbo sąlygų 

 
Bûtina paþymëti, kad visada prie sulygto darbo sutartyje darbo uþmo-

kesèio darbdavys turi sumokëti uþ faktiðkai dirbtas valandas naktá, poilsio ir 
ðvenèiø dienomis, uþ virðvalandþius, taip pat ir uþ darbà kenksmingomis ir 
labai kenksmingomis sàlygomis, jeigu darbuotojas ðiomis sàlygomis dirbo. 
Ðis papildomas apmokëjimas apskaitomas valandomis, t. y. darbdavys pri-
valo apmokëti uþ tiek valandø, kiek darbuotojas dirbo tomis sàlygomis.  

Pagal galiojanèius Europos Bendrijos teisës aktus, në vienoje valstybëje 
darbo sàlygos nëra skirstomos pagal kenksmingumà. Todël vadovaujantis 
Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymu, visos darbo sàlygos buvo suskirs-
tytos pagal atitinkamus darbo aplinkos veiksnius. Darbdaviai privalo diegti 
geriausias technologijas, kad bûtø sukurtos sveikos ir saugios darbo sàly-
gos, nes joks apmokëjimas negali kompensuoti tø kenksmingø ir sveikatai 
pavojingø veiksniø padariniø. Apmokëjimas uþ kenksmingas (ne maþiau 
kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio (dieninio) tarifinio atlygio) 
ir labai kenksmingas (ne maþiau kaip dvigubas darbuotojui nustatytas va-
landinis (dieninis) tarifinis atlygis) sàlygas turi bûti taikomas darbuotojams 
darbdaviø, kurie nesudarë palankiø ir sveikø darbo sàlygø (veiksniø), arba 
kuriems numatytos ðios priemokos kolektyvinëse sutartyse.  

Ástatymai numato darbo apmokëjimo garantijas, susijusias su sveikatos 
pablogëjimu. Vadovaujantis Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymo 33 
straipsniu, darbuotojas, kuris, kaip teigiama valstybinës socialinës medici-
nos ekspertizës komisijos ar sveikatos prieþiûros ástaigos iðvadoje, dël svei-
katos bûklës negali dirbti sutarto darbo (eiti pareigø), nes tai pavojinga jo 
sveikatai arba jo darbas gali bûti pavojingas kitiems, jo sutikimu turi bûti 
perkeltas á jo sveikatà ir, jei yra galimybë, kvalifikacijà atitinkantá darbà. 
Jeigu darbuotojas nesutinka bûti perkeltas á siûlomà darbà arba ámonëje 
nëra darbo, á kurá jis galëtø bûti perkeltas, darbdavys atleidþia darbuotojà ið 
darbo ástatymø nustatyta tvarka, iðskyrus atvejá, kai darbuotojo sveikata 
pablogëjo dël darbo ðioje ámonëje (negali dirbti ankstesnio darbo dël 
traumos, profesinës ligos, kitokio sveikatos pakenkimo) ir jei nëra galimy-
bës já perkelti á kità darbà, atitinkantá jo sveikatà ir, esant galimybei, kvali-
fikacijà, nes ámonëje nëra darbo, kurá darbuotojas pagal savo sveikatos ga-
limybes galëtø dirbti. Tokiu atveju jam mokama ástatymø nustatyto dydþio 
ligos paðalpa (iki ðio ástatymo ásigaliojimo buvo mokamas jo vidutinis darbo 
uþmokestis), kol bus gauta valstybinës socialinës medicinos ekspertizës 
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komisijos iðvada dël darbuotojo darbingumo. Darbuotojà pripaþinus inva-
lidu, pagal ástatymà jam atlyginama sveikatai padaryta þala. Darbuotojas 
gali bûti atleistas ið darbo ástatymø nustatyta tvarka, jeigu jis atsisako bûti 
perkeltas á kità jo sveikatà, fizines galimybes ir kvalifikacijà atitinkantá 
darbà.  

Panaðias garantijas ástatymas numato ir moterims, t. y. perkeltai á kità 
darbà toje paèioje ámonëje nëðèiai, neseniai pagimdþiusiai ar krûtimi mai-
tinanèiai moteriai mokamas ne maþesnis kaip iki perkëlimo á kità darbà 
gautas vidutinis darbo uþmokestis. O nesant galimybës nëðèià moterá per-
kelti á kità darbà, neturintá neigiamo poveikio jos ar bûsimo kûdikio svei-
katai, nëðèiai moteriai jos sutikimu suteikiamos nemokamos atostogos iki 
nëðtumo ir gimdymo atostogø. Ðiø atostogø laikas neáskaitomas á draudimo 
staþà ir apskaièiuojant vidutiná kompensuojamàjá uþdarbá. Nesant galimy-
bës neseniai pagimdþiusià ar krûtimi maitinanèià moterá po nëðtumo ir 
gimdymo atostogø perkelti á kità darbà, neturintá neigiamo poveikio jos ar 
kûdikio sveikatai, tokiai moteriai jos sutikimu suteikiamos nemokamos 
atostogos, kol kûdikiui sukaks vieneri metai, ir jai per tà laikotarpá moka-
mos ástatymo nustatytos motinystës draudimo iðmokos. Kai nëðèiai, nese-
niai pagimdþiusiai ar krûtimi maitinanèiai moteriai reikia pasitikrinti svei-
katà, ji privalo bûti atleidþiama nuo darbo, paliekant jai vidutiná darbo uþ-
mokestá, jeigu pasitikrinti sveikatà reikia darbo metu. 

Apmokëjimas esant nukrypimø nuo normaliø darbo sàlygø turëtø bûti 
darbdavio ir darbuotojo susitarimo reikalas, átvirtinant tai kolektyvinëse 
arba darbo sutartyse. Ástatymas turi átvirtinti nuostatà dël didesnio, paly-
ginti su normaliomis sàlygomis, uþmokesèio. 
 

2.1.5. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. sausio 23 d. 
nutarimu Nr. 120 „Dël tarnybiniø komandiruoèiø Lietuvos Respublikos te-
ritorijoje“1, tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo iðvykimas tam 
tikram laikui ámonës, ástaigos ar organizacijos (toliau vadinama – ámonë) 
vadovo arba jo ágalioto asmens siuntimu atlikti numatytomis sàlygomis tar-
nybiná pavedimà ne nuolatinëje darbo vietoje. Pasiøstam á komandiruotæ 
darbuotojui visà komandiruotës laikà paliekama darbo vieta (pareigos) ir 
vidutinis darbo uþmokestis (DK 220 str.). Vidutinis darbo uþmokestis jam 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 120 „Dël tarnybi-
niø komandiruoèiø Lietuvos Respublikos teritorijoje“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 9–225. 
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paliekamas uþ visas darbo dienas pagal grafikà, nustatytà nuolatinëje darbo 
vietoje, taip pat uþ kelionëje iðbûtà laikà. Be vidutinio darbo uþmokesèio, 
darbuotojui kompensuojamos ir su komandiruote susijusios iðlaidos, t. y. 
dienpinigiai, nakvynës iðlaidos ir kitos faktinës iðlaidos. Lietuvos Aukðèiau-
siojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegija iðnagrinëjo civilinæ 
bylà1, kurioje konstatavo, kad dienpinigiai mokami tada, kai komandiruotë 
trunka ilgiau nei viena diena. Taèiau tai yra tik bendroji taisyklë, numatyta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 120 
1.3.4 punkte. Jeigu darbuotojas yra komandiruojamas á vietovæ, ið kurios 
dël palankiø susisiekimo sàlygø ir atliekamo darbo pobûdþio gali kasdien 
gráþti á nuolatinæ darbo vietà, dienpinigiai nemokami (to paties nutarimo 
1.3.6 p.). Nagrinëjant bylà buvo aiðkinama, kad ieðkovas vyko á komandi-
ruotæ organizacijos transportu. Tai reiðkia, kad jis neturëjo kelionës iðlaidø, 
kad buvo palankios susisiekimo sàlygos, ir todël jis galëjo gráþti á nuolatinæ 
darbo vietà. Dël to, kad nereikëjo likti nakvoti iðvykimo vietoje, o sudary-
tos sàlygos gráþti á nuolatinæ darbo vietà, negali bûti padengiamos nakvynës 
iðlaidos.  

Tarnybiniø komandiruoèiø á uþsiená apmokëjimo sàlygos ir tvarka, kurià 
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. balandþio 28 d. nutari-
mas Nr. 613 „Dël tarnybiniø komandiruoèiø á uþsiená“2, skiriasi nuo ko-
mandiruotës, atliekamos Lietuvos teritorijoje, tvarkà reglamentuojanèiø 
nuostatø. Visø pirma ðio nutarimo nuostatos, aktualiausios valstybës tarny-
bai, nuo 2001 m. balandþio 5 d. pradëtos taikyti ir individualios (personali-
nës) ámonës savininkams. Èia tarnybine komandiruote laikomas darbuo-
tojo iðvykimas uþ Lietuvos Respublikos ribø ne ilgiau kaip 183 kalendori-
nëms dienoms (neskaitant kelionës laiko) ámonës, ástaigos ar organizacijos 
vadovo arba jo ágalioto asmens arba individualios (personalinës) ámonës 
savininko siuntimu atlikti tarnybiná pavedimà. Pasiøstam á komandiruotæ á 
uþsiená darbuotojui paliekama darbo vieta (pareigos) ir ástatymø nustatyta 
tvarka darbo uþmokestis uþ visà komandiruotës laikà, taip pat kelionëje ið-
bûtà laikà. Kaip matome, ðiuo atveju vidutinis darbo uþmokestis darbuo-
tojams nebepaliekamas. 

Pasitaiko atvejø, kai su komandiruotëmis sutapatinami kilnojamojo 

                                                           

1 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. kovo 21 
d. nutartis Nr. 3K–3–175 [interaktyvus] [þiûrëta 2002 m. balandþio 18 d.]. Prieiga per 
internetà: <http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K-3-175.htm> 

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. balandþio 28 d. nutarimas Nr. 613 „Dël tar-
nybiniø komandiruoèiø á uþsiená“ // Valstybës þinios. 1995. Nr. 37–929. 
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(vaþinëjamojo) pobûdþio darbai. Tais atvejais, kai darbuotojo darbø pobû-
dis yra susijæs su nuolatiniais vaþinëjimais arba yra kilnojamasis, t. y. jo 
darbo funkcijos apima keliø objektø, nesanèiø vienoje vietovëje (mieste, 
apskrityje ir pan.), inspektavimà, aptarnavimà ir pan., neturi bûti laikomas 
komandiruote. Su tuo susijusios padidëjusios iðlaidos turi bûti kompen-
suojamos (DK 216 str.). Darbo apmokëjimo ypatumus, esant kilnojamojo 
pobûdþio darbams, nustato Vyriausybë Lietuvos Respublikos Vyriausybë 
1996 m. lapkrièio 20 d. nutarimu Nr. 1384 „Dël apmokëjimo darbuotojams, 
kuriø darbas atliekamas kelionëje, lauko sàlygomis, susijæs su vaþinëjimais 
arba yra kilnojamojo pobûdþio“1 numato didesniø iðlaidø kompensavimà 
tik siunèiamiems á uþsiená darbininkams ir tarnautojams, kurie dirba kelio-
nëje, lauko sàlygomis, kuriø darbas susijæs su vaþinëjimu arba yra kilnoja-
masis ar pakaitinis (pamaininis). Darbo arba kolektyvinëje sutartyje nu-
statoma kompensacijos mokëjimo tvarka ir dydis – iki 50 proc. atlyginimo 
per mënesá, bet ne daugiau kaip Finansø ministerijos patvirtinta komandi-
ruoèiø á uþsiená dienpinigiø norma. Tais atvejais, kai ámonës mokama 
kompensacija virðija 50 proc. atlyginimo per mënesá arba Finansø ministe-
rijos patvirtintà komandiruoèiø á uþsiená dienpinigiø normà, virðyta suma 
kompensuojama ið ámoniø grynojo pelno ir apmokestinama fiziniø asmenø 
pajamø mokesèiu, be to, uþ jà skaièiuojamos privalomojo valstybinio socia-
linio draudimo ámokos. Deja, teisës aktai nenumato papildomø garantijø 
dirbantiems kilnojamàjá (pakaitiná) darbà Lietuvos teritorijoje.  

Tuo atveju, kai darbuotojas perkeliamas arba priimamas dirbti á kità 
vietovæ, visos iðlaidas ir kompensacijos, susijusios su perkëlimo nepatogu-
mais, numatytos Darbo kodekso 221 straipsniuose. Darbuotojams turi bûti 
mokama: darbuotojo ir jo ðeimos nariø kelionpinigiai; turto perveþimo ið-
laidos; dienpinigiai uþ kiekvienà kelionëje iðbûtà laikà; darbo uþmokestis 
uþ ásiruoðimo á kelionæ ir ásikurdinimo naujoje gyvenamoje vietoje laikà, 
bet ne daugiau kaip uþ ðeðias dienas, taip pat uþ kelionëje iðbûtà laikà. 
Numatyta ir ðiø iðmokø apsauga. Tuo atveju, kai darbuotojas be svarbios 
prieþasties neatvyko á darbà arba atsisakë pradëti dirbti, arba atleidus ið 
darbo nepasibaigus terminui jo paties praðymu nesant svarbioms prieþas-
tims arba atliko veiksmus, kurie pagal ástatymà yra darbo sutarties nutrau-
kimo pagrindas, darbuotojas privalo gràþinti ámonei visas lëðas, jam iðmo-
këtas dël persikëlimo dirbti á kità vietovæ. Jeigu darbuotojas dël svarbios 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. lapkrièio 20 d. nutarimas Nr. 1384 „Dël ap-
mokëjimo darbuotojams, kuriø darbas atliekamas kelionëje, lauko sàlygomis, susijæs su vaþi-
nëjimais arba yra kilnojamojo pobûdþio“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 114–2641. 
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prieþasties neatvyko á darbà arba atsisakë pradëti dirbti, jis privalo gràþinti 
jam iðmokëtas sumas, iðskaièiavus jau turëtas kelionës iðlaidas (DK 222 
str.). 
 

2.1.6. Sezoninių darbų apmokėjimas 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. kovo 7 d. 
nutarimu Nr. 154 „Dël sezoninio darbo“, sezoniniais darbais vadinami to-
kie darbai, kurie dël gamtiniø ir klimato sàlygø dirbami ne iðtisus metus, o 
tam tikrais laikotarpiais (sezonais), ne ilgiau kaip 8 mënesius (vienas po 
kito einanèiø 12 mënesiø laikotarpiu)1. Tokie darbai yra áraðyti á Vyriausy-
bës patvirtintà sezoniniø darbø sàraðà. Darbuotojams, kurie dirba du sezo-
nus ir daugiau ið eilës nenutraukæ darbo santykiø, uþ tarpsezoninius laiko-
tarpius mokamas kolektyvinëje sutartyje arba darbo sutartyje nurodyto dy-
dþio atlyginimas. 

Jeigu darbo sutartis nutraukiama sezonui pasibaigus ir tarpsezoniniu 
laikotarpiu, su tuo paèiu darbuotoju sudaroma nauja sezoninio darbo su-
tartis. Uþ laikà nuo naujos darbo sutarties sudarymo iki sezono pradþios 
mokamas kolektyvinëje sutartyje arba darbo sutartyje nustatyto dydþio at-
lyginimas. 

Darbuotojui, atleidþiamam ið sezoninio darbo, kai ámonëje, ástaigoje ar 
organizacijoje sezoniniai darbai buvo sustabdyti ilgiau kaip 2 savaitëms dël 
gamybiniø prieþasèiø arba kai sumaþinamas darbø mastas, arba kai dar-
buotojas per sezonà neatvyksta á darbà ilgiau kaip vienà mënesá dël laiki-
nojo nedarbingumo, iðmokama vieno mënesio vidutinio darbo uþmokesèio 
dydþio kompensacija. Tais atvejais, kai darbingumas prarandamas dël su-
luoðinimo (traumos) darbe arba profesinës ligos per sezonà, darbuotojui 
darbo vieta (pareigos) paliekama, kol jis atgauna darbingumà arba jam nu-
statomas invalidumas, bet ne ilgiau kaip iki darbo sutarties termino pabai-
gos. 
 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 154 „Dël sezoninio 
darbo“ // Valstybës þinios. 1994. Nr. 19–313; 1996. Nr. 58–1382, Nr. 114–2639; 1999. Nr. 11–
261, Nr. 81–2400. 
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2.2. Darbo apmokėjimo garantijos sustabdžius  

darbo sutarties vykdymą 
 

Darbo santykiø tæstinumas pasiþymi tuo, kad santykiai, susiklostæ tarp 
darbuotojo ir darbdavio, nesibaigia pasibaigus kiekvienai darbo dienai, o 
tik pertraukiamos darbuotojo pareigos vykdyti darbo funkcijas. Darbo 
santykiø ðalims priskiriamos pareigos ne tik individualiai, t. y. darbuotojui – 
nepriekaiðtingai vykdyti darbo funkcijas, o darbdaviui – sudaryti darbo sà-
lygas, bet ir daugelis kitø pareigø, susietø su kolektyvine darbo organiza-
vimo forma. Kalbama apie darbo reþimo, pavyzdþiui, technologinio ir 
darbo laiko reþimo, bûtino darbo vietai paruoðti, laikymàsi, darbø saugà, 
higienà darbe, santykius su kitais dirbanèiaisiais, dalyvaujanèiais darbo 
procese, ir kita. Ðitø pareigø darbuotojas negali paþeisti ir poilsio metu, 
valgydamas, pasibaigus darbo laikui, atostogaudamas1. 

Pasitaiko atvejø, kai darbo santykiai nors ir nepertraukiami, bet dël 
vienø ar kitø prieþasèiø gali bûti laikinai sustabdomi. Tai atvejai, kai dar-
buotojas atleidþiamas nuo savo darbo funkcijø vykdymo (atlikimo), iðsau-
gant darbo santykius. Ástatymai ar kolektyvinës sutartys numato galimybæ 
tam tikram laikui sustabdyti darbo sutarties vykdymà dël ávairiø prieþasèiø: 
1) ðalims susitarus (pvz., darbuotojui iðvykus tobulintis, á kursus); 2) esant 
darbdavio kaltei (pvz., sudarius nesaugias darbo sàlygas, esant prastovai ne 
dël darbuotojo kaltës; streikuojant; áspëjimo apie darbuotojo atleidimà ið 
darbo laikui kito darbo paieðkoms ir kt.); 3) esant darbuotojo kaltei (pvz., 
uþ pravaikðtà, esant teismo sprendimui dël darbuotojo sulaikymo ir pan.); 
4) esant nenugalimai jëgai (force majore), darbuotojo ligos ar invalidumo, 
nelaimingo atsitikimo darbe atvejais; 5) atsitraukus nuo savo pagrindinio 
darbo (pvz., atostogø, privalomo sveikatos patikrinimo, rinkimø teisës rea-
lizavimo ar visuomeniniø pareigø vykdymo laikui; atliekant kraðto apsau-
gos tarnybà ir kt.).  

Kiekvienu atskiru atveju ástatymas arba kitas norminis aktas nustato 
(dalinio ar viso) darbo uþmokesèio iðsaugojimo garantijà arba jo iðmokë-
jimo atidëjimà (sustabdymà) darbo sutarties vykdymo sustabdymo laikui. 
Sustabdyti darbo uþmokesèio mokëjimà galima ir nesant darbuotojo kaltës. 
Tokiu atveju (apie juos jau buvo uþsiminta ankstesniuose skyriuose) jiems 
paliekamos socialinio draudimo paðalpos (ligos, motinystës ir kt.). 

                                                           

1 Barabaš A. K voprosu o nekotorych svoistvach trudovovo pravootnoðenija // Gosu-
darstvo i pravo. 2000. No. 12. S. 5–10. 
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2.2.1. Darbo apmokėjimas atsisakius dirbti įstatymų  
numatytais atvejais 

 
Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymo nuostatos numato atvejus, kada 

gali bûti sustabdomi darbai (ástatymo 25 str. 9 d.) dël saugiø darbo sàlygø 
nesudarymo, t. y.: darbuotojø neapmokius saugiai dirbti; neaprûpinus jø 
apsaugos priemonëmis; sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei si-
tuacijai; dirbant paþeidus nustatytus technologinius reglamentus. Ðiais pa-
vojaus atvejais darbuotojai turi teisæ atsisakyti dirbti, t. y. nutraukti darbà, 
iðeiti ið darbo patalpos, palikti darbo vietas. Darbuotojui pagrástai atsisa-
kius dirbti, mokamas vidutinis darbo uþmokestis (Darbuotojø saugos ir 
sveikatos ástatymo 39 str.). Darbuotojui atsisakius dirbti nepagrástai, uþ ne-
dirbtà laikà nemokama. 
 

2.2.2. Darbo apmokėjimas nušalinus nuo darbo 
 

Nuðalinimas nuo darbo – tai draudimas darbuotojui eiti savo darbo pa-
reigas, nemokant jam uþ tà laikà atlyginimo. Nuðalinimas visada yra laiki-
nas ir siejamas su darbo drausmës paþeidimu, padaryto nusiþengimo ar nu-
sikaltimo tyrimu ir kitais atvejais. Atsiþvelgiant á nuðalinimo pagrindà, 
tikslà ir prieþastá, jis gali pasibaigti arba darbuotojo gràþinimu á pirmesná 
darbà, arba perkëlimu á kità darbà, arba atleidimu ið darbo.  

Darbo kodekso 123 straipsnis numato, kai darbuotojas darbe pasirodë 
neblaivus, apsvaigæs nuo narkotikø ar toksiniø medþiagø, darbdavys tà die-
nà (pamainà) neleidþia jam dirbti ir nemoka darbo uþmokesèio. Kitais 
atvejais darbdavys nuðalinti darbuotojà nuo darbo gali tik ástatymø nusta-
tytais atvejais. Pavyzdþiui, Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymo 24 
straipsnio 6 dalis reglamentuoja darbuotojo nuðalinimà nuo darbo, nemo-
kant jam darbo uþmokesèio kol jis nepasitikrins sveikatos, jei jis nustatytu 
laiku atsisakë jà pasitikrinti.  

Pasitaiko atvejø, kai nuðalinti darbuotojà nuo darbo prireikia pareigû-
nams ar tarnyboms, kuriems tokià teisæ numato ástatymai. Darbdavys tokiu 
atveju darbuotojà nuðalina nuo darbo pagal ðiø pareigûnø raðytiná reikala-
vimà. Jame turi bûti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nuðalinamas, nu-
ðalinimo prieþastys ir teisinis pagrindas. Darbo kodeksas numato, kad, nu-
ðalinimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi bûti gràþinamas á ankstesná 
darbà, jei dël nuðalinimo neatsirado pagrindas nutraukti darbo sutartá. Kita 
vertus, kodeksas numato atvejus, kai darbuotojas darbdavio arba tam 
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ágaliotø organø, arba pareigûnø reikalavimu buvo nuðalintas nuo darbo 
(pareigø) nepagrástai ir jam nebuvo mokamas darbo uþmokestis. Tokiu 
atveju darbuotojas turi teisæ reikalauti, kad ástatymø nustatyta tvarka jam 
bûtø atlyginta þala. 
 

2.2.3. Darbo apmokėjimas, nesusijęs su  
pagrindiniu darbu 

 
Darbo ástatymai ir kiti teisës aktai numato darbuotojams garantijas, ku-

riø ágyvendinimas priklauso ne tik nuo valstybës vykdomos socialinës–
ekonominës politikos, bet ið dalies ir nuo paèiø darbdaviø. Dauguma teisës 
aktø atitinkamoms darbuotojø kategorijoms nustato ávairias lengvatas, 
kuriomis dël priverstinio atsitraukimo nuo savo tiesioginiø pareigø bando-
ma kompensuoti galimybæ ágyvendinti Konstitucijos garantuotas atitinka-
mas pilieèiø teises ir laisves. Atsitraukimas nuo pagrindinio darbo nëra 
susijæs su darbuotojø kalte. Ðiems darbuotojams ástatymai numato garan-
tijas: darbo vietos iðlaikymà, garantines iðmokas, kompensacijas ir kitas. 
„Garantiniø iðmokø“ sàvoka aiðkinama kaip „iðmokos, kompensuojanèios 
per nustatytà laikotarpá darbuotojø ir tarnautojø, nedirbanèiø dël ástatymø 
numatytø pateisinamø prieþasèiø, galimus atlyginimo praradimus” 1. „Ga-
rantiniø iðmokø“ tipai – vidutinio darbo uþmokesèio iðlaikymas atliekant 
visuomenines arba valstybines pareigas; kasmetiniø atostogø, prastovos, 
nepriklausanèios nuo darbuotojo kaltës, priverstiniø pravaikðtø dël netei-
sëto atleidimo ið darbo ir kito laiko apmokëjimas. 

Garantinës iðmokos yra socialinio pobûdþio. Faktas, kad garantiniø ið-
mokø dydis siejamas su darbuotojo vidutiniu darbo uþmokesèiu, visiðkai 
nereiðkia garantiniø iðmokø priklausomybës nuo darbo kokybës ir kieky-
bës, nes ði priklausomybë tik iðoriðka – grynai formali. Jø tikslinë paskirtis – 
numatyti galimus darbo uþmokesèio praradimus (nuostolius) dël to, kad 
darbuotojas yra priverstas atsitraukti nuo savo atliekamo darbo. Kitaip ta-
riant, darbuotojo negautos pajamos, tiek dël tos darbo vietos reikalavimø 
(pvz., sveikatos patikrinimo, kvalifikacijos këlimo), tiek ir dël valstybiniø ar 
visuomeniniø pareigø ëjimo (pvz., rinkimø teisës realizavimo), susijusio su 
atsitraukimu nuo pagrindinio darbo, turi bûti padengiamos ástatymø nu-
matytais dydþiais. 

                                                           

1 Sovietckij enciklopedièeskij slovarj. 1984. S. 1244.  
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Atsitraukimà nuo tiesioginiø pareigø galima suskirstyti á atsitraukimà, 
susijusá su: 1) visuomeniniø ar valstybiniø pareigø ëjimu, pavyzdþiui, ágy-
vendinant rinkimø teisæ; donorystës pareigà; paðaukus á kraðto apsaugos 
tarnybà; iðkvietus á kvotos, parengtinio tardymo organus, pas prokurorà ir á 
teismà kaip liudytojà, nukentëjusájá, ekspertà, specialistà, vertëjà, kviestiná, 
taip pat dalyvaujant teismo posëdþiuose kaip visuomeniniam kaltintojui ar 
visuomeniniam gynëjui, visuomeniniø organizacijø ir darbo kolektyvø at-
stovui; dalyvaujant visuomeniniø organizacijø, taip pat ir profesiniø sà-
jungø, sueigose ir kt.; 2) darbo vietos (pareigø) reikalavimø, pavyzdþiui, 
darbuotojo kvalifikacijos këlimas; esant sezoninio, kilnojamojo pobûdþio 
darbams; darbo vietos pakeitimas–komandiruotë; atostogø jëgoms atgauti 
ir pailsëti suteikimas; sveikatos pasitikrinimas ir kt.; 3) darbo proceso ki-
timu (verslo sëkme), pavyzdþiui, darbo sàlygø pakeitimas; perkëlimas á kità 
vietovæ; ámonës prastova, reorganizacija ir kt. 

Kaip garantinë iðmoka, atsitraukus nuo savo tiesioginiø pareigø vykdant 
visuomenines ar valstybines pareigas darbo metu, daþniausiai mokamas vi-
dutinis darbo uþmokestis. Darbo kodekso 204 straipsnis numato, jeigu dar-
buotojas ástatymø nustatytais atvejais yra atitraukiamas nuo pagrindinio 
darbo, darbo uþmokestá, ne maþesná uþ vidutiná, moka arba kompensuoja 
ta ástaiga ar organizacija, kurios ápareigojimus darbuotojas vykdo. Tarp 
ástatymø, numatanèiø ðios garantijos realizavimà, galima iðskirti ðiuos: 
Seimo rinkimø ástatymà, kurio 48 straipsnis numato, kad kandidatas á 
Seimo narius rinkimø á Seimà organizavimo ir vykdymo laikui, bet ne ilgiau 
kaip 1 mënesá, jo praðymu gali bûti atleidþiamas nuo darbo ar tarnybiniø 
pareigø1, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymà, kurio 38 
straipsnis numato, kad kandidatas á Respublikos Prezidentus rinkimø kam-
panijos laikui, bet ne ilgiau kaip 2 mënesiams, jo praðymu gali bûti atlei-
dþiamas nuo darbo ar tarnybiniø pareigø. Uþ ðá laikà ið valstybës lëðø jam 
iðmokama dviejø vidutinio mënesinio darbo uþmokesèio dydþiø kompensa-
cija2, Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymà, kurio 45 straipsnis numato, kad 
kandidatas á tarybos narius rinkimø organizavimo ir vykdymo laikui, bet ne 
ilgiau kaip 14 dienø, jo praðymu atleidþiamas nuo darbo ar tarnybiniø pa-
reigø3. Taip pat galima paminëti Civilinio proceso kodeksà, Profesiniø sà-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 59–1760. 
2 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymas // Valstybës þinios. 1993. Nr. 2–29. 
3 Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymas // Valstybës þinios. 1999. Nr. 

93–2710. 
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jungø ástatymà ir kitus. Valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatymo1 37 
straipsnis numato, kad valstybës tarnautojams, norintiems dalyvauti Seimo 
nariø, Respublikos Prezidento ar savivaldybiø tarybø rinkimuose, sutei-
kiamos nemokamos atostogos. Ástatymai numato ðias visuomenines ir vals-
tybines pareigas, kurioms atlikti bûtina atsitraukti nuo savo pagrindiniø pa-
reigø: ágyvendinti rinkimø teisæ; atlikti Seimo nario pareigas; pakvietus á 
kvotos, parengtinio tardymo organus, á prokuratûrà ir teismà kaip liudy-
tojà, nukentëjusájá, specialistà, vertëjà ar kviestiná, visuomeniná kaltintojà, 
visuomeniná gynëjà, visuomeninës organizacijos arba darbo kolektyvo at-
stovà; vykdant Valstybës kontrolës uþduotis; atliekant donoro pareigas ir 
kitais ástatymø nustatytais atvejais.  

Ástatymai numato nemaþai atvejø, kai darbuotojui turi bûti kompen-
suojamos pajamos, negautos atsitraukus nuo savo tiesioginiø pareigø. Nu-
matyta ir kas turi kompensuoti ðias prarastas pajamas, taèiau niekur nëra 
konkreèiai ávardytas pats darbuotojo, iðskyrus valstybës tarnautojo, atsi-
traukimo fakto áteisinimas. Kitaip tariant, nei pateiktuose ástatymuose, nei 
Aukðèiausiojo Teismo senato nutarimuose nëra iðaiðkinta skirtingai mi-
nimø sàvokø „atsitraukimas“, „palaisvinimas“, „atleidþiamas“ juridinë pra-
smë, t. y. kaip ðiuo atveju darbdavys turi áforminti darbuotojo nebuvimà 
darbe.  

Iðrinkus, paskyrus eiti valstybines ar visuomenines pareigas, konkreti 
darbo vieta iðlaikoma tik profesiniø sàjungø nariams, valstybës tarnauto-
jams ar kitiems valstybës ástaigose ëjusiems atitinkamas pareigas. Kitais at-
vejais jiems iðmokama garantinë kompensacija uþ laikà, susijusá su darbo 
paieðka ir pragyvenimu. Pavyzdþiui, Vietos savivaldos ástatymo 20 straips-
nio 7 dalis numato, kad meras ar jo pavaduotojas, neiðrinktas arba nepa-
skirtas naujai kadencijai, turi teisæ gráþti á iki iðrinkimo tarybos nariais eitas 
pareigas, o kai tokios galimybës nëra, – á kitas to paties lygio ir kategorijos 
pareigas, jeigu eitos pareigos pagal teisës aktus priskiriamos karjeros vals-
tybës tarnautojø pareigoms. Jei ðie asmenys iki iðrinkimo tarybos nariais 
tokiø pareigø nëjo, jiems iðmokama trijø mënesiø jø vidutinio darbo uþmo-
kesèio dydþio kompensacija. Ji iðmokama per tris mënesius lygiomis dali-
mis kas mënesá. Jeigu asmuo pradeda eiti pareigas valstybës tarnyboje 
anksèiau negu po trijø mënesiø, likusi neiðmokëta kompensacijos dalis ne-
mokama2. 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þi-
nios. 2002. Nr. 45–1708. 

2 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 91–2832. 
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Antroji garantijø grupë – tai garantijos, susijusios su atitinkamos darbo 
vietos (pareigø) reikalavimais. Garantiniø iðmokø ar kompensacijø átvirti-
nimas yra ne kas kita kaip prarastø pajamø atkûrimas dël atsitraukimo nuo 
savo tiesioginio darbo, nesusijusio su darbuotojo kalte. Be garantiniø ið-
mokø, ðiais atvejais atsitraukus nuo pagrindiniø pareigø ástatymai numato 
atitinkamus darbo ir poilsio reþimus (pvz., kai dirbami kilnojamojo pobû-
dþio, sezoniniai darbai ir kt.), specialias pertraukas (pvz., dirbant lauko sà-
lygomis, pertraukos kûdikiui maitinti), atostogas, sveikatos patikrinimà, 
paliekant darbo vietà ir vidutiná darbo uþmokestá bei kitas garantijas. Pa-
vyzdþiui, Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymo 24 straipsnio 5 dalis nu-
mato, kad vidutiná darbo uþmokestá darbuotojams uþ darbo laikà, kurio 
metu jie tikrinasi sveikatà, moka darbdavys. 

Ðiai garantijø grupei priskirtina ir kvalifikacijos këlimas, mokymasis pa-
liekant darbo vietà ir ástatymø nustatytos iðmokos. Reikia pabrëþti, kad 
pastaruoju metu, esant didelei ir ypaè kvalifikuotos darbo jëgos pasiûlai, 
darbdaviai nëra suinteresuoti investuoti lëðas á darbuotojø kvalifikacijos 
këlimà arba mokymà. Jie daþniausiai renkasi kandidatà, jau turintá tai 
darbo vietai tinkamà kvalifikacijà. Kita vertus, darbdaviø nesuinteresuotu-
mas darbuotojø mokymu ir kvalifikacijos këlimu buvo susijæs ir su tuo, kad, 
apmokytiems darbuotojams nutraukus darbo santykius, lëðos, susijusios su 
investavimu á mokymàsi, likdavo neatlygintos. Kita vertus, ðaliø susitarimu 
visa tai gali bûti sulygstama darbo sutartyje, pavyzdþiui, dël darbdavio lëðø 
darbuotojui apmokyti ir jo kvalifikacijai kelti panaudojimo, taip pat ðiø lëðø 
atlyginimo tvarkos bei sàlygø. 

Vieni autoriai „garantines iðmokas“ supranta kaip pasiûlymà kaþko al-
ternatyvaus (pvz., kasmetiniø atostogø metu mokëti vidutiná darbo uþmo-
kestá), o „kompensacijà“ – kaip patirtø nuostoliø, susijusiø su nepatogu-
mais darbe, atlyginimà (pvz., komandiruotës metu). Kompensacinës iðmo-
kos mokamos ástatymø nustatytais atvejais tam, kad bûtø padengtos dar-
buotojø iðlaidos, susijusios su darbo pareigø atlikimu (pvz., perkëlimas á 
kità darbà dël saugiø darbo sàlygø uþtikrinimo) arba su bûtinybe atvykti á 
darbà kitoje vietovëje. Joms priskiriamos: komandiruotës iðmokos, perkë-
limo á kità vietovæ iðmokos, iðmokos, susijusios su kilnojamojo pobûdþio 
darbais ir kompensacija uþ darbo árankiø nusidëvëjimà, pavyzdþiui, nuo-
savo automobilio naudojimà tarnybos reikalams ir kitos. 

Treèiajai garantijø grupei priskirtos garantijos, átvirtinanèios minimalià 
þmogaus teisiø apsaugà darbe, nesusijusià su paèiø darbuotojø valia. Èia 
turima omeny atvejus, priklausanèius tik nuo ámonës (verslo) sëkmingos 
veiklos. Ðiais atvejais darbuotojai nëra susijæ su ámonës veiklos stabilumu – 



 72 

tai darbdavio pareiga (problema). Tik jis valdo visà gamybos ir darbo pro-
cesà, todël tik jis turi bûti atsakingas uþ pasekmes, t. y. ámonës nesëkmës 
atveju darbdavys turëtø pasirûpinti darbuotojø teisiø apsauga.  

Nors ástatymai numato ávairias teisines priemones, taikomas darbuoto-
jams ámonës reorganizacijos, prastovos, bankroto ir kitais atvejais, taèiau jø 
nepakanka. Ðiø darbuotojø garantijoms uþtikrinti bûtina numatyti ir valsty-
bës prievartos priemones, o ypaè tuo atveju, kai ámonë tampa nemoki ir dël 
to negali atsiskaityti su savo darbuotojais. Ðiø garantijø atsiradimas Lietu-
voje siejamas su rinkos ekonomika, privatinio ûkio plëtra, todël reikia tai-
kyti tarptautinius standartus, pasikliauti kitø ðaliø patirtimi ir praktika tam, 
kad bûtø uþtikrinta darbuotojø teisiø apsauga ðiais atvejais ir iki galo sure-
guliuotas jø ágyvendinimas. Apie tai bus kalbama 4 skyriuje. 
 

2.2.4. Apmokėjimas vykstant streikui 
 

Dël darbo santykiø sudëtingumo darbo ginèai neiðvengiami. Jie kyla 
tiek tarp individualiø, tiek ir tarp kolektyviniø subjektø, o pagrindas – inte-
resø kolizija. Ástatymø paskirtis – reglamentuoti ðiø konfliktø sprendimo 
tvarkà, sàlygas ir procedûras. Vienas ið kolektyviniø darbo ginèø sprendimo 
bûdø yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 51 straipsnyje átvirtinta teisë 
streikuoti. Ðios teisës reglamentavimas ástatymais laikomas bûtina visuo-
menës, kurios ûkis grindþiamas privaèios nuosavybës teise ir asmens ûkinës 
veiklos laisve bei iniciatyva, funkcionavimo sàlyga. Remiantis nauja Vakarø 
koncepcija, teisë streikuoti laikoma viena ið asmeniniø teisiø, individualia 
kiekvieno darbuotojo teise paèiam spræsti, ar atsisakyti vykdyti pagrindinæ 
darbo sutarties sàlygà – dirbti. Kita vertus, nors ir remdamiesi teisës strei-
kuoti individualumu, naujosios koncepcijos atstovai vis dëlto pripaþásta, 
kad ði teisë gali bûti realizuota tik kolektyviniais darbuotojø veiksmais.  

Vadovaujantis Darbo kodekso 76 straipsniu, streikas – vienos ámonës ar 
keliø ámoniø darbuotojø ar jø grupiø laikinas darbo nutraukimas, kai ko-
lektyvinis ginèas neiðspræstas arba kai darbuotojus tenkinantis taikinimo 
komisijos, darbo arbitraþo ar treèiøjø teismo sprendimas yra nevykdomas. 
Tokiu atveju darbas gali bûti nutraukiamas visiðkai arba ið dalies. Kitaip ta-
riant, ðiø darbuotojø darbo sutarties vykdymas yra sustabdomas, kol bus ið-
spræstas ginèas arba streikas bus pripaþintas neteisëtu. 

Streiko laikotarpiu darbuotojams, teisëtai dalyvaujantiems streike, ið-
saugomas darbo staþas, darbo vieta, aprûpinimas pagal valstybiná socialiná 
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draudimà ir uþtikrinama sauga nuo nelaimingø atsitikimø darbe1. 
Vadovaujantis Darbo kodeksu, darbuotojams, dalyvaujantiems streike, 

nemokamas atlyginimas, jie atleidþiami nuo ásipareigojimø vykdyti savo 
darbo funkcijas. Derybose dël streikø uþbaigimo gali bûti susitarta, kad 
streikuojantiesiems bus iðmokëtas visas arba dalis darbo uþmokesèio (DK 
82 str.). 

Kita vertus, ástatymai numato profesinei sàjungai, organizavusiai netei-
sëtà streikà, atsakomybæ bei nuostoliø, atsiradusiø dël neteisëto streiko, 
atlyginimà. Tuo atveju, kai nuostoliams atlyginti lëðø nepakanka, numatyta 
galimybë iðieðkoti ið darbuotojø atlyginimø dalies, t. y. darbdavys savo 
sprendimu gali panaudoti lëðas, skirtas pagal kolektyvinæ sutartá darbuo-
tojø kolektyvo nariø atlyginimø priemokoms, kitoms papildomoms, paly-
ginti su ástatymais, lengvatoms ir kompensacijoms (DK 85 str.). 

Darbdaviai, ámonës ar struktûrinio padalinio vadovai ir kiti pareigûnai, 
dël kuriø kaltës kilo streikas arba kurie nevykdë ar uþdelsë ávykdyti taiki-
nimo komisijos (darbo arbitraþo, treèiøjø teismo) sprendimà, gali bûti 
traukiami ástatymø nustatyta tvarka drausminën atsakomybën, taip pat tai-
koma materialinë atsakomybë iki 6 mënesiø pareiginës algos dydþio, jeigu 
dël jø kaltës darbdaviui buvo padaryta þala. 

Darbuotojams, nedalyvaujantiems streike, bet dël jo negalintiems dirbti 
savo darbo, mokama kaip uþ prastovà ne dël jø kaltës arba jie gali bûti jø 
sutikimu perkelti á kità darbà. 
 
 

2.3. Valstybės ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir 

akcinių bendrovių vadovų ir jų darbuotojų darbo 

užmokesčio apribojimas 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybë 1997 m. birþelio 26 d. nutarimu Nr. 
680 „Dël valstybës kontroliuojamø akciniø bendroviø (uþdarøjø akciniø 
bendroviø) ir valstybës ámoniø vadovaujanèiøjø darbuotojø darbo apmokë-
jimo bei pelno naudojimo“2 (nuo 1997 m. rugsëjo 1 d. taikydama kaip re-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymo pakeitimo ir papildymo 
ástatymas // Valstybës þinios. 1994. Nr. 29–512. 

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. birþelio 26 d. nutarimas Nr. 680 „Dël valsty-
bës kontroliuojamø akciniø bendroviø (uþdarøjø akciniø bendroviø) ir valstybës ámoniø vado-
vaujanèiøjø darbuotojø darbo apmokëjimo bei pelno naudojimo“ // Valstybës þinios. 1997. Nr. 
61–1456; 1999. Nr. 43–1368. 
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komendacijà, o nuo 1999 m. geguþës 20 d. imperatyviai) nustatë kai ku-
riuos valstybës ámoniø ir akciniø bendroviø (uþdarøjø akciniø bendroviø), 
kuriø valdymo organuose valstybei priklauso daugiau kaip 50 proc. balsø, 
vadovø (generalinio direktoriaus, direktoriaus, jø pavaduotojø) darbo ap-
mokëjimo apribojimus, ir visø pirma tai, kad administracijos vadovø (gene-
ralinio direktoriaus, direktoriaus) ir jø pavaduotojø tarnybiniai atlyginimai 
negali bûti didesni nei praëjusiojo ketvirèio ámonës darbuotojø 5 vidutiniai 
mënesiniai darbo uþmokesèiai. Konkreèius vadovø ir jø pavaduotojø tarny-
biniø atlyginimø dydþius ir tarnybiniø atlyginimø priedus tvirtina: akciniø 
bendroviø (uþdarøjø akciniø bendroviø) – valdyba (stebëtojø tarybos), o 
valstybës ámoniø – steigëjas. Antra, tarnybiniø atlyginimø priedai negali 
bûti mokami, jeigu pagal paskutiniojo ketvirèio rezultatus akcinës bendro-
vës (uþdarosios akcinës bendrovës) ar valstybës ámonës grynasis pelnas 
(pelnas, atskaièius ástatymø nustatytus mokesèius), tenkantis tam ketvirèiui, 
sudaro maþiau kaip 2 proc. ástatinio kapitalo, o einamaisiais metais pagal 
ûkinës veiklos rezultatus numatomas gauti grynasis pelnas bûtø maþesnis 
kaip 7 proc. bendrovës ar ámonës ástatinio kapitalo. Priedai gali bûti mo-
kami tik ið grynojo pelno; anksèiau patvirtinti tarnybiniø atlyginimø priedai 
turi bûti perþiûrimi kiekvienà ketvirtá atsiþvelgiant á akcinës bendrovës (uþ-
darosios akcinës bendrovës), valstybës ámonës veiklos rezultatus, ir jie ne-
gali bûti didesni nei 100 proc. nustatytojo mënesinio tarnybinio atlyginimo. 
 
 

2.4. Iš biudžetų finansuojamų darbuotojų darbo 

apmokėjimas 
 

2.4.1. Valstybės politikų, tarnautojų, teisėjų ir  
kitų pareigūnų apmokėjimas 

 
Ðiame skyriuje bus kalbama apie valstybës pareigûnus (politikus, valsty-

bës tarnautojus ir kitus pareigûnus), kuriø darbo uþmokestá grieþtai reg-
lamentuoja ástatymai ir kiti teisës aktai ir jis mokamas ið valstybës arba 
savivaldybiø biudþetø, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudþeto bei 
Sveikatos draudimo fondo biudþeto lëðø. Atkûrus nepriklausomybæ, ið biu-
dþetø finansuojamø ástaigø, organizacijø darbuotojø ir kai kuriø valstybiniø 
ámoniø vadovø darbo apmokëjimà reguliuoja ástatymai ir poástatyminiai ak-
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tai. Valstybës tarnautojø darbo apmokëjimo sàlygas nustato Lietuvos Res-
publikos ástatymai. Kitø ið biudþeto finansuojamø ástaigø darbuotojø darbo 
apmokëjimo sàlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybë. Ðios sàlygos 
perþiûrimos ne reèiau kaip kartà per metus, atsiþvelgiant á materialinës 
gamybos darbuotojø darbo uþmokesèio didëjimà.  

Ðiuo metu tik pradedama reguliuoti valstybës tarnautojø darbo uþmo-
kestá ástatymais, pavyzdþiui, Valstybës tarnybos, Lietuvos Respublikos 
valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ir ki-
tais. Iki tol (kai kurios nuostatos dar ir dabar taikomos) ðiø ir kitø valstybës 
tarnautojø darbo apmokëjimo dydþius, sàlygas ir tvarkà nustatydavo, vado-
vaujantis galiojanèiais statutais, Vyriausybës nutarimais, pavyzdþiui, Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. nutarimu Nr. 499 
„Dël valstybinës valdþios, valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø 
bei kitø pareigûnø laikinos bandomosios darbo apmokëjimo tvarkos“1, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 
„Dël biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo 
tvarkos tobulinimo“2 ir kitais Vyriausybës nutarimais, o tai buvo paranku 
lengvai ir greitai pakeisti vienai ar kitai valstybës pareigûnø kategorijai ne-
naudingas darbo apmokëjimo sàlygas. Kalbant apie valstybës pareigûnø 
darbo uþmokesèio reguliavimo ypatumus, galima teigti, kad pagal savo tei-
sinæ prigimtá ji praktiðkai nesiskiria nuo privaèiame sektoriuje dirbanèiøjø 
darbo apmokëjimo: 

1) kolektyvinëse sutartyse (pvz., ðvietimo, sveikatos ir kitose srityse) ga-
lima numatyti darbo apmokëjimo kriterijus bei darbo normas, kuriais 
vadovaujantis nustatytas ir mokamas darbuotojams (nevirðijant 
darbo uþmokesèio fondo) darbo uþmokestis pagal darbo apimtá ir 
kokybæ; 

2) darbo uþmokestis mokamas uþ atliktas darbo sutartimi apibrëþtas 
funkcijas, priskirtas tam tikrai kvalifikacijai, specialybei ar pareigy-
bei; 

3) nustatytas darbo uþmokestis negali bûti maþesnis uþ aukðtesniosios 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. nutarimas Nr. 499 „Dël vals-
tybinës valdþios, valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø bei kitø pareigûnø laikinos 
bandomosios darbo apmokëjimo tvarkos“ // Valstybës þinios. 1992. Nr. 3–62 (su vëlesniais pa-
keitimais). 

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dël biudþeti-
niø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos tobulinimo“ // Valstybës þi-
nios. 1993. Nr. 28–655 (su vėlesniais pakeitimais). 
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organizacijos patvirtintà atitinkamø pareigø minimalø tarnybiná atly-
ginimà (atlygá)1; 

4) uþ darbà esant nukrypimø nuo normaliø darbo sàlygø, uþ virðvalan-
dþius, darbà naktá, poilsio ir ðvenèiø dienomis ið darbo uþmokesèio 
fondo lëðø papildomai mokamos Lietuvos Respublikos darbo apmo-
këjimo ástatymu patvirtintos minimalios priemokos, laikantis Lietu-
vos Respublikos ástatymuose bei norminiuose aktuose nustatytos 
tvarkos2; 

5) uþ skubiø ir svarbiø darbø atlikimà darbuotojai gali bûti skatinami ir 
t. t. 

Visø ið biudþeto finansuojamø darbuotojø darbo uþmokestis skaièiuo-
jamas taikant koeficientus, kuriø pagrindas – minimali mënesinë alga (to-
liau – MMA). Kai dël finansiniø sunkumø biudþetinës ástaigos negalëjo di-
dinti darbo uþmokesèio tokiais tempais kaip didëjo minimalus darbo uþ-
mokestis (toliau – MDU), nuo 1995 m. buvo ávestas kitas dydis – bazinë 
mënesinë alga (toliau – BMA) (þr. 3 pav.), kurio pagrindu buvo nustatomi 
biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo uþmokesèio dydþiai. 
Tuo metu (1995 m. sausio mën.), kai MMA buvo padidinta iki 85 Lt3, 
BMA buvo prilyginta 1994 m. gruodþio mën. MMA dydþiui, t. y. 65 Lt4. 
Vëliau ðie dydþiai buvo laipsniðkai didinami iki tol, kol bazinë mënesinë 
alga pasiekë 105 Lt5, o minimali mënesinë alga (apskaièiuota pagal metiná 
vidutiná mënesio darbo valandø skaièiø) – 430 Lt6. Kaip matyti ið pateikto 
paveikslo, BMA ir MMA dydþiø atotrûkis per 1995–1998 m.7 gerokai pa-
didëjo ir vëliau iki 2002 metø liko nepakitæs. 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dël biudþeti-
niø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos tobulinimo“ // Valstybës þi-
nios. 1993. Nr. 28–655 (su vėlesniais pakeitimais). 

2 Ten pat. 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. sausio 4 d. nutarimas Nr. 6 „Dël minimaliø 

bei kitø iðmokø dydþiø nustatymo ir biudþetiniø ástaigø bei organizacijø darbuotojø darbo 
apmokëjimo“ // Valstybës þinios. 1995. Nr. 4–73. 

4 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. rugsëjo 28 d. nutarimas Nr. 907 „Dël darbo 
uþmokesèio ir kitø iðmokø indeksavimo“ // Valstybës þinios. 1994. Nr. 77–1444. 

5 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. balandþio 1 d. nutarimas Nr. 382 „Dël biu-
dþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo uþmokesèio, valstybinës socialinio draudimo 
bazinës pensijos ir minimaliø dydþiø didinimo“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 32–869. 

6 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. geguþës 11 d. nutarimas Nr. 570 „Dël mini-
malaus darbo uþmokesèio didinimo“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 45–1241. 

7 Duomenys surinkti ið 1994–1998 m. patvirtintø Lietuvos Respublikos Vyriausybës nuta-
rimø, kuriais buvo nustatytos MMA ir BMA (þr. ankstesnes nuorodas). 
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Tais atvejais, kai MMA buvo didinama, o BMA likdavo nepakitusi, 
daugelio biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø, dirbusiø nekvalifi-
kuotà darbà, darbo uþmokestis susilygindavo su tø darbuotojø, kurie turëjo 
atitinkamà kvalifikacijà, darbo uþmokesèiu, ir todël paþeisdavo darbo uþ-
mokesèio nustatymo principus. Norëdama pakeisti susidariusià padëtá, Vy-
riausybë suteikë teisæ ámoniø, ástaigø ir organizacijø vadovams nustatant 
tarnybinius atlyginimus ar valandinius tarifinius atlygius darbuotojams, ku-
riø tarnybiniai atlyginimai ar valandiniai tarifiniai atlygiai turi bûti didinami 
iki minimalios mënesinës algos ar minimalaus valandinio atlygio, taikant ne 
maþesná kaip 5 proc. darbo uþmokesèio (tarnybinio atlyginimo ar tarifinio 
atlygio su priedais ir priemokomis) skirtumà darbuotojams, einantiems 
skirtingas pareigas ir turintiems skirtingà kvalifikacijà1. 
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1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. geguþës 11 d. nutarimas Nr. 570 „Dël mini-
malaus darbo uþmokesèio didinimo“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 45–1241. 
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1996 m. buvo priimtas Valstybës ir Vyriausybës vadovø, Seimo nariø, 
valstybës ir savivaldybiø ástaigø bei organizacijø darbuotojø darbo apmo-
këjimo pagrindø ástatymas1, kurio ásigaliojimas vëliau du kartus buvo ati-
dëtas: 1998 m. birþelio 25 d. ástatymu Nr. VIII–8132 ir 1997 m. gruodþio 23 
d. ástatymu Nr. VIII–5943, o ásigaliojus Valstybës tarnybos ástatymui4, 1999 
m. liepos 30 d. neteko galios net nepradëjæs veikti. 

Iki 2002 m. geguþës 1 d. nebuvo sureguliuoti teismo pirmininko pata-
rëjo, skyriaus pirmininko patarëjo, teisëjo padëjëjo ar teismo konsultanto 
teisinë padëtis ir apmokëjimo klausimai. Kitaip tariant, Teismø ástatymo5 
55 straipsnis numatë, kad teisëjø atlyginimus nustato Lietuvos Respublikos 
ástatymai. O to paties ástatymo 222 straipsnis numatë, kad kandidatui prak-
tikos metu mokama 60 proc. apylinkës teismo teisëjo algos dydþio stipen-
dija. Jeigu kandidato á apylinkës teismo teisëjus sutartis nutraukiama dël 
kandidato kaltës, kandidatas privalo Teismø departamentui gràþinti visas 
ðio departamento jam sumokëtas sumas (jeigu sutartyje nenustatyta ki-
taip). Ásigaliojus Teismø ástatymo pakeitimo ástatymui6, minëti asmenys 
pripaþinti teismo tarnautojais ir jiems taikomos darbo apmokëjimo sàlygos 
kaip ir kitiems vieðojo administravimo karjeros valstybës tarnautojams 
(ástatymo 108 str.). 

Nuo 2000 m. rugsëjo 7 d. ásigaliojo Lietuvos Respublikos valstybës poli-
tikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymas7, kuris nu-
stato darbo uþmokesèio dydþius ir apmokëjimo sàlygas Lietuvos Respubli-
kos valstybës politikams, teisëjams ir valstybës pareigûnams, kuriems ne-
taikomas Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas, tai yra: 1) pro-
kuratûros pareigûnams; 2) valstybës kontrolieriui ir jo pavaduotojams;      
3) Seimo kontrolieriams; 4) Nacionalinës teismø administracijos direkto-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos valstybës ir Vyriausybës vadovø, Seimo nariø, valstybës ir savival-
dybiø ástaigø bei organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo pagrindø ástatymas // Valstybës 
þinios. 1996. Nr. 109–2472. 

2 Lietuvos Respublikos valstybës ir Vyriausybës vadovø, Seimo nariø, valstybës ir savival-
dybiø ástaigø bei organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo pagrindø ástatymo ásigaliojimo 
atidëjimo ástatymas // Valstybës þinios. 1998. Nr. 61–1732. 

3 Lietuvos Respublikos valstybës ir Vyriausybës vadovø, Seimo nariø, valstybës ir savival-
dybiø ástaigø bei organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo pagrindø ástatymo ásigaliojimo 
atidëjimo ástatymas // Valstybës þinios. 1997. Nr. 119–3079. 

4 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 1999. Nr. 66–2130. 
5 Lietuvos Respublikos teismø ástatymas // Valstybës þinios. 1994. Nr. 46–851. 
6 Teismø ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 17–649. 
7 Lietuvos Respublikos valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokë-

jimo ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 75–2271; 2002. Nr. 73–3104. 
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riui; 5) moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriui; 6) vaiko teisiø apsau-
gos kontrolieriui; 7) þurnalistø etikos inspektoriui; 8) Seimo ar Respubli-
kos Prezidento paskirtiems institucijø ir ástaigø, finansuojamø ið valstybës 
biudþeto, vadovams bei pareigûnams; 9) Seimo, Seimo Pirmininko, Res-
publikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtiems institucijø ir ástai-
gø, finansuojamø ið valstybës biudþeto, vadovams bei pareigûnams. 

Valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo uþmokestis susi-
deda ið: 1) pareiginës algos; 2) priedo uþ iðtarnautus Lietuvos valstybei 
metus, kurá sudaro 3 proc. valstybës politiko, teisëjo ar valstybës pareigûno 
pareiginës algos uþ kiekvienus trejus metus, taèiau priedo dydis neturi vir-
ðyti 30 proc. pareiginës algos.  

Teisëjams ir valstybës pareigûnams metø pabaigoje uþ virðvalandiná 
darbà, darbà poilsio ir ðvenèiø dienomis dar iðmokamos vienkartinës prie-
mokos, kuriø dydis neturi virðyti pareiginës algos dydþio. 

Kadangi ne dël nuo valstybës pareigûno (darbuotojo) priklausanèiø 
prieþasèiø maþinti darbo uþmokestá draudþiama, tai tiek Respublikos Pre-
zidentui, tiek ir Seimo Pirmininkui, Seimo pareigûnams, Seimo nariams 
nustatytas darbo uþmokesèio dydis ir apmokëjimo sàlygos pradedamos tai-
kyti tik naujai kadencijai iðrinktiems ar perrinktiems á atitinkamus postus 
asmenims, o savivaldybiø merams ir merø pavaduotojams – nuo 2002 m. 
sausio 1 d. 

Kitiems valstybës pareigûnams, tarp jø ir teisëjams, valstybë, taupydama 
biudþeto lëðas, koreguoja darbo uþmokestá, ir ne tik keisdama priedus ir 
priemokas, bet ir pagrindiná darbo uþmokestá. Ástatymas, numatæs susida-
riusius valstybës pareigûnø ir teisëjø darbo uþmokesèio dydþiø skirtumus 
tarp buvusio ir nustatyto pagal naujàjá ástatymà, ávedë suvienodinimo sàly-
gas (taisykles): 2000 m. darbo uþmokestis paliekamas toks pat (uþðaldo-
mas), o vëliau laipsniðkai maþesni darbo uþmokesèiai didinami, o didesni – 
maþinami. Skaièiuojant valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø 
darbo uþmokestá pereinamuoju laikotarpiu, taikomas nustatytas pareiginës 
algos koeficiento bazës dydis, kuris nustatomas atitinkamà pareiginës algos 
koeficientà padauginus ið koeficiento bazës dydþio (Lietuvos Respublikos 
valstybës tarnybos ástatymo 69 str. 5 d. 1 p.). 

Teismø ástatymo pakeitimo ástatymo1 96 straipsnyje numatyta, kad tei-
sëjo darbo teisme metu draudþiama maþinti teisëjo darbo uþmokestá, iðsky-
rus ástatymo numatytus atvejus, ar kitas socialines garantijas. Konstitucinis 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos teismø ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 
17–649. 
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Teismas 2001 m. liepos 12 d. priëmë nutarimà dël Valstybës politikø, tei-
sëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymo, Lietuvos Respub-
likos 2000 metø valstybës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø finansiniø ro-
dikliø patvirtinimo ástatymo, Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d., 1997 m. 
birþelio 24 d., 1999 m. gruodþio 28 d. nutarimø, kuriais nustatomi teisëjø 
atlyginimai, atitikties Konstitucijai1. Konstitucinis Teismas nutarë, kad gin-
èijamo ástatymo nuostatos, pagal kurias teisëjams mokamas toks atlygini-
mas, kurá jie gavo iki ástatymo priëmimo, ir kad ðis atlyginimas 2000 metais 
nedidinamas, neprieðtarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas nutarë, 
kad ginèijamo ástatymo normos, pagal kurias nuo 2001 metø yra maþina-
mas teisëjø atlyginimas, prieðtarauja Konstitucijoje átvirtintiems teisëjo ir 
teismø nepriklausomumo, teisinës valstybës ir valdþiø padalijimo princi-
pams (Konstitucijos 5, 109 ir 114 str.).  

Kitø valstybës tarnautojø, tarp jø ir statutiniø valstybës tarnautojø, 
darbo uþmokestá reglamentuoja Valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo 
ástatymas2. Valstybës tarnautojo darbo uþmokestá sudaro:  

1) pareiginë alga, kuri nustatoma pagal pareigybës kategorijà ir yra vie-
noda visoms tos paèios kategorijos pareigybëms. Pareiginës algos dy-
dis apskaièiuojamas taikant pareiginës algos koeficientà. Pareiginës 
algos koeficiento vienetas yra Vyriausybës patvirtintos minimalios 
mënesinës algos (toliau – MMA) dydþio. Pareiginës algos dydis ap-
skaièiuojamas atitinkamà pareiginës algos koeficientà dauginant ið 
MMA. 

2) priedai uþ tarnybos Lietuvos valstybei staþà; uþ kvalifikacinæ klasæ 
arba kvalifikacinæ kategorijà; uþ laipsná; uþ diplomatiná rangà.  

3) priemokos uþ darbà poilsio bei ðvenèiø dienomis ir nakties metu; uþ 
darbà kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo 
sàlygomis; uþ áprastà darbo krûvá virðijanèià veiklà ar papildomø uþ-
duoèiø, atliekamø virðijant nustatytà darbo trukmæ, atlikimà. Papil-
domos uþduotys valstybës tarnautojui turi bûti suformuluotos raðtu. 

Priedø ir priemokø suma negali virðyti 70 proc. pareiginës algos.  
Ástatymø ir teisës aktø, reguliuojanèiø darbo ir tarnybos santykius, gau-

sa ne vienà priverèia suabejoti dël kai kuriø darbo ástatymø normø tai-
kymo. Nuo 2002 m. liepos 1 d. Valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ásta-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas // Valstybës 
þinios. 2001. Nr. 62–2276, Nr. 86.  

2 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þi-
nios. 2002. Nr. 45–1708. 
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tymas netaikomas paslaugø tarnybos valstybës tarnautojams, t. y. valstybës 
ir savivaldybiø ámoniø darbuotojams; vieðøjø ástaigø darbuotojams; dar-
buotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo uþmo-
kestá ið valstybës ir savivaldybiø biudþetø ir valstybës pinigø fondø. To pa-
ties ástatymo 5 straipsnis numato, kad darbo santykius ir socialines garan-
tijas reglamentuojantys ástatymai bei kiti teisës aktai valstybës tarnautojams 
taikomi tiek, kiek jø statuso ir socialiniø garantijø nereglamentuoja ðis 
ástatymas1. 

Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyrius 1995 m. gruodþio 28 d. ið-
aiðkino2, kad nutraukiant darbo sutartis su virðaièiais, merais, rajono val-
dytojais, ðalies miestø merais ir jø pavaduotojais bei valdybø sekretoriais, 
pasibaigus jø ágaliojimams ir neiðrinkus ar nepaskyrus á ðias pareigas 
naujam terminui (DSÁ 26 str. 12 p.), ir kai negalima jø gràþinti á ankstesná 
darbà (pareigas), arba negalima jø sutikimu perkelti á kità darbà, jiems turi 
bûti iðmokama 3 mënesiø jø vidutinio darbo uþmokesèio dydþio iðeitinë pa-
ðalpa. Ðiuo atveju taikoma speciali norma, t. y. Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos ástatymo 20 straipsnio 7 dalis3, todël Darbo sutarties ástatymo 34 
straipsnio 7 dalis (atleisti galima tik nesant kito darbo, á kurá galima bûtø 
perkelti) netaikoma. Minëti darbuotojai atleidþiami ið darbo tuo pagrindu, 
kad pasibaigë jø ágaliojimai. Todël nëra teisinio pagrindo pripaþinti at-
leidimà ið darbo neteisëtu net ir tuo atveju, jei jiems nebuvo pasiûlytas ki-
tas darbas, kai tokia galimybë ir darbuotojo sutikimas buvo. Todël negali 
bûti taikomas ir Darbo sutarties ástatymo 42 straipsnis, nes jis taikomas 
pripaþinus, kad darbuotojas ið darbo buvo atleistas neteisëtai. 

Kalbant apie atostogas, valstybës politikams, tarnautojams ir tiems pa-
reigûnams, su kuriais nëra sudaromos darbo sutartys, taikomos Valstybës 
tarnybos ástatymo nuostatos, susijusios su atostogomis, o kitiems galioja 
Atostogø ástatymo nuostatos. Valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ásta-
tymo 36 straipsnis4 numato 28 kalendoriniø dienø atostogas. O valstybës 
tarnautojams, turintiems daugiau kaip 5 metø tarnybos staþà, uþ kiekvienø 
paskesniø 3 metø tarnybos staþà suteikiama papildomai po 3 kalendorines 
dienas, taèiau bendra kasmetiniø atostogø trukmë negali bûti ilgesnë kaip 
42 kalendorinës dienos. Numatomos ir nemokamos atostogos kvalifikacijai 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þi-
nios. 2002. Nr. 45–1708. 

2 Teismø praktika. 1995. Nr. 2. P. 132. 
3 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 91–2832. 
4 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þi-

nios. 2002. Nr. 45–1708. 
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tobulinti bei atostogos dël karjeros valstybës tarnautojo perkëlimo á kitas 
pareigas. 
 

2.4.2. Skatinimas ir nuobaudos 
 

Nuo 1992 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë ið biudþeto 
finansuojamus darbuotojus leido premijuoti ið darbo uþmokesèio fondo 
ekonomijos ir nustatyti jø premijavimo tvarkà1. Biudþetinëse ástaigose ir 
organizacijose pagal ástatymus sudaromose kolektyvinëse sutartyse, atsi-
þvelgiant á aukðtesniosios organizacijos nustatytas sàlygas, buvo konkreti-
nama darbuotojø premijavimo, priedø ir priemokø skyrimo tvarka bei dy-
dis, taip pat kitos darbo apmokëjimo ir organizavimo sàlygos.  

Atsiþvelgdama á ekonominæ ir finansinæ valstybës bûklæ ir siekdama ra-
cionaliau naudoti Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto lëðas, nuo 1998 
m. liepos 25 d. Vyriausybë nusprendë apriboti premijavimo galimybæ poli-
tiniams pareigûnams ir kitiems valstybës tarnautojams bei pareigûnams, 
kuriø skatinimas yra Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kompeten-
cija2. O nuo 1999 m. rugsëjo 1 d. premijavimas buvo panaikintas, t. y. buvo 
pakeistas materialinio skatinimo paðalpomis3. Biudþetiniø ástaigø ir organi-
zacijø vadovams suteikta teisë savo darbuotojams (tiek valstybinës valdþios, 
valstybës valdymo ir teisësaugos organø ir ástaigø vadovams bei pareigû-
nams, tiek ir kitiems valstybës tarnautojams, vykdantiems technines organi-
zacines funkcijas), kai sunki jø materialinë bûklë, nelaimës ir kitais atvejais, 
skirti iki 10 (nuo 2001 m. birþelio 21 d. – 5)4 minimaliø mënesiniø algø dy-
dþio vienkartines materialines paðalpas ið sutaupytø darbo uþmokesèio 
                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. nutarimas Nr. 499 „Dël vals-
tybinës valdþios, valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø bei kitø pareigûnø laikinos 
bandomosios darbo apmokëjimo tvarkos“ // Valstybës þinios. 1992. Nr. 3–62. 

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 894 „Dël Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. nutarimo Nr. 499 „Dël valstybinës valdþios, 
valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø bei kitø pareigûnø laikinos bandomosios 
darbo apmokëjimo tvarkos” dalinio pakeitimo“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 66–1917. 

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. rugpjûèio 27 d. nutarimas Nr. 942 „Dël biu-
dþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo sàlygø dalinio pakeitimo“ // 
Valstybës þinios. 1999. Nr. 73–2257; ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m. liepos 5 d. 
nutarimas Nr. 788 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. balandþio 12 d. nutarimo 
Nr. 127 „Dël socialiniø garantijø policijos ir kitø vidaus reikalø ástaigø pareigûnams“ dalinio 
pakeitimo“ // Valstybës þinios. 2000. Nr. 56–1663. 

4 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. birþelio 14 d. nutarimas Nr. 717 „Dël Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës nutarimø, susijusiø su materialiniø paðalpø mokëjimu, dalinio 
pakeitimo“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 52–1839. 
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fondo lëðø. Vyriausybës nariams nuo 2000 m. vasario 5 d. buvo panaikinti 
priedai ir premijos, o kitiems valstybës tarnautojams ir pareigûnams, ku-
riems anksèiau buvo numatyti neriboto dydþio priedai, nustatomi fiksuoto 
dydþio, pavyzdþiui, 100 (kai kuriems 150) proc. ir maþesni tarnybiniai prie-
dai1. Ðie ir kiti Vyriausybës nutarimai, reglamentuojantys apmokëjimo ir 
skatinimo klausimus, buvo taikomi iki ásigaliojo Valstybës tarnybos ásta-
tymo pakeitimo ástatymas. Nuo 2002 m. liepos 1 d. valstybës tarnautojus uþ 
nepriekaiðtingà tarnybiniø pareigø atlikimà gali skatinti Valstybës tarnybos 
ástatymo pakeitimo ástatymo ir kitø teisës aktø nustatyta tvarka. Valstybës 
tarnautojai gali bûti skatinami: padëka; vardine dovana; vienkartine pini-
gine iðmoka Vyriausybës nustatyta tvarka. Vienkartinës piniginës iðmokos 
gali bûti mokamos2: 

1. uþ labai gerà darbuotojo darbà kalendoriniais metais; 
2. darbuotojui atlikus vienkartines ypaè svarbias uþduotis; 
3. ástatymo nustatytø ðvenèiø progomis; 
4. darbuotojø gyvenimo ir darbo metø jubiliejiniø sukakèiø progomis; 
5. darbuotojams iðeinant á pensijà. 
Kiekvienu atveju vienkartinë piniginë iðmoka gali bûti skiriama ne dau-

giau kaip kartà per metus ir negali virðyti 100 proc. nustatytojo tarnybinio 
atlyginimo. Vienkartinë piniginë iðmoka neskiriama darbuotojui, kuriam 
per paskutinius 12 mënesiø paskirta drausminë nuobauda3.Uþ ypatingus 
nuopelnus valstybës tarnybai valstybës tarnautojai gali bûti teikiami gauti 
valstybës apdovanojimà. Kitiems biudþetiniø ástaigø ir organizacijø dar-
buotojams skatinti taip pat gali bûti mokamos vienkartinës piniginës iðmo-
kos4. 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. nutarimas Nr. 499 „Dël vals-
tybinës valdþios, valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø bei kitø pareigûnø laikinos 
bandomosios darbo apmokëjimo tvarkos“ // Valstybës þinios. 1992. Nr. 3–62 (su vėlesniais pa-

keitimais). 
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 1167 „Dël Vienkartiniø piniginiø ið-

mokø valstybës tarnautojams skyrimo ir mokëjimo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 
2002. Nr. 74–3166. 

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 1167 „Dël Vienkartiniø piniginiø ið-
mokø valstybës tarnautojams skyrimo ir mokëjimo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 
2002. Nr. 74–3166. 

4 Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 1843 „Dël Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ,,Dël biudþetiniø ástaigø ir organizacijø dar-
buotojø darbo apmokëjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“ // Valstybës þinios. 2002. Nr. 113–
5056. 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybë priëmë nutarimà Nr. 1282 „Dël tar-
nybiniø nuobaudø skyrimo tvarkos patvirtinimo“, kuris reglamentuoja tar-
nybiniø nuobaudø skyrimà vieðojo administravimo valstybës tarnautojams1. 
Statutiniams valstybës tarnautojams ði tvarka taikoma tiek, kiek to nereg-
lamentuoja atskiri ástatymai ar statutai. Nuobaudos skiriamos uþ sunkius, 
vidutinius ir lengvus tarnybinius nusiþengimus. Kaip tarnybinë nuobauda 
tiek uþ sunkø, tiek ir uþ vidutiná tarnybiná nusiþengimà gali bûti skiriamas 
pareiginës algos sumaþinimas 1 ar 2 kategorijomis atitinkamai nustatant 
nuobaudos taikymo laikotarpá (uþ vidutiná – iki 6 mënesiø; uþ sunkø – nuo 
6 mënesiø iki 3 metø). Taip pat ir uþ lengvus nusiþengimus einamojo më-
nesio darbo uþmokestis gali bûti sumaþinamas 3 dienø pareiginës algos ar 
maþesne suma. Valstybës tarnautojui, kuris uþ tarnybiná nusiþengimà nuða-
linamas nuo pareigø, darbo uþmokestis nemokamas, jis gali dirbti bet kurá 
kità darbà ne valstybës tarnyboje. Tarnybinës nuobaudos skyrimo procedû-
ros metu ar patikrinimo medþiagà perdavus kvotos organui, valstybës tar-
nautojas institucijos ar ástaigos vadovo sprendimu gali bûti nuðalintas nuo 
pareigø, mokant jam Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintà mini-
malià mënesinæ algà. Tarnybinës nuobaudos skyrimo procedûrà vykdanèiai 
ástaigai padarius iðvadà, kad valstybës tarnautojui skirti tarnybinæ nuo-
baudà nëra pagrindo, jis asmens, priëmusio sprendimà dël nuðalinimo, 
sprendimu gràþinamas á eitàsias pareigas, ne vëliau kaip per 15 darbo 
dienø jam iðmokamas gautos minimalios mënesinës algos ir darbo uþmo-
kesèio skirtumas, kurio jis negavo dël nuðalinimo nuo pareigø, taip pat 
delspinigiai uþ ðá skirtumà. Delspinigiø dydis – 0,06 proc. priklausanèios 
iðmokëti uþ kiekvienà dël nuðalinimo praleistà kalendorinæ dienà sumos 
(pradedama skaièiuoti nuo tos darbo dienos, kurià valstybës tarnautojas 
buvo nuðalintas, ir baigiama – gràþinimo á eitàsias pareigas dienà).  

Nuo 2002 m. liepos 1 d. materialiniø nuobaudø nebetaikoma, t. y. uþ 
tarnybinius nusiþengimus valstybës tarnautojui gali bûti skiriama viena ið 
ðiø tarnybiniø nuobaudø: pastaba; papeikimas; grieþtas papeikimas; atlei-
dimas ið pareigø.  

Valstybës tarnautojams numatoma ir materialinë atsakomybë uþ savo 
neteisëta kalta veika valstybës ir savivaldybës institucijai ir ástaigai padarytà 
tiesioginæ materialinæ þalà. Valstybës tarnautojas atlygina visà þalà, jeigu jà 
padarë atlikdamas vidaus administravimo veiklà, taèiau atlygintinos þalos 
dydis negali virðyti 6 vidutiniø valstybës tarnautojo darbo uþmokesèiø. 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1282 „Dël Tarny-
biniø nuobaudø skyrimo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 2000. Nr. 91–2838. 
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Valstybës ir savivaldybës institucijai ir ástaigai padarytà þalà valstybës tar-
nautojas gali atlyginti savo noru. Jei valstybës tarnautojas gera valia ðaliø 
susitarimu þalos neatlygino natûra ar pinigais, padarytos þalos atlyginimas 
gali bûti iðskaitomas ið valstybës tarnautojo darbo uþmokesèio nevirðijant 
vidutinio darbo uþmokesèio. Sprendimas dël þalos atlyginimo turi bûti 
priimtas ne vëliau kaip per vienà mënesá nuo þalos paaiðkëjimo dienos. Ne-
atlyginta þalos dalis iðieðkoma pareiðkus ieðkiná teisme. Atlyginant þalà ið-
ieðkoma suma negali virðyti 20 proc. valstybës tarnautojui priklausanèio per 
mënesá mokëti darbo uþmokesèio. Valstybës tarnautojas, nesutinkantis su 
sprendimu atlyginti padarytà þalà, turi teisæ kreiptis á teismà. Kreipimasis á 
teismà sustabdo þalos atlyginimo iðieðkojimà. 
 

2.4.3. Vidutinis darbo užmokesčio taikymas biudžetinės sferos 
darbuotojams 

 
Valstybës tarnybos ástatymo 55 straipsnis numato, kad einamos pareigos 

ir vidutinis darbo uþmokestis valstybës tarnautojams garantuojami, kai 
valstybës tarnautojai siunèiami á ávadiná ar kità mokymà; tarnybinæ koman-
diruotæ; teismà; naujokø ðaukimo komisijà; pratybas, mokymus ar vykdyti 
tarnybiniø uþduoèiø pagal Karo prievolës ástatymà; pasitikrinti sveikatos; 
vyksta á artimø giminaièiø mirties pagerbimà; duoda kraujà (donorystë); ið-
vykus á sveikatos prieþiûros ástaigà.  

Vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ástatymo1 26 straipsnis numato, 
kad komitetø pirmininkams, valdybos ir tarybos nariams uþ laikà, praleistà 
savivaldybës tarybos, komitetø, komisijø, valdybos posëdþiuose, taip pat 
laikà, praleistà vykdant savivaldybës tarybos nario pareigas, mokama kom-
pensacija. Ði kompensacija apskaièiuojama pagal skelbiamà Lietuvos ûkio 
vidutinio mënesinio darbo uþmokesèio (VMDU) dydá atsiþvelgiant á faktið-
kai sugaiðtà laikà, kurio trukmë patvirtinama savivaldybës tarybos veiklos 
reglamente nustatyta tvarka. Tarybos nariai negali gauti kompensacijos uþ 
savivaldybës taryboje sugaiðtà laikà, jeigu uþ tà patá laikà jie gavo atlygi-
nimà pagrindinëje darbovietëje. Lietuvos ûkio vidutinis mënesinis darbo 
uþmokesèio dydis skaièiuojamas kiek kitaip nei darbuotojo vidutinis darbo 
uþmokestis. VMDU – tai aritmetinis vidurkis, kurá apskaièiuoja Statistikos 
departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës aprobuojant visø 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þinios. 
2000. Nr. 91–2832. 
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ámoniø, ástaigø ir organizacijø, nepriklausomai nuo jø nuosavybës formos, 
gautus statistikos duomenis apie jø darbuotojø darbo uþmokestá ir kitas su 
darbo santykiais susijusias iðmokas.  

Darbuotojams, kuriø darbo uþmokestis mokamas ið valstybës, savival-
dybiø ar Sodros biudþetø, apskaièiuojant vidutiná darbo uþmokestá taiko-
mos Vyriausybës 1996 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 100 „Dël darbuotojo 
vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkos“1 nuostatos. Nuo 1997 
m. geguþës 1 d. buvo nuspræsta, kad biudþetinëse ástaigose ir organizacijose 
apskaièiuotas atskiro darbuotojo vidutinis dienos (valandos) darbo 
uþmokestis negali bûti maþesnis uþ vidutiná dienos (valandos) darbo 
uþmokestá, apskaièiuotà pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. 
balandþio 14 d. nutarimu Nr. 357 „Dël biudþetiniø ástaigø ir organizacijø 
darbuotojø darbo apmokëjimo sàlygø dalinio pakeitimo“2 nustatytus mi-
nimalius tarnybiniø atlyginimø (tarifiniø atlygiø) koeficientus pagal dar-
buotojo pareigas, profesijà ar atliekamos kategorijos darbus, bet ne maþiau 
kaip pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimo 
Nr. 511 „Dël biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokë-
jimo tvarkos tobulinimo“3 3 punkte nurodytà tvarkà ástaigoje ar organiza-
cijoje nustatytus minimalius tarnybiniø atlyginimø (tarifiniø atlygiø) koefi-
cientus. 

Jeigu darbuotojas dirba daugiau negu vienu etatu ar turi didesná darbo 
krûvá (pvz., pedagogai), dienos (valandos) vidutinis darbo uþmokestis turi 
bûti apskaièiuotas atskirai pagal kiekvienà etatà arba darbo krûvá, propor-
cingai dirbtam laikui. 

Valstybës politikams, teisëjams ir valstybës pareigûnams, pradëjus ágy-
vendinti Lietuvos Respublikos valstybës politikø, teisëjø ir valstybës parei-
gûnø darbo apmokëjimo ástatymo nustatytà darbo apmokëjimo sistemà, 
taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. liepos 19 d. nutarimu 
Nr. 1176 „Dël valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø gauto vidu-
tinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkos patvirtinimo ir kai kuriø 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 100 „Dël darbuo-
tojo vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkos“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 7–181. 

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. balandþio 14 d. nutarimu Nr. 357 „Dël biu-
dþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo sàlygø dalinio pakeitimo“ // 
Valstybës þinios. 1997. Nr. 33–834. 

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dël biudþetiniø 
ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos tobulinimo“ // Valstybës þinios. 
1993. Nr. 28–655. 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimø pripaþinimo netekusiais ga-
lios“ 1 nustatyta tvarka.  

Valstybës politikams, teisëjams ir valstybës pareigûnams mokamas atly-
ginimas apskaièiuojamas pagal vidutiná darbo uþmokestá:  

1) prieð Valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmo-
këjimo ástatymo nustatytos darbo apmokëjimo sistemos ásigaliojimo 
mënesá buvusiø 3 mënesiø nustatytø tarnybiniø atlyginimø (pareigi-
niø algø) sumà padalijus ið 3, suþinomas (–a) vidutinis mënesinis tar-
nybinis atlyginimas (pareiginë alga);  

2) prieð Valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmo-
këjimo ástatymo nustatytos darbo apmokëjimo sistemos ásigaliojimo 
mënesá buvusiø 12 mënesiø nustatytø priedø ir priemokø sumà pa-
dalijus ið 12, suþinomas vidutinis mënesinis priedø ir priemokø dydis. 
Skaièiuojant átraukiami priedai ir priemokos, numatyti ástatymuose, 
statutuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimuose, kituose 
teisës aktuose, taip pat ástaigø vadovø sprendimuose, jeigu tokià teisæ 
jiems suteikia atitinkami teisës aktai;  

3) gautà vidutiná valstybës politiko, teisëjo ar valstybës pareigûno darbo 
uþmokestá sudarys vidutinio mënesinio tarnybinio atlyginimo (parei-
ginës algos), apskaièiuoto pagal 1 punktà, ir vidutinio mënesinio 
priedø bei priemokø dydþio, apskaièiuoto pagal 2 punktà, suma.  

Jeigu valstybës politikas, teisëjas ar valstybës pareigûnas perkeltas á ki-
tas pareigas, neseniai priimtas, paskirtas, iðrinktas á pareigas arba moteris, 
kuri tæsia darbà gráþusi ið nëðtumo ir gimdymo atostogø ar vaiko prieþiûros 
(taip pat tëvas arba globëjas) atostogø, dirbo trumpiau, negu numatyta ðios 
tvarkos 1 ir 2 punktuose, gautas vidutinis darbo uþmokestis apskaièiuoja-
mas taip: 

1) prieð Valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmo-
këjimo ástatymo nustatytos darbo apmokëjimo sistemos ásigaliojimo 
mënesá buvusiø visø mënesiø nustatytø tarnybiniø atlyginimø (pa-
reiginiø algø) sumà padalijus ið ðiø mënesiø skaièiaus, suþinomas(–a) 
vidutinis mënesinis tarnybinis atlyginimas (pareiginë alga);  

2) prieð Valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmo-
këjimo ástatymo nustatytos darbo apmokëjimo sistemos ásigaliojimo 
mënesá buvusiø visø mënesiø nustatytø priedø ir priemokø sumà pa-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m. gruodþio 28 d. nutarimas Nr. 1508 „Dël 
Valstybës tarnautojø, valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø gauto vidutinio darbo 
uþmokesèio apskaièiavimo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 2000. Nr. 113–3632. 
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dalijus ið ðiø mënesiø skaièiaus, suþinomas vidutinis mënesinis priedø 
ir priemokø dydis;  

3) nustatytà vidutiná valstybës politiko, teisëjo ar valstybës pareigûno 
darbo uþmokestá sudarys vidutinio mënesinio tarnybinio atlyginimo 
(pareiginës algos), apskaièiuoto(-os) pagal 1 punktà, ir vidutinio më-
nesinio priedø bei priemokø dydþio, apskaièiuoto pagal 2 punktà, 
suma;  

4) jeigu valstybës politikas, teisëjas ar valstybës pareigûnas, priimtas, 
paskirtas arba iðrinktas á pareigas, dirbo trumpiau negu mënesá, 
gautà vidutiná jo darbo uþmokestá sudarys nustatyto tarnybinio atly-
ginimo (pareiginës algos) ir nustatyto priedø bei priemokø dydþio 
suma. 

Jeigu valstybës politiko, teisëjo ar valstybës pareigûno, dirbanèio toje 
paèioje valstybës, savivaldybës institucijoje ar ástaigoje, pasikeièia parei-
gybës pavadinimas, gautas vidutinis jo darbo uþmokestis apskaièiuojamas 
pagal minëtø punktø nuostatas, pagrindu imant iki Valstybës politikø, 
teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymo nustatytos darbo 
apmokëjimo sistemos ásigaliojimo dienos buvusá einamøjø pareigø tarny-
biná atlyginimà (pareiginæ algà) ir priedus bei priemokas. 
 

2.4.4. Informacija apie valstybės tarnautojo  
darbo užmokestį 

 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 straipsnio 2 dalis numato, kad 

þinios apie darbuotojø darbo uþmokestá, teikiami ar skelbiami tik ástatymø 
nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu. Jø teikimo tvarkà nustato 
Vyriausybë. Ði tvarka patvirtinta atskiru Vyriausybës nutarimu1, kuriame 
numatomi pagrindiniai principai, tokie kaip: þinios apie darbo uþmokestá 
turi bûti teikiamos ávardintais, aiðkiai apibrëþtais ir teisëtais tikslais; þinias 
apie darbo uþmokestá privalo teikti raðtu ástaigos vadovas; praðomø þiniø 
pateikimas negali paþeisti to valstybës tarnautojo ir jo privataus gyvenimo 
teisiø apsaugos; taip pat nurodomi iðdavimo terminai, apskundimo tvarka 
dël atsisakymo pateikti þinias ir kt. 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 1215 „Dël þiniø (duomenø) apie dar-
buotojø, valstybës tarnautojø, valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo uþmo-
kestá teikimo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 2002. Nr. 75–3232. 
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2000 m. birþelio 1 d. ásigaliojo Lietuvos Respublikos teisës gauti infor-
macijà ið valstybës ir savivaldybiø ástaigø ástatymas1, kuris ir turëtø numatyti 
þiniø apie darbo uþmokestá, mokamà ið Lietuvos Respublikos valstybës, sa-
vivaldybiø biudþetø, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudþeto bei 
Sveikatos draudimo fondo biudþeto lëðø, teikimo tvarkà.  

Nuo 2001 m. sausio 1 d. pradëtos ágyvendinti Lietuvos Respublikos 
valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ásta-
tymo numatytos darbo apmokëjimo sàlygos. Ðis ástatymas bei Lietuvos 
Respublikos valstybës tarnybos ástatymas nustato valstybës tarnautojø, po-
litikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø pareigines algas, priedus uþ tarnybos 
staþà bei detalizuoja priemokø mokëjimà, todël jø ágyvendinimas leis ope-
ratyviau gauti norimà informacijà apie valstybës tarnautojø, politikø, tei-
sëjø, valstybës pareigûnø darbo uþmokesèio dydþius. Duomenø apie valsty-
bës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo uþmokestá pateikimo tvar-
ka nustatyta Vyriausybës nutarimu. 
 

2.4.5. Šeimynos motinos (tėvo) darbo apmokėjimas 
 

Civilinio kodekso 3.260 straipsnis2 numato nuostatas, susijusias su vaiko 
globa (rûpyba) ðeimynoje. Èia apibrëþta, kad vaiko globa (rûpyba) ðei-
mynoje – globos forma, kai juridinis asmuo (ðeimyna) globoja ðeðis ir 
daugiau vaikø (bendras vaikø skaièius ðeimynoje su savais vaikais – ne 
daugiau kaip dvylika vaikø) ðeimos aplinkoje. Vaiko globà (rûpybà) ðei-
mynoje nustato ástatymai, Vyriausybës patvirtinti ðeimynø nuostatai, kiti 
teisës aktai. Vaiko globëjo (rûpintojo), ásteigusio ðeimynà, darbo uþmo-
kestis ir kitos darbo apmokëjimo sàlygos nustatomos vadovaujantis ásta-
tymais, Vyriausybës nutarimais bei kitais teisës aktais. Vyriausybë 1999 m. 
kovo 9 d. nutarimu Nr. 263 „Dël ðeimynos motinos (tëvo) darbo apmo-
këjimo“3 nustatë taikyti ðeimynos motinai (tëvui), ásteigusiai(–iam) ðei-
mynà, tokius pat nurodytus tarnybiniø atlyginimø koeficientus (bazinës 
mënesinës algos dydþiø) bei papildomà materialiná skatinimà kaip numa-
tyta socialiniams darbuotojams – specialistams ar individualios prieþiûros 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos teisës gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybiø ástaigø ástaty-
mas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 10–236. 

2 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 74–2262, Nr. 77, 
Nr. 80, Nr. 82. 

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 263 „Dël ðeimynos 
motinos (tëvo) darbo apmokëjimo“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 25–707. 
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personalui (priklausomai nuo iðsimokslinimo). Taip pat mokëti ðeimynos 
motinai (tëvui) iki 100 proc. tarnybinio atlyginimo dydþio priedà priklau-
somai nuo ðeimynos motinos (tëvo) kvalifikacijos, darbo staþo, globojamø 
vaikø iki 3 metø bei vaikø su negale skaièiaus. 
 
 

2.5. Apmokėjimas už atostogas 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 49 straipsnis numato, kad kiekvie-
nas dirbantis þmogus turi teisæ turëti poilsá ir laisvalaiká, taip pat kasmeti-
nes mokamas atostogas. Konstitucijoje átvirtintos teisës yra bûtinos dar-
buotojø organizmo funkcijø atkûrimo ir visaverèio gyvenimo sàlyga. Ði kon-
stitucinë nuostata atitinka svarbiausius tarptautiniø teisës aktø (pvz., Eu-
ropos socialinë chartijos, TDO 132 konvencijos) reikalavimus, kuriais sie-
kiama garantuoti, kad bûtø veiksmingai ágyvendinta teisë á poilsá. Konstitu-
cijoje átvirtintos dirbanèiøjø teisës á kasmetines mokamas atostogas ágyven-
dinimas garantuojamas Darbo kodekso, taip pat kitø ástatymø, taikomø 
tam tikroms darbuotojø kategorijoms, ir kitø teisës aktø nuostatomis. 
Kasmetinës atostogos – tai kalendorinës dienos, suteikiamos darbuotojams 
pailsëti ir atkurti darbingumà, paliekant darbo vietà (pareigas) ir mokant 
vidutiná darbo uþmokestá (DK 165 str.). 

Iðleisdamas darbuotojà kasmetiniø atostogø, darbdavys privalo apmo-
këti uþ atostogø laikà. Tai reiðkia, kad darbdaviui numatoma pareiga ne tik 
iðleisti darbuotojà mokamø atostogø, bet ir sumokëti jam darbo uþmokestá, 
ne maþesná nei vidutinis (DK 169, 176 str.), bei sumokëti visus mokesèius, 
susijusius su ðios iðmokos iðmokëjimu darbuotojui (pvz., Sodrai ir atskaity-
mus á valstybës biudþetà). Vadinasi, ðá atlyginimà darbuotojas turi uþsidirbti 
per metus. Daugumoje valstybiø (pvz., Kalifornijoje1) tokios iðmokos, esant 
darbuotojø sutikimui, kaupiamos specialiuose fonduose (pvz., darbo uþ-
mokesèio fonde) atidedant ið darbuotojø darbo uþmokesèio. Ðie pinigai 
panaudojami atostogoms apmokëti, ávairioms kompensacijoms (pvz., iðei-
tinei paðalpai, kompensacija uþ nepanaudotas atostogas ir t. t.), ligos atveju 
uþ dvi pirmàsias kalendorines dienas, mokymo iðlaidoms ir kitoms iðmo-
koms mokëti. Taigi darbdavys priimdamas darbuotojà privalo apsvarstyti, 
ar sugebës mokëti darbuotojui tiek, kad, be á rankas darbuotojui mokamø 
pajamø, be privalomø mokëjimø, tarp jø ir mokesèiø, dar turës beveik dvi-

                                                           

1 Kalifornijos darbo kodeksas [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. spalio 19 d.]. Prieiga per 
internetà:<http://www.tm.lt> 
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gubai tiek rezervuoti, kad galëtø tomis lëðomis pasinaudoti ástatymø nu-
matytais, taip pat ir krizës (pvz., ámonës bankroto), atvejais.  

Vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkà nustato Lietuvos 
Respublikos Vyriausybë. Darbo uþmokestis uþ kasmetines minimalias atos-
togas mokamas ne vëliau kaip prieð tris kalendorines dienas iki prasidedant 
atostogoms. Tai yra imperatyvios kodekse átvirtintos normos, ir jø pakeisti 
darbo sutarties ðalys negali, nes tai prieðtarauja kasmetiniø atostogø 
paskirèiai. Kasmetinës atostogos suteikiamos darbuotojui pailsëti ir atkurti 
darbingumà, todël ir svarbu darbuotojui iðmokëti vidutiná darbo uþmokestá 
dar neprasidëjus atostogoms, siekiant uþtikrinti darbuotojui galimybæ 
atostogas suplanuoti ið anksto ir suteikti atostogø praleidimui materialiná 
pagrindà.  

Uþ Darbo kodekse numatyto reikalavimo paþeidimà nustatyta sankcija 
darbdaviui, t. y. jei darbuotojui priklausantis darbo uþmokestis nesumoka-
mas ne dël darbuotojo kaltës, atostogos pratæsiamos tiek dienø, kiek buvo 
delsiama sumokëti darbo uþmokestá, uþ praleistà laikà mokant kaip uþ 
kasmetines atostogas (DK 176 str.).  

Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegija, 
iðnagrinëjusi bylà1, iðaiðkino, kad apskritai teisës doktrinoje, taip pat ir 
darbo teisiniuose santykiuose galioja principas, jog ástatymai saugo subjek-
tines asmenø teises visais atvejais, iðskyrus tuos, kai subjektinës teisës ágy-
vendinamos prieðtaraujant jø paskirèiai, t. y. asmenys, ágyvendindami savo 
teises, turi patys laikytis ástatymø ir juos gerbti. Pavyzdþiui, pats paþeisda-
mas ástatymà ir taip savo valia apribodamas savo teisæ gauti darbo uþmo-
kestá prieð tris kalendorines dienas iki atostogø pradþios, ieðkovas praðymà 
iðleisti atostogø paraðë 2000 m. kovo 10 d. praðydamas suteikti jam kasme-
tines atostogas nuo 2000 m. kovo 13 d. uþ 1996–2000 metus (b. l. 7), o ieð-
kiná teisme pareiðkë 2000 m. kovo 30 d. (b. l. 1). Tarp ðaliø tuo metu vyko ir 
nebuvo pasibaigæs teisminis ginèas dël darbo sutarties. Todël negalima 
tvirtinti, kad ieðkovas savo teisæ ágyvendino sàþiningai, laikydamasis ásta-
tymø ir pagal paskirtá. Pagal Atostogø ástatymo 15 straipsnio 4 dalá atosto-
gos pratæsiamos tik tuo atveju, kai darbuotojui priklausantis darbo uþmo-
kestis nustatytu laiku nesumokamas ne dël darbuotojo kaltës2. Kadangi 

                                                           

1 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. sausio 17 
d. nutartis Nr. 3K–3–54 [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. spalio 19 d.]. Prieiga per internetà: 
<http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K-3-54.htm> 

2 Darbo kodekso 176 straipsnio 2 dalyje numatytos analogiðkos sàlygos. 



 92 

darbo uþmokestis uþ atostogas neiðmokëtas iki atostogø suteikimo dël pa-
ties ieðkovo kaltës, jo teisë negali bûti ginama. 

Atostogos suteikiamos kiekvienais darbo metais nustatytu laiku. Atos-
togø laikas gali bûti perkeltas ðalims susitarus. Á atostogø laikà neáskai-
èiuojama ir atostogos pratæsiamos, kai: darbuotojas yra laikinai nedarbin-
gas; darbuotojas kasmetiniø atostogø metu ágyja teisæ á tikslines atostogas; 
darbuotojas dalyvauja likviduojant stichiniø nelaimiø ar avarijø pasekmes 
nepriklausomai nuo to, kokia tvarka jis buvo patelktas ðiems darbams; taip 
pat, kai jis buvo paðauktas atlikti Lietuvos Respublikos ástatymø nustatytø 
valstybiniø pareigø. Atostogas pratæsus, apmokëjimas uþ jas neperskai-
èiuojamas. 

Ástatymai numato teisæ ðaliø susitarimu kasmetines atostogas skaidyti 
dalimis, viena ið kuriø negali bûti trumpesnë kaip 14 kalendoriniø dienø. 
Atostogos suteikiamos kalendorinëmis dienomis, o apmokamos tik jose 
esanèios darbo dienos pagal toje ámonëje veikiantá darbo grafikà (pvz., ðe-
ðiø dienø darbo savaitë). Todël darbuotojams, kurie skaido savo atostogø 
trukmæ taip, kad poilsio dienos á skaièiuotinà laikotarpá neáeitø, skaièiuo-
jant kalendorinëmis dienomis suteikiamos ilgesnës trukmës atostogos nei 
numato ástatymai ar kolektyvinës sutartys. Èia galima áþvelgti darbuotojø 
diskriminavimà. TDO 132 konvencijos1 3 straipsnio 3 dalis numato atos-
togø trukmæ, skaièiuojamà darbo savaitëmis, t. y. atostogø trukmë negali 
bûti trumpesnë nei trys darbo savaitës uþ vienerius darbo metus. Tai reið-
kia, kad atostogø trukmë priklauso nuo nustatytos darbo dienø savaitëje 
(penkiø ar ðeðiø dienø) trukmës, kuri visa ir yra apmokama. Poilsio ir ðven-
èiø dienos á ðá laikotarpá neáeina. Pakeitus Darbo kodekso normas, atsiþvel-
giant á minëtos konvencijos nuostatas, darbuotojø diskriminacijos ir pik-
tnaudþiavimo ástatymo spragomis bûtø iðvengta. 

Atostogø metu darbdavys savo iniciatyva negali atleisti darbuotojo ið 
darbo (iðskyrus DK 135 str. ir 136 str. 1 d. numatytus atvejus). Jeigu darbo 
sutartis nutraukta paþeidþiant ðià nuostatà, jos nutraukimo diena laikoma 
kita po atostogø pasibaigimo darbo diena.  

Siekiant, kad darbuotojai ágyvendintø jiems Konstitucijos átvirtintà 
atostogø teisæ pailsëti ir atkurti savo darbingumà, jiems ástatymas numato 
draudimà pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Iðskyrus atvejus dël 
darbo santykiø pasibaigimo darbuotojui negali bûti suteiktos atostogos 
arba kai darbuotojas jø nepageidauja (DK 177 str. 1 d.). Piniginë kompen-

                                                           

1 ILO. Internationale Labour Conventions and Recommendations 1963–1991. – Geneva. 
Vol II.  
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sacija uþ nepanaudotas atostogas iðmokama nutraukiant darbo sutartá, 
neatsiþvelgiant á tai, terminuota ji ar ne. Kompensacijos dydis nustatomas 
pagal nepanaudotø atostogø, tenkanèiø tam darbo laikotarpiui, darbo 
dienø skaièiø. Kai darbuotojui atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip uþ 
vienerius darbo metus, kompensacija iðmokama uþ visas nepanaudotas 
kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip uþ trejus metus (DK 177 str. 2 d.). 

Darbo kodeksas numato apmokëjimo garantijas uþ atostogø, suteiktø 
besimokantiems neatsitraukus nuo darbo, laikà. Darbuotojams, kurie mo-
kosi, laiko stojamuosius egzaminus á aukðtàsias ir aukðtesniàsias mokyklas 
su ámoniø siuntimais, uþ suteikiamas atostogas ðios ámonës moka ne ma-
þesná kaip vidutiná darbo uþmokestá. Darbuotojams, laikantiems stojamuo-
sius egzaminus ir besimokantiems savo iniciatyva, apmokëjimo uþ moky-
mosi laikà klausimas sprendþiamas kolektyvinëje sutartyje arba ðalims su-
sitarus. Ginèai daþniausiai kyla dël sàvokos „ámonës siuntimas“, kurios në 
vienas teisës aktas neiðaiðkina. Pavyzdþiui, Lietuvos teisës universitete á 
atitinkamas studijø vietas priimami asmenys, gavæ ástaigø ar organizacijø 
rekomendacijas. Tokiu atveju kyla klausimas – ar „rekomendacija“ gali 
bûti tapati „ástaigos siuntimui“? Ástaigos, nenorëdamos investuoti á dar-
buotojø kvalifikacijos këlimà, savotiðkai verèia paèius darbuotojus siekti 
mokslo (iðsilavinimo, kvalifikacijos ir t. t.) savo iniciatyva, todël ir apmo-
këjimo klausimai iðsisprendþia savaime: darbuotojai mokosi savo mokamø 
atostogø sàskaita, ima nemokamas atostogas arba „nusiperka” nedarbin-
gumo paþymëjimà, kur uþ pirmàsias dvi kalendorines nedarbingumo dienas 
priverstas apmokëti darbdavys (Ligos ir motinystës socialinio draudimo 
ástatymo 9 str. 1 d.)1. 
 

2.6. Vidutinis darbo užmokestis 
 

Vidutinis darbo uþmokestis (toliau – VDU), kaip vienas ið populiariau-
siø apskaitoje taikomø rodikliø, daþniausiai pasitaiko darbo santykiuose. 
Darbo kodekso 204 straipsnio 1 dalis numato, kad vidutinis darbo uþmo-
kestis darbuotojams garantuojamas Lietuvos Respublikos ástatymø, kolek-
tyviniø arba darbo sutarèiø numatytais atvejais ir yra apskaièiuojamas Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës nustatyta tvarka. Á vidutiná darbo uþmokestá 
áskaitomos visos darbo apmokëjimo rûðys, nuo kuriø pagal galiojanèià 
tvarkà priskaitomi valstybinio socialinio draudimo ánaðai. Vidutinis darbo 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystës socialinio draudimo ástatymas // Valstybës þi-
nios. 2000. Nr. 111–3574. 
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uþmokestis taikomas, skaièiuojant iðeitines paðalpas, atostoginius, ávairaus 
pobûdþio kompensacijas. Pavyzdþiui, jeigu darbuotojas ástatymø numaty-
tais atvejais yra atitraukiamas nuo pagrindinio darbo, darbo uþmokestá, ne 
maþesná uþ vidutiná, moka arba kompensuoja ta ástaiga ar organizacija, ku-
rios ápareigojimus vykdo darbuotojas (DK 204 str. 2 d.). 

Darbo apmokëjimo garantijos daþniausiai siejamos su vidutiniu darbo 
uþmokesèiu. Pavyzdþiui, ástatymø numatytais atvejais, apsaugant darbuo-
tojo teises ir jo teisinius interesus, jam paliekama darbo vieta ir mokamas 
vidutinis darbo uþmokestis: uþ darbo laikà, kurio metu darbuotojas priva-
lomai tikrinasi sveikatà (DSSÁ 23 str. 5 d.); nëðèiai moteriai kol tikrinasi 
sveikatà (DSSÁ 63 str. 7 d.); uþ laikà perkëlus á kità darbà tiek dël saugiø 
darbo sàlygø (DSSÁ 63 str. 4 d.), tiek dël prastovos (DK 122 str.); uþ laikà, 
kurá darbuotojas pagrástai atsisakë dirbti (DSSÁ 39 str. 4 d.); uþ vienà më-
nesá perkëlus á kità darbà dël tam tikrø aplinkybiø darbdavio valia, jei su-
maþëja jo darbo uþmokestis (DK 121 str.); komandiruotës Lietuvos terito-
rijoje metu (DK 220 str., 1996 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 120); uþ kas-
metines atostogas (DK 176 str.); taikant sankcijà uþ ne laiku iðmokëtus 
atostoginius (DK 176 str. 2 d.); ágyvendinant rinkimø teisæ; vykdant valsty-
bës ar visuomenines pareigas (DK 204 str.); iðkvietus kvotos, tardymo or-
ganams (DK 204 str.); uþ darbo laikà atliekant donorystës pareigà (DK 218 
str.); uþ pertraukas, skirtas ðildytis (DK 159 str.), kûdikiui maitinti (DK 278 
str. 8 d.); kompensacija dël neteisëto atleidimo ið darbo (DK); uþ pirmàsias 
dvi kalendorines nedarbingumo dienas (ne maþiau kaip 80 proc. jos gavëjo 
vidutinio mënesinio uþdarbio, apskaièiuoto pagal paskutiniø trijø mënesiø 
darbo uþmokestá1). 

Darbuotojø darbo apmokëjimà reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo 
kodeksas, o darbuotojø vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkà 
nustato Vyriausybës 1996 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 100 „Dël darbuo-
tojo vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkos“2. 

Ðios tvarkos laikomasi prireikus apskaièiuoti dirbanèio pagal darbo su-
tartá darbuotojo vidutiná darbo uþmokestá, kurio pagrindu apmokama uþ 
kasmetines atostogas ar laikà, kai darbuotojas ástatymø, Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës nutarimø, kitø teisës aktø (toliau vadinama – teisës ak-
tai) numatytais atvejais yra atitraukiamas nuo darbo vykdyti kitø valstybi-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystës socialinio draudimo ástatymas // Valstybës þi-
nios. 2000. Nr. 111–3574.  

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 100 „Dël darbuo-
tojo vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkos“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 7–181. 
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niø pareigø ar uþduoèiø (apmokamø Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
204 str. nustatyta tvarka), taip pat iðmokamos iðeitinë, bedarbio paðalpos ir 
kitos teisës aktø nustatytos iðmokos. Ligos ir motinystës (tëvystës) paðalpos 
bei kitos iðmokos, priklausanèios nuo darbuotojo darbo uþmokesèio ir mo-
kamos ið Valstybinio socialinio draudimo fondo lëðø, skaièiuojamos pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintus Ligos ir motinystës sociali-
nio draudimo paðalpø nuostatus1. 

Tais atvejais, kai teisës aktais, ámonës kolektyvine ar darbo sutartimi 
garantuojamas vidutinis darbo uþmokestis (jo dalis) ar keliø vidutiniø 
darbo uþmokesèiø suma, nenurodant konkreèios datos (iðeitinë, bedarbio 
paðalpos, kompensacijos nutraukus darbo sutartá darbdavio valia ir kita), 
vidutinis darbo uþmokestis skaièiuojamas darbuotojo vidutiná vienos darbo 
dienos uþdarbá (apskaièiuotà laikantis ðios tvarkos) dauginant ið metinio 
vidutinio mënesio darbo dienø skaièiaus (pagal darbuotojo ar ámonës 
darbo grafikà). 

Atsiþvelgiant á ámonës ar jos padaliniø bei darbuotojø grupiø darbo 
specifikà, kai kurie Vyriausybës nustatytoje tvarkoje nenumatyti vidutinio 
darbo uþmokesèio apskaièiavimo klausimai gali bûti konkretinami ámonës 
kolektyvinëje sutartyje (jos nesant – darbo sutartyje ar kituose ámonës vi-
daus dokumentuose) bei numatomos papildomos, palyginti su galiojanèiais 
teisës aktais, sàlygos. Taèiau ðios nuostatos neturi prieðtarauti nustatytajai 
tvarkai ir bloginti teisës aktuose numatytø sàlygø. Padidintas iðmokas gali 
mokëti tik nebiudþetinës ámonës ið savø lëðø (pelno). 

Vadovaujantis ðia tvarka, vidutinis darbo uþmokestis skaièiuojamas 
darbuotojams, dirbantiems vienoje ar keliose darbovietëse (atskirai pagal 
kiekvienà darbo sutartá), taip pat dirbantiems ne visà darbo laikà. 

Á darbuotojo vidutiná darbo uþmokestá áskaitoma: 
1. uþmokestis uþ atliktà darbà arba dirbtà laikà, apskaièiuotas pagal 

ámonëje, bendrovëje, bendrijoje, ástaigoje ar organizacijoje (toliau 
vadinama – ámonë) taikomas darbo apmokëjimo formas ir sistemas 
– vienetinius ákainius, valandinius (dienos) tarifinius atlygius, mëne-
sines algas; 

2. natûriniø iðmokø vertë pinigine iðraiðka ámonës realizuojamomis 
kainomis, jeigu toks apmokëjimas uþ darbà numatytas ámonës ko-
lektyvinëje sutartyje (jos nesant – darbo sutartyje); 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 86 „Dël ligos ir 
motinystës socialinio draudimo paðalpø nuostatø patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 
10–284. 
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3. padidintas apmokëjimas uþ darbà kenksmingomis, labai kenksmin-
gomis bei pavojingomis sàlygomis, uþ darbà poilsio ir ðvenèiø die-
nomis, virðvalandþius, darbà nakties metu, kitais teisës aktuose ir 
ámonës kolektyvinëje bei darbo sutartyse numatytais atvejais; 

4. priedai ir priemokos prie valandiniø (dienos) tarifiniø atlygiø, vie-
netiniø ákainiø bei mënesiniø algø, taip pat kitos iðmokos, tiesiogiai 
susijusios su darbu, numatytos teisës aktuose ir ámonës kolektyvinëje 
bei darbo sutartyse; 

5. skirtumas tarp anksèiau gauto vidutinio darbo uþmokesèio ir fakti-
nio darbo uþmokesèio, mokamas darbuotojams teisës aktuose ir 
ámonës kolektyvinëje bei darbo sutartyse numatytais atvejais (nepri-
klausomai nuo ðio skirtumo mokëjimo ðaltinio); 

6. laikraðèiø, þurnalø, telegramø ir spaudos agentûrø, leidyklø, televi-
zijos, radijo ir kitø organizacijø etatiniams literatûriniams (kûrybi-
niams) darbuotojams mokamas ið ðiø organizacijø literatûrinio (kû-
rybinio) honoraro fondo literatûrinis (kûrybinis) honoraras. Ben-
drame keliø þinybø 1996 m. geguþës 7 d. ásakyme Nr. 57/44 „Dël 
darbuotojo vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkos tai-
kymo“1 iðaiðkinta, kad á vidutiná darbo uþmokestá áskaitomi tik tie 
literatûriniai (kûrybiniai) honorarai, kurie mokami darbo sutarties 
pagrindu ir nuo jø atskaitomos socialinio draudimo ámokos; 

7. premijos (mënesio, ketvirèio, uþ 6, 9 mënesiø ar metø darbo rezul-
tatus bei vienkartinës, tarp jø ir premijos ið pelno bei tantjemos) pa-
gal ámonës darbo apmokëjimo ir skatinimo sistemà. 

Dirbanèiøjø uþsienyje uþsienio valiuta gautas darbo uþmokestis, prirei-
kus apskaièiuoti vidutiná darbo uþmokestá, perskaièiuojamas á litus pagal 
Lietuvos banko oficialø lito ir uþsienio valiutos kursà, galiojantá vidutinio 
darbo uþmokesèio apskaièiavimo dienà. 

Á darbuotojo vidutiná darbo uþmokestá neáskaitoma: 
1. apmokëjimas uþ laikà, kai darbuotojas dël pateisinamø prieþasèiø 

teisës aktø, ámonës kolektyvinës ir darbo sutarèiø numatytais atvejais 
nedirbo ámonëje (darbo uþmokestis uþ kasmetines ir mokymosi 
atostogas, prastovas ne dël darbuotojo kaltës, taip pat darbo uþmo-
kestis, gautas ið kitos ámonës, kurios ápareigojimus vykdë darbuoto-
jas, ir kitos numatytos iðmokos); 

                                                           

1 Bendras keliø þinybø 1996 m. geguþës 7 d. ásakymas Nr. 57/44 „Dël darbuotojo vidutinio 
darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvarkos taikymo“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 44–1088. 
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2. iðeitinë paðalpa bei kompensacija (atleidþiant ið darbo), bedarbio pa-
ðalpa ir kitos (ið jø ir materialinës) paðalpos nepriklausomai nuo ið-
mokø ðaltinio; 

3. atlyginimas uþ þalà, padarytà darbuotojams dël jø suluoðinimo ar ki-
tokio sveikatos suþalojimo, susijusio su jø darbu; 

4. kompensacija, susijusi su persikëlimu, turto perveþimu, patalpø 
nuomojimu, darbuotojo perkëlimu dirbti kitoje vietovëje; 

5. dienpinigiai ir kitos iðmokos, susijusios su komandiruotës iðlaidomis, 
taip pat vietoj dienpinigiø bei kitø panaðiø iðmokø mokami priedai ir 
priemokos prie darbo uþmokesèio; 

6. nemokamai teikiamø butø, komunaliniø paslaugø, kuro, vaþiavimo 
bilietø, nemokamo maitinimo, daiktø ir uniformø vertë ar ið dalies 
apmokama jø vertë; 

7. iðmokos, mokamos pagal civilinës teisës (ið jø, pvz., literatûriniai (kû-
rybiniai) honorarai, mokami pagal autorinës teisës sutartis, rangos ir 
kitas) sutartis; 

8. vienkartinës skatinamosios ir kitos iðmokos, mokamos ne ið ámonës 
darbo apmokëjimo ir pelno lëðø, skiriamø skatinimui; 

9. kitos iðmokos (ið jø kompensacinës), nustatytos teisës aktuose, ámo-
nës kolektyvinëje, darbo sutartyse ar kituose jos vidaus dokumen-
tuose ir nesusijusios su darbuotojo darbo apmokëjimu bei jo darbo 
rezultatais. Pavyzdþiui, Lietuvos Respublikos delspinigiø nustatymo 
uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, pavëluotà mokëjimà ásta-
tymo1 2 straipsnio 2 punktu numatyti mokëti delspinigiai á vidutiná 
darbo uþmokestá neáskaitomi. 

Apskaièiuojant darbuotojo vidutiná darbo uþmokestá, skaièiuotinas lai-
kotarpis yra trys paskutiniai kalendoriniai mënesiai, einantys prieð tà më-
nesá, uþ kurá (ar jo dalá) mokamas vidutinis darbo uþmokestis. Darbuotojo 
vidutinis darbo uþmokestis apskaièiuojamas ið skaièiuotino laikotarpio uþ-
mokesèio, priskaièiuoto uþ atliktà darbà ar dirbtà laikà (jeigu teisës ak-
tuose nenumatyta kitaip), áskaitant visas darbo apmokëjimo rûðis bei më-
nesines premijas. Kai atleidþiamo ið ámonës darbuotojo paskutinë darbo 
ámonëje (atleidimo ið darbo) diena sutampa su paskutine to mënesio darbo 
diena pagal darbuotojo darbo grafikà, ðis mënuo áskaièiuojamas á skaièiuo-
tinà laikotarpá. 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos delspinigiø nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, 
pavëluotà mokëjimà ástatymo // Valstybës þinios. 1996. Nr. 20–521; 1997. Nr. 66–1591; 2000. 
Nr. 64–1921; 2001. Nr. 31–1015. 
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Laikantis nustatytos tvarkos, vidutinis darbo dienos uþmokestis apskai-
èiuojamas skaièiuotino laikotarpio darbo uþmokestá dalijant ið faktiðkai 
dirbtø per tà laikotarpá dienø skaièiaus (áskaitant dirbtas poilsio ir ðvenèiø 
dienas), o vidutinis darbo valandos uþmokestis apskaièiuojamas skaièiuo-
tino laikotarpio darbo uþmokestá dalijant ið faktiðkai dirbtø per tà laiko-
tarpá valandø skaièiaus (áskaitant virðvalandþius). 

Vidutinis darbo valandos uþmokestis taip pat turi bûti skaièiuojamas 
tais atvejais, kai darbuotojo faktiðkai dirbama darbo diena (pamaina) yra 
trumpesnë arba ilgesnë negu normalios trukmës (pvz., dirbant 5 dienas per 
savaitæ – maþiau arba daugiau kaip 8 valandas). 

Tuo atveju, kai darbuotojas ámonëje dirbo maþiau kaip tris mënesius, 
vidutinis jo darbo dienos (valandos) uþmokestis apskaièiuojamas ið darbo 
uþmokesèio, priskaièiuoto uþ faktiðkai ámonëje dirbtà laikà. 

Iðsaugant darbuotojo darbo uþmokesèio garantijas, tuo atveju kai dar-
buotojas per skaièiuotinà laikotarpá dël pateisinamø prieþasèiø faktiðkai 
nedirbo ámonëje, apskaièiuojant vidutiná darbo uþmokestá, ðios dienos (va-
landos) neáskaitomos, taip pat piniginës sumos, iðmokëtos uþ tas dienas 
(valandas), kurios neáskaitomos á vidutiná darbo uþmokestá. Taip gaunamas 
realus darbuotojo vidutinis darbo uþmokestis. Apskaièiuojant vidutiná 
darbo uþmokestá, laikas, kurá darbuotojas nedirbo paþeisdamas ástatymus 
ar ámonës vidaus darbo tvarkos taisykles, taip pat ástatymø numatytais at-
vejais buvo nuðalintas nuo darbo sustabdant darbo uþmokesèio mokëjimà, 
prilyginamas dirbtam laikui. Tuo vienos dienos (valandos) vidutinis darbo 
atlygis sumaþëja. 

Skaièiuojant vidutiná darbo uþmokestá, teisës aktai numato darbuotojø 
darbo uþmokesèio ar kitø su darbo santykiais susijusiø iðmokø apsaugà, kai 
ne dël savo kaltës darbuotojui sumaþinamas darbo uþmokestis. Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegija, iðnagrinëjusi 
civilinæ bylà1, konstatavo, kad Vyriausybës 1996 m. sausio 17 d. nutarimo 
Nr. 100 „Dël darbuotojo vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimo tvar-
kos“ 5.1 p., 5.3 p., 5.5 p., 5.9 p. ir 7 p. nustato, kad tuo atveju, jeigu dël pri-
verstinës pravaikðtos (prastovos) ar ligos nebuvo uþdarbio, tai vidutinis 
darbo uþmokestis skaièiuojamas ið paskutiniø trijø mënesiø uþdarbio, ei-
nanèiø prieð priverstinës pravaikðtos laikà, ir bendrà ðiø mënesiø uþdarbá 
dauginant ið metinio vidutinio mënesio darbo dienø skaièiaus. Apskai-

                                                           

1 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. sausio 17 
d. nutartis Nr. 3K–3–45 [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. spalio 19 d.]. Prieiga per internetà: 
<http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K-3-45.htm> 
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èiuojant vidutiná darbo uþmokestá neáskaitomos dienos, kai darbuotojas dël 
pateisinamø prieþasèiø nedirbo, nors gavo atitinkamas iðmokas. Darbo 
dienos nuo 1999 m. gruodþio mënesio iki 2000 m. geguþës mënesio buvo 
áformintos kaip prastova, todël kasatoriaus vienos dienos darbo uþmokestis 
buvo skaièiuojamas ið 1999 m. rugsëjo–lapkrièio mënesiø, t. y. trijø pasku-
tiniø dirbtø mënesiø. 

Visais atvejais skaièiuojant vidutiná darbo uþmokestá, dienos (valandos) 
vidutinis darbo uþmokestis negali bûti maþesnis uþ skaièiavimo mënesá tei-
sës aktuose ar ámonës kolektyvinëje sutartyje (jos nesant – darbo sutartyje) 
nustatytà toms pareigoms, profesijai ar atitinkamos kategorijos darbams 
minimalø valandiná (dienos) atlygá arba minimalios mënesinës algos pa-
grindu apskaièiuotà to mënesio valandiná (dienos) uþmokestá pagal dar-
buotojo ar ámonës darbo grafikà, o jeigu ðie dydþiai nenustatyti – negali 
bûti maþesnis uþ Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintus atitinka-
mus minimalius darbo uþmokesèio dydþius1. 

Darbo uþmokestis uþ kasmetines atostogas apskaièiuojamas vidutinio 
vienos darbo dienos (valandos) uþmokesèio dydá dauginant ið darbo dienø 
(valandø) skaièiaus per darbuotojui suteiktø atostogø (pagal darbuotojo 
arba ámonës darbo grafikà) laikotarpá. Esant suminei darbo laiko apskaitai, 
taikomas 5 dienø darbo savaitës grafikas (jeigu nenustatyta trumpesnë 
darbo savaitë). 

Nustatant piniginæ kompensacijà uþ nepanaudotas kasmetines atosto-
gas, nepanaudotø atostogø kalendoriniø dienø suma dauginama ið metinio 
darbo dienø koeficiento (pagal darbuotojo ar ámonës darbo grafikà) ir ið 
darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos uþmokesèio. 

Kai darbuotojui per darbo metus prieð atostogø pradþios mënesá buvo 
nustatyta (jo sutikimu ar praðymu) skirtinga darbo trukmë, vidutinis vienos 
darbo dienos (valandos) uþmokestis perskaièiuojamas priklausomai nuo 
darbuotojui nustatytos darbo trukmës santykio su normalia ámonës darbo 
trukme. Ðia nuostata taip pat vadovaujamasi apskaièiuojant piniginæ kom-
pensacijà uþ nepanaudotas kasmetines atostogas. 
 

 

� � � 

 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir darbo ministerijos 1997 m. birþelio 17 d. ið-
aiðkinimas Nr. 07–2077 // Valstybës þinios. 1997. Nr. 59. 



 100 

 
 
 

3. APMOKĖJIMAS UŽ INTELEKTINĖS 
NUOSAVYBĖS OBJEKTĄ, SUKURTĄ DARBO METU 

 
 

Tais atvejais, kai dirbant vienus ar kitus darbus, darbuotojas, panaudo-
damas savo intelektines þinias ir sugebëjimus, sukuria naujà gaminá, tech-
nologiná iðradimà, atranda naujus gamybos bûdus turi bûti sprendþiamas 
apmokëjimo klausimas. Iðskiriami du teisinio reguliavimo momentai, nuo 
kuriø priklauso apmokëjimo uþ intelektinës nuosavybës objektà pagrindas 
ir sàlygos, tai:  

1. susiklostæ teisiniai santykiai:  
– kai santykiai susiklosto tarp darbdavio ir darbuotojo – apmokama 

pagal darbo sutartá ir ámonës, ástaigos ar organizacijos lokalinius 
teisës aktus; 

– kai santykiai susiklosto tarp kliento (uþsakovo) ir autoriaus, pa-
slaugø tiekëjo, vykdytojo ir pan. apmokama pagal civilinëje (pvz., 
mokslinio tyrimo, bandomøjø, konstravimo ir technologiniø darbø 
atlikimo, intelektiniø paslaugø ir kt.) sutartyje numatytas sàlygas; 

2. taikytinos teisës pasirinkimas: 
– jei nepasirinko taikytinos teisës, bet atlikta darbo metu – apmokë-

jimas vykdomas pagal darbo sutartá; 
– jei pasirinko civilinëms sutartims taikytinà teisæ – pagal civilinës 

sutarties sàlygas. 
Ðiuo pagrindu galima iðskirti apmokëjimà uþ intelektinës nuosavybës 

objektà pagal civilinës teisës bei darbo teisës normas. 
 
 

3.1. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą 

pagal civilinės teisės normas 
 

Autorystës ir patentinio iðradimo (racionalizaciniø pasiûlymø) bei atly-
ginimo (honoraro) klausimai tvarkomi taikant civilinës teisës normas. 

Ðalies iðradimus reglamentuojanèiuose ástatymuose paprastai nustatomi 
bendrieji principai ir taisyklës. Pavyzdþiui, Lietuvos Respublikos civilinis 
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kodeksas1 (toliau – CK) ðiuos santykius reglamentuoja tik tiek, kiek jø ne-
reglamentuoja specialûs intelektinës nuosavybës srities ástatymai: Autoriø 
teisiø ir gretutiniø teisiø2, Patentø3 ir Prekiø ir paslaugø þenklø4 ástatymai.  

CK normos ðiems santykiams taip pat taikomos prireikus paðalinti spe-
cialiø ástatymø kolizijas. Pavyzdþiui, CK 1.111 straipsnyje ávardyti intelekti-
nës veiklos rezultatai, t. y. civiliniø teisiø objektais laikomi mokslo, literatû-
ros ir meno kûriniai, iðradimø patentai, pramoniniai pavyzdþiai bei kiti in-
telektinës veiklos rezultatai, iðreikðti kuria nors objektyvia forma (rankrað-
èiai, brëþiniai, modeliai ir kt.). Iðradimø patentai ir kiti intelektinës veiklos 
rezultatai civiliniø teisiø objektais tampa nuo to momento, kai jie intelekti-
nës veiklos rezultatais pripaþástami ástatymø nustatyta tvarka.  

Civilinis kodeksas numato mokslinio tyrimo, bandomøjø, konstravimo 
ir technologiniø darbø atlikimo sutartá, kuri taikoma moksliniams tyri-
mams, naujo gaminio pavyzdþio arba jo gamybos konstrukcijos dokumentø 
ar naujos technologijos parengimui. Taip pat numato atlygintinø nemate-
rialaus pobûdþio (intelektiniø) paslaugø teikimo sutartá, kuri taikoma tik 
toms paslaugoms, kai tarp paslaugø tiekëjo ir kliento neatsiranda darbo ar 
kitokiø pavaldumo (subordinacijos) santykiø.  

Ðiø sutarèiø sàlygos turi atitikti Civilinio kodekso ir kitø ástatymø nusta-
tytas normas dël intelektinës nuosavybës. 
 
 

3.2. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą 

pagal darbo teisės normas 
 

Civilinio kodekso 1.52 straipsnio 2 dalis numato, kad darbdavio ir dar-
buotojo sutartims dël intelektinës nuosavybës objekto sukûrimo darbo 
metu taikoma darbo sutartims taikytina teisë5. Jei ðalys nesusitarë kitaip ir 
nepasirinko kitos ðiam susitarimui taikytinos teisës, tai darbuotojo ir darb-
davio santykiams, susijusiems su intelektinës nuosavybës teisëmis á darbo 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: oficialus tekstas. – Vilnius: VÁ Teisinës infor-
macijos centras, 2000. – 928 p. 

2 Lietuvos Respublikos autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø ástatymas // Valstybës þinios. 
1999. Nr. 50–1598. 

3 Lietuvos Respublikos patentø ástatymas // Valstybës þinios. 1994. Nr. 8–120. 
4 Lietuvos Respublikos prekiø ir paslaugø þenklø ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 

92–284. 
5 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: oficialus tekstas. – Vilnius: VÁ Teisinës infor-

macijos centras, 2000. – 928 p. 
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metu sukurtà intelektinës nuosavybës objektà, taikoma tokia pati teisë kaip 
ir darbo sutarèiai (CK 1.52 str. 2 d.).1 Vadovaujantis Autoriø teisiø ir gre-
tutiniø teisiø ástatymo 9 ir 10 straipsniais, kûrinio, sukurto atliekant darbo 
pareigas arba vykdant tarnybinæ uþduotá (pvz., darbdavio uþsakymu), auto-
rius yra fizinis asmuo ar fiziniø asmenø grupë, kurie sukûrë kûriná. Auto-
riaus turtinës teisës á kûriná, kurá sukûrë darbuotojas, atlikdamas darbo pa-
reigas arba vykdydamas tarnybinæ uþduotá, penkeriems metams pereina 
darbdaviui, jeigu kitaip nenumatyta sutartyje. Vadinasi, darbuotojas turtinæ 
teisæ á savo darbo metu (ar vykdydamas tarnybinæ uþduotá) sukurtà kûriná 
ágyja po penkeriø metø ir tik nuo tada jis gali juo laisvai disponuoti (pvz., 
platindamas, parduodamas ar kitaip gauti atlyginimà uþ savo intelektinës 
veiklos kûriná). Ástatymas numato vienintelæ iðimtá dël autoriaus turtiniø 
teisiø á kompiuterio programà, kurià sukûrë darbuotojas, atlikdamas savo 
darbo pareigas ar vykdydamas tarnybinæ uþduotá. Ji, jeigu kitaip nenuma-
tyta sutartyje, priklauso tik darbdaviui. Vadinasi, visais atvejais darbuo-
tojui, kaip iðradimo autoriui, disponavimas savo sukurta kompiuterine pro-
grama yra apribotas. 

Darbo santykiuose egzistuoja bendra taisyklë: tiems, kuriø pareigos ar 
profesija reikalauja ypatingø sugebëjimø, specialiø þiniø – apmokama tie-
siogiai uþ jø intelektiná darbà. Kitaip tariant, kai racionalizacija tiesiogiai 
susijusi su darbuotojo darbo funkcijomis, jam nei premija, nei priedas uþ 
racionalizacijos pasiûlymus neiðmokama. Kitaip yra, kai darbuotojas dirb-
damas savo tiesioginá darbà sukuria kaþkà nauja, patobulina ar kitaip page-
rina savo darbo procesà ir t. t. Tokiu atveju tarp darbdavio ir darbuotojo–
racionalizatoriaus atsiradæ teisiniai santykiai reguliuojami specialiomis tai-
syklëmis. Norint apsaugoti iðradimo autoriaus materialines teises, ástatymai 
numato atitinkamas garantijas, susijusias su racionalizacijos skatinimu, t. y. 
darbuotojo–racionalizatoriaus vertingu apdovanojimu (pvz., premija, prie-
dais). Nors daugumoje ðaliø atlyginimo dydis apribojamas maksimalia 
suma, taèiau neretai pasitvirtina, kad tokie apribojimai nenaudingi, nes 
slopina racionalizacinius postûmius ir turi bûti paðalinti.  

Tuo atveju, kai iðradimas neduoda materialaus rezultato ámonei, bet 
padeda uþtikrinti darbo saugumà, higienos sàlygas, produkcijos kokybæ, 
pagerinti klientø aptarnavimà, atlyginimas kaip paskata uþ ðá iðradimà turi 
bûti ávertinamas abstrakèiais kriterijais, tokiais kaip originalumas, suma-
numas, efektyvumas. Kartais, jei sunku ávertinti pasiûlymà, galima numa-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Bendrosios nuostatos. – Vilnius: 
Justitia, 2001. P. 148. 
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tyti, kad darbuotojas bus paskatintas „pagal galimybes“. Tuo atveju, kai 
darbuotojas racionalizatorius pasiûlo ádomià idëjà, kurios dël vienos ar 
kitos aplinkybës negalima realizuoti, jam turi bûti iðmokamas simbolinis 
atlyginimas „uþ idëjà”, „uþ iniciatyvà”.  

Kolektyvinei racionalizacinei dvasiai palaikyti pritraukiant kuo daugiau 
darbuotojø, ámonëse sudaromi racionalizacijos bûreliai, pavyzdþiui, Japo-
nijoje steigiami „kokybës bûreliai”. Daugumoje ðaliø tai numatyta ástaty-
muose, pavyzdþiui, Prancûzijoje galioja ástatymas, kuris numato tokiø bû-
reliø lavinimà1. 

Konkreèios funkcijos ir veiklos formos, lieèianèios skatinimà uþ racio-
nalizacijà ir iðradingumà, nustatomos ámonës kolektyvinëse sutartyse ar 
kituose lokaliniuose aktuose. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� � � 

 

                                                           

1 Kiselev I. Ja. Sravnitelnoje i meþdunarodnoje trudovoje pravo. – Moskva: DELO, 1999. 
S. 193–195.  
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4. DARBO APMOKĖJIMAS ESANT  
VERSLO RIZIKAI 

 
 

Reguliuojant darbo apmokëjimo klausimus, tiesiogiai susiduria dar-
buotojø ir darbdavio interesai. Rinka, kad ir kokia ji sudëtinga mums atro-
dytø, yra individualiø mainø visuma1. Nors mainai yra visada abipusiai 
naudingi, bet ne visada vienodai naudingi abiem ðalims. Pavyzdþiui, toji ða-
lis, kuri perkamojoje gërybëje áþvelgia naudà, kurios nemato kita ðalis, 
laimi daugiau.  

Mainai sudaro sàlygas kiekvienam geriau iðnaudoti savo sugebëjimus. 
Specializacija ir darbo pasidalijimas atsirado kartu su pirmaisiais barteri-
niais mainais. Taèiau barteriniai mainai yra brangûs ir neiðvengiamai riboti. 
Atsiradus pinigams, sumaþëjo paèiø mainø kaðtai ir, beveik neribotai iðsi-
plëtus rinkai, atitinkamai iðsiplëtë specializacija, darbo pasidalijimas, padi-
dëjo efektyvumas, vadinasi, padidëjo ir kiekvieno mainø dalyvio gerovës 
kilimo galimybës. 

Nebûna nemokamø pietø, uþ juos visada kaþkas sumoka. Todël rinkoje, 
kur niekas negali bûti verèiamas mokëti uþ kito pietus, kiekvienas yra ne tik 
vartotojas, bet ir gamintojas. Kiekvienas vertina savo gamybinius faktorius, 
sànaudas (tradicinëje klasifikacijoje – darbà, þemæ, kapitalà), kurdamas gë-
rybes kitiems, kad mainais ásigytø vartojimo gërybiø sau. Kiekvienas siekia, 
kad jo sukurtø paslaugø vertë bûtø didesnë uþ sànaudø vertæ, kad iðeigos 
vertë bûtø didesnë uþ investicijø vertæ, kad pajamos bent jau atlygintø ið-
laidas.  

Verslininkas, investuodamas á atitinkamus faktorius (mokëdamas algas, 
nuomà bei palûkanas), gauna iðeigos, pagaminto produkto, vertæ. Juk 
darbdavio mokamas atlyginimas darbuotojams – tai mokëjimas uþ iðteklius 
(darbo jëgà), tai – iðlaidos, sudaranèios vienà ið pagrindiniø gaminamø 
prekiø ar paslaugø savikainos iðlaidø straipsniø (eiluèiø)2. Jeigu iðeigos 
vertë virðija investicijø vertæ, jis gauna pelno; jeigu jis neatlygina jø vertës, 

                                                           

1 Degutis A. Individualizmas ir visuomeninë tvarka. – Vilnius: Lietuvos filosofijos ir so-
ciologijos institutas, 1998. P. 120.  

2 Barr R. Politièeskaja ekonomija. – Moskva, 1994. T. 2. S. 74.  
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jis patiria nuostoliø. Kadangi pelnas gaunamas maþinant kaðtus, susiklosto 
visø kaðtø maþëjimo tendencija, taip pat ir darbo uþmokesèio. Kad taip 
neávyktø, valstybë teisinëmis priemonëmis leidþia juos sumaþinti tik iki so-
cialiai priimtinø dydþiø (pvz., darbuotojo minimalus darbo uþmokestis ne-
gali bûti maþesnis uþ Vyriausybës nustatytà dydá). 

Pelno vaikymasis, kaip paðaukimas, yra specifinis verslininko bruoþas. 
Ne atlyginimas uþ darbà, o pelnas yra pirminis visø pajamø ðaltinis1. Pelnas, 
gaunamas kapitalistinëje visuomenëje, nëra darbo pajamø dalies pasisa-
vinimas. Prieðingai, atlyginimas yra pelno paskirstymo dalis. Verslininkystë 
sukuria paèià darbo atlyginimo galimybæ. Nukreipdamas þmoniø pastangas 
ta linkme, kur jos duoda didesná pelnà, verslininkas siekia tik savo naudos, 
taèiau didëjanèio produktyvumo nauda, nors ir sukurta verslo, 
konkurencijos sàlygomis negali bûti visa pasisavinta paèiø verslininkø. 
Darbo uþmokestis yra tie pinigai, kuriuos jis moka uþ darbo paslaugas ku-
riant galutiná produktà. Verslininkas ne tik nieko neatima ið dirbanèiøjø, 
bet jis jiems duoda – suteikia galimybæ gauti atlygá tiesiog uþ darbà, prisi-
imdamas atsakomybæ uþ darbo rezultato vertæ (uþ pelnà ar nuostolius). 
Verslininkø egzistavimas sudaro galimybæ þmonëms parduoti savo darbà, o 
ne mëginti parduoti savo darbo produktus. Tad „darbuotojus ir verslinin-
kus sieja labai glaudûs interesai, nes verslininkai sukuria atlyginimus ir su-
teikia þmonëms galimybæ iðlikti bei turtëti ið darbo pajamø”2.  

Geras darbas, tinkamas priemoniø panaudojimas ir uþmokestis uþ gerai 
atliktà darbà, taip pat darbuotojø iðsilavinimas yra verslo sëkmës pagrin-
das. Darbuotojai, gaudami atlyginimà uþ darbà, kaip pagrindiná savo ir jo 
iðlaikomos ðeimos pragyvenimo ðaltiná, nesusijæ su verslo sëkme ar ne-
sëkme, t. y. darbuotojo pagrindinis (tarifinis) darbo uþmokestis neturi pri-
klausyti nuo ámonës pelno ar nuostoliø. Ði rizika – darbdavio problema, ku-
rià lemia verslo ðakos pasirinkimas; darbø pobûdis; kryptingas iðtekliø, tarp 
jø ir darbo jëgos, nukreipimas; konkurentø buvimas; gamybos ir prekybos 
rinkos ir kiti ekonominiai veiksniai. Verslininkas, prisiimdamas visà rizikà 
uþ verslo sëkmæ, suteikia darbuotojams dar vienà garantijà: darbuotojai, 
nuo kuriø visiðkai nepriklauso verslo bûklë, turi bûti apsaugoti verslo 
nuostoliø atsiradimo atveju. Atsiradus verslo rizikos faktoriui, darbas gali 
bûti sustabdomas (forminama prastova), su darbuotojais gali bûti laiku 

                                                           

1 Reisman G. Capitalism: A Treatise or Economics, Jameson Books. – Ottawa, 1996. P. 
478–480.  

2 Ten pat. P. 479. 
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neatsiskaitoma, galimas ir visiðkas verslo likvidavimo atvejis, kurio metu 
darbuotojai prarastø savo darbo vietas ir pan.  

Ástatymø nustatytas apmokëjimas darbuotojams vyksta tol, kol ámonë 
sëkmingai dirba. Iðkilus tam tikroms aplinkybëms, sutrikdþiusioms ámonës 
normalià veiklà, atsiranda ir atsiskaitymo su darbuotojais problema. Taip, 
kaip finansø rinkoje pinigai yra apsaugomi áteisinant privalomus rezervus 
bankuose, taip ir darbo santykiuose turi bûti taikomos valstybës garantijos.  

Galima iðskirti ðias verslo rizikos rûðis, turinèias átakos darbuotojø teisiø 
apsaugai: 

1) prastova; 
2) darbdavys tampa nemokus arba ámonë turi laikinø finansiniø sun-

kumø: 
– ámonës reorganizavimas; 
– ámonës pertvarkymas; 
– ámonës restruktûrizavimas; 
– ámonei taikoma bankroto procedûra; 
– ámonë likviduojama. 

 
 

4.1. Apmokėjimas už prastovos laiką 
 

Kai kuriose ûkio ðakose ir paslaugø sferose jau tradiciðkai susiklosèiusi 
padëtis, kad þiemà netenkama darbo. Taèiau tai netenkina ðiandieniniø 
darbuotojø, kurie turi laikinai atsisakyti anksèiau reguliariai mokëto atlygi-
nimo. Atleidimas ið darbo tokiems asmenims bûtø skaudus smûgis. Todël 
jie siekia visus metus iðlaikyti darbo santykius ir tuo pat metu gauti lëðø 
pragyventi. Darbdaviai taip pat yra suinteresuoti tuo, kad jø iðmokyti dar-
buotojai nedarbingu, pavyzdþiui, þiemos, laikotarpiu neieðkotø darbo pas 
konkurentus, o tæstø darbo santykius ir pagerëjus orams vël pradëtø darbà. 
Siekiant panaikinti prieðtaravimus, darbdaviai ir darbuotojai, pavyzdþiui, 
statybos, þemës ûkyje ir turizmo ar paslaugø (aptarnavimo) srityje, bûtø 
ápareigojami organizuoti tarifiná kompensavimà, pavyzdþiui, per specialø 
darbdaviø sukauptà atsiskaitymø fondà.  

Nepriklausomoje Lietuvoje vadovaujantis Pramonës darbininkø samdos 
ástatymo 46–47 straipsniais1, darbuotojams buvo galima nemokëti darbo 
uþmokesèio: 

– uþ praleistas streiko metu dienas, net ir tuo atveju, jei darbuotojas 

                                                           

1 Pramonës darbininkø samdos ástatymas // Vyriausybës þinios. 1933. Nr. 429; 1934. Nr. 457. 
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bûtø atvykæs á darbà, bet nebûtø prileistas prie darbo, kai ámonës ad-
ministracija, bijodama streikininkø veiksmø, darbus nutraukia; 

– uþ pravaikðtas; 
–  uþ 10 nedirbamø dienø, kai darbdavys negali tikslingai panaudoti li-

kusiø darbuotojø darbo kitiems darbuotojams iðëjus atostogauti; 
–  ámonei sustojus dël nenugalimos jëgos (force majore) daugiau kaip 12 

dienø. Ðiuo atveju uþ pirmàsias 12 dienø nemokamas darbo uþmo-
kestis, o uþ tolesnes nedirbamas dienas, jei sutartis nenutraukiama, 
turëjo bûti mokama pusë jo vidutinio uþdarbio, kol ámonë normaliai 
pradës veikti.  

Kitais atvejais, nors ir nedirbama, bet uþdarbis turëjo bûti mokamas: 
ámonei sustojus trumpesniam ar ilgesniam laikui dël paprastø aplinkybiø 
(ne dël nenugalimos jëgos) arba ðiaip neduodant darbuotojui darbo dël 
darbø sumaþëjimo, ámonës bei maðinø remonto ar kitø panaðiø prieþasèiø, 
jei sutartis nenutraukiama.  

Prastova – tai tokia padėtis darbovietėje, kai darbdavys neduoda darbuo-
tojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl tam tikrų objektyvių priežasčių (gamy-
binių, gamtinių ir kitų), už kiekvieną prastovos valandą mokėdamas ne ma-
žesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį 
atlygį, išskyrus kai kuriuos atvejus (DK 195 str.). 

Prastovos laikui darbuotojams, atsiþvelgiant á jø profesijà, specialybæ, 
kvalifikacijà ir sveikatos bûklæ, turi bûti siûlomas kitas darbas. Tuo atveju, 
kai dël prastovos perkelto darbuotojo darbo uþmokestis sumaþëja dël nuo 
jo nepriklausanèiø aplinkybiø, jam mokamas iki perkëlimo buvæs vidutinis 
darbo uþmokestis.  

Darbdavys neápareigojamas prastovos metu siûlyti kità darbà darbuo-
tojui, taèiau ástatymai tokiais atvejais numato darbuotojams geresnes ap-
mokëjimo uþ prastovos laikà sàlygas. Nesant kito darbo, á kurá galëtø bûti 
perkeltas darbuotojas, mokamas nustatytas minimalus valandinis atlygis. O 
tuo atveju, kai toks darbas yra, bet darbuotojui jo nepasiûlë, jam uþ kiek-
vienà prastovos valandà mokamas jo dviejø treèdaliø vidutinio valandinio 
darbo uþmokesèio dydþio, buvusio iki prastovos, atlygis, bet ne maþesnis 
nei patvirtintas minimalus valandinis atlygis uþ kiekvienà prastovos va-
landà. Siûlomas darbas turi atitikti darbuotojo profesijà, kvalifikacijà arba 
specialaus profesinio pasirengimo nereikalaujantá darbà, kurá darbuotojas 
galëtø dirbti nepakenkdamas savo sveikatai. 

Darbuotojo raðtiðkas atsisakymas dël pasiûlyto darbo negali bûti laiko-
mas darbo drausmës paþeidimu. Tokiø atvejø praktikoje pasitaiko, todël 
ástatymas numato, kad darbuotojui turi bûti mokama ne maþiau nei 0,3 nu-
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statyto minimalaus valandinio atlygio uþ kiekvienà prastovos valandà (DK 
195 str. 4 d.). Kita vertus, taip áteisinama materialinë sankcija darbuotojui.  

Darbdavys neturi teisës reikalauti, kad darbuotojas, nedirbantis dël pra-
stovos, bûtø darbovietëje ilgiau kaip vienà valandà per darbo dienà (pa-
mainà). Uþ buvimà ámonëje laikà mokamas jo dviejø treèdaliø vidutinio 
valandinio darbo uþmokesèio dydþio, buvusio iki prastovos, atlygis, bet ne 
maþesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintas minimalus va-
landinis atlygis uþ kiekvienà prastovos valandà. Kolektyvinëje, darbo su-
tartyje arba ðaliø susitarimu gali bûti numatyti visiðko neatvykimo á darbà 
prastovos metu atvejai. 

Ástatymai numato ir prastovos atvejus dël gamybiniø, gamtiniø ir kitø 
sàlygø, kai saugiai neámanoma atlikti darbø. Darbuotojø saugos ir sveikatos 
ástatymo 25 straipsnio 11 dalis numato, kai darbai sustabdomi dël gamtiniø 
sàlygø, kurios kliudo saugiai juos atlikti, darbdavys turi teisæ perkelti dar-
buotojus á darbo sutartimi nesulygtà darbà toje paèioje ámonëje arba á kità 
toje paèioje vietovëje esanèià ámonæ. Nesant darbo kitose darbo vietose, 
kur darbuotojai gali saugiai dirbti, ástatymø nustatyta tvarka skelbiama pra-
stova, uþ kurià darbuotojams mokama ástatymø nustatyta tvarka1.  

Vadovaujantis Darbo kodekso 82 straipsniu, darbuotojams, nedalyvau-
jantiems streike, bet dël jo negalintiems dirbti savo darbo, mokama kaip uþ 
prastovà ne dël jø kaltës arba jie gali bûti jø sutikimu perkelti á kità darbà. 

Kolektyvinëje ar darbo sutartyje gali bûti nustatytos kitos darbuotojø 
laikino perkëlimo á kità darbà bei apmokëjimo sàlygos. Visais atvejais pra-
stovos dël darbuotojo kaltës laikas neapmokamas.  

Nepriklausomai nuo to, laikina prastova ar ne, visos ástatymø garan-
tuotos iðmokos, susijusios su darbo santykiais, darbuotojams turi iðlikti. 
Darbo kodekso 201 straipsnis numato, kad iðmoka uþ prastovà ne dël dar-
buotojo kaltës turi bûti mokama ne reèiau kaip 2 kartus per mënesá tais pa-
èiais terminais ir tvarka kaip ir darbo uþmokestis. Tuo atveju, kai darbda-
vys atsiskaito paþeisdamas nustatytà tvarkà, darbuotojui kartu su iðmoka uþ 
prastovà ir (ar) darbo uþmokesèiu, jei buvo dirbta, laikantis Delspinigiø 
nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, pavëluotà mokëjimà 
ástatymo2 nustatyta tvarka turi bûti iðmokami delspinigiai (DK 207 str.).  

                                                           

1 Lietuvos Respublikos darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymas // Valstybës þinios. 2000. 
Nr. 95–2968. 

2 Lietuvos Respublikos delspinigiø nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, 
pavëluotà mokëjimà ástatymo // Valstybës þinios. 1996. Nr. 20–521; 1997. Nr. 66–1501. 
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Tuo atveju, kai prastova tæsiasi ilgà laikà arba kai darbdavys delsia atsi-
skaityti, darbuotojas turi teisæ nutraukti darbo santykius Darbo kodekso 
128 straipsnio pagrindu, t. y. teisæ nutraukti neterminuotà darbo sutartá, 
taip pat terminuotà darbo sutartá, sudarytà ilgesniam kaip 6 mënesiø laikui, 
kai jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dël 
darbuotojo kaltës trunka ilgiau kaip 30 dienø ið eilës arba kai ji sudaro 
daugiau kaip 60 dienø per paskutinius dvylika mënesiø. Ðiuo atveju dar-
buotojas nepraranda teisës gauti 2 jo vidutiniø darbo uþmokesèiø dydþio 
iðeitinæ iðmokà, kurios dydis kolektyvinëje sutartyje gali bûti nustatytas di-
desnis (DK 140 str.). Darbuotojui su darbo santykiais susijusios iðmokos 
turi bûti iðmokamos jo atleidimo dienà. Kai uþdelsiama atsiskaityti dël 
darbdavio kaltës, be darbuotojui priklausanèiø iðmokø, sumokami ir dels-
pinigiai (DK 207 str.). 
 
 

4.2. Apmokėjimas, kai įmonė turi laikinų  

finansinių sunkumų 
 

Ilgalaikë prastova ámonëje reiðkia blogà ámonës finansinæ padëtá, dël to 
gali kilti ávairiø padariniø: ámonës reorganizavimas (restruktûrizavimas), 
pertvarkymas, nemokumas, bankrotas, likvidavimas.  

Vadovaujantis Valstybës ir savivaldybës ámoniø ástatymo 19 straipsniu1, 
reorganizavimas – tai ámonës, kaip juridinio asmens, pertvarkymas be lik-
vidavimo procedûros. Bendrovës gali bûti reorganizuojamos jas jungiant 
(prijungimo ar sujungimo bûdais, skaidant (iðdalijimo, iðskaidymo ar atsky-
rimo bûdais) arba pertvarkant (uþdarosios akcinës bendrovës pertvarkymo 
á akcinæ bendrovæ arba akcinës bendrovës pertvarkymo á uþdaràjà akcinæ 
bendrovæ bûdais)2. Po atliktos civiliniø ástatymø reformos, t. y. priëmus Ci-
viliná kodeksà3, kurio 2.95 straipsnis numato, kad reorganizavimas – tai 
juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedûros. CK 2.97 straipsnis 
numato, jog ámonës gali bûti reorganizuojamos jungimo ir skaidymo bûdu. 
Tame paèiame skyriuje numatomas ir ámoniø pertvarkymas, kuris, prie-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos valstybës ir savivaldybës ámoniø ástatymas // Valstybës þinios. 2000. 
Nr. 34–956. 

2 Lietuvos Respublikos akciniø bendroviø ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 64–1914; 
Nr. 68 (atitaisymas). 

3 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: oficialus tekstas. – Vilnius: VÁ Teisinës infor-
macijos centras, 2000. – 928 p. 
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ðingai nei reorganizavimas, kaip juridinis asmuo nesibaigia, o tik keièia 
teisinæ formà1. Pertvarkant ámonæ jo kreditoriams suteikiamos tokios pa-
èios garantijos kaip ir reorganizuojamo juridinio asmens kreditoriø teisës, 
nustatytos CK 2.101 straipsnio 2 dalyje. Minëtame straipsnyje nieko nepa-
sakyta apie darbuotojus, kuriems darbdavys skolingas darbo uþmokestá ir 
kitas su darbo santykiais susijusias iðmokas, nes jie pagal Ámoniø bankroto 
ástatymà2 pripaþástami ámonës kreditoriais. 

Siekiant iðvengti ámonës þlugimo ir darbuotojø atleidimo daþniausiai 
vykdomas ámonës reorganizavimas arba pertvarkoma ámonë. Tokiu atveju 
iðkyla klausimas: 1) ar nustoja galioti darbuotojø darbo sutartys su tokia 
ámone, t. y. ar turi bûti atleidþiami visi ámonës darbuotojai dël bûsimos ino-
vacijos ir privalomai performintos jø darbo sutartys su nauju savininku,     
2) ar darbo sutartys galioja naujam savininkui, iðsaugant visas pirmines 
sàlygas, numatytas jø darbo sutartyje. Iðkyla analogiðkas klausimas ir dël 
kolektyviniø sutarèiø, kuriose áteisintos ávairios iðmokos bei pagerintos 
darbo apmokëjimo sàlygos.  

Kai kuriø ðaliø praktikoje (ne iðimtis ir Lietuvoje) pasitaiko atvejø, jog 
darbdaviai ar jø ágalioti atstovai, pertvarkant gamybà ar darbo organiza-
vimà, iðprovokuoja darbuotojus nutraukti darbo santykius savo noru (pa-
reiðkimu), perkelia juos á kità nepriimtinà ar net juos þeminantá darbà, blo-
ginantá jø materialinæ padëtá arba psichologiná komfortà. Tokiu atveju 
darbdavys paþeidþia darbo sutarties sàlygas. Darbuotojas turi teisæ kreiptis 
á teismà dël tokio „perkëlimo“ (atleidimo) pripaþinimo neteisëtu ir patirtø 
nuostoliø, susijusiø su neteisëtu „perkëlimu“ (atleidimu), kompensavimo. 

Dabartiniu metu daugumoje Vakarø ðaliø, taip pat ir Lietuvoje, pasi-
renkamas antras sprendimo variantas, t. y. lieka galioti darbo ir kolektyvi-
niø sutarèiø numatytos sàlygos.  

Darbuotojø teisiø apsauga ámonës perdavimo metu buvo numatyta ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Vadovaujantis Prekybos ámoniø perleidimo 
ástatymo3 8 straipsniu, kai savininkas, bûdamas skolingas ne tik savo darbi-
ninkams bet ir kitiems kreditoriams, ámonæ perleisdavo savo arba savo su-
tuoktinio tam tikro laipsnio giminëms, uþ skolas atsakydavo tiek perleidë-
jas, tiek ir ágijëjas, solidariai. Jei ámonë bûdavo perleidþiama svetimam 
turto valdytojui, perleidëjas prie perleidimo akto turëjo pridëti visø savo 
                                                           

1 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga (Asmenys). – Vilnius: 
Justitia, 2002. P. 221. 

2 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 31–1010, 
Nr. 37 (atitaisymas), Nr. 52 (atitaisymas). 

3 Prekybos ámoniø perleidimo ástatymas // Vyriausybës þinios. 1934. Nr. 367. 
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skolø sàraðà, uþ kurias atsakë tiek ámonës perleidëjas, tiek ágijëjas 
(ástatymo 7 str.). Taèiau, jei darbininkams kildavo abejoniø dël jø reikala-
vimø átraukimo á ðá sàraðà, galëjo pareikalauti, kad á skolø sàraðà bûtø ára-
ðytos jø pretenzijos dël uþdarbio, kompensacijø ar kitø atlyginimø, nors jø 
mokëjimo laikas ir nebuvo dar suëjæs (ástatymo 15 str.). O jei tokiø aiðkiai 
matomø pretenzijø nebuvo áraðyta, tai uþ jas atsakydavo perleidëjas ir ági-
jëjas solidariai (ástatymo 9 str.). Perleidëjas buvo baudþiamas ir pagal Bau-
dþiamojo statuto pakeitimo 6001–6002 straipsnius: jei skolos neáraðydavo 
tyèia – kalëjimu, jei dël nerûpestingumo – pinigine bauda iki 2500 Lt1. 

Vadovaujantis Prekybos ámoniø perleidimo ástatymo 12 straipsniu, jei ið 
vienam asmeniui priklausanèios ámonës bûtø sudaryta bendrovë arba ið 
vienos bendrovës sudaryta kita, tai uþ skolas atsako sudarytoji bendrovë2.  

Dabar Ámoniø ástatymo 23 straipsnis numato, jog „ámonæ reorganizavus, 
naujam juridiniam asmeniui pereina teisës ir prievolës, áskaitant nesumo-
këtas á valstybinio socialinio draudimo fondo biudþetà, taip pat mokesèio 
administratoriaus pareigûnø ir kitø valstybës institucijø priskaièiuotas su-
mas, tarp jø baudas ir delspinigius, iki reorganizuojamos ámonës iðregistra-
vimo ástatymø nustatyta tvarka“3. Teisiø perëmëjui pereina ne tik turtas, 
bet ir su juo susijusios prievolës, tarp jø ir skolos darbuotojams bei kitiems 
kreditoriams.  

Darbo kodekso 138 straipsnis gina dirbanèiojo teises, vykstant ûkio 
ekonominei reformai, ir apriboja darbdavio teises nutraukti darbo sutartá 
reorganizuojant ámonæ, t. y. ámonës, ástaigos, organizacijos savininko, jø 
pavaldumo, steigëjo ar pavadinimo pasikeitimas, ámonës ástaigos, organiza-
cijos sujungimas, padalijimas, iðdalijimas ar prijungimas prie kitos ámonës, 
ástaigos ar organizacijos negali bûti teisëta prieþastis nutraukti darbo san-
tykius. Ásigaliojus Civiliniam kodeksui, minëtas straipsnis turi bûti pakeis-
tas, nes dabar vykstant ámonës pertvarkymui (pasikeitus ámonës teisinei 
formai) darbuotojø teisës nëra apsaugotos.  

Darbuotojui turi bûti suteikiama garantija toliau dirbti reorganizuotoje 
ar pertvarkytoje ámonëje. Ðiuo atveju darbo santykiai tæsiasi ir darbuoto-
jams turi iðlikti jø teisës ir pareigos numatytos jø darbo sutartyse, o ámonës 
perdavëjo teises ir pareigas vykdo teisiø perëmëjas (ágijëjas) nuo nuosavy-
bës teisiø á ámonæ perdavimo momento.  

                                                           

1 Baudþiamojo statuto pakeitimo ástatymas // Vyriausybës þinios. 1934. Nr. 367, Nr. 404. 
2 Prekybos ámoniø perleidimo ástatymas // Vyriausybës þinios. 1934. Nr. 367. 
3 Lietuvos Respublikos ámoniø ástatymas // Valstybës þinios. 1997. Nr. 69–1737. 
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Tarptautiniai darbo standartai, prieðingai nei Lietuvos ástatymai, kurie 
taiko „reorganizacijos“ (tarpt. þodis) ir „pertvarkymo“ (liet. k. þodis) sàvo-
kas, turinèias tà paèià reikðmæ, traktuoja skirtingai, neiðskiria ðiø sàvokø. 
Europos Bendrijos Tarybos direktyvos ið dalies pakeièianèios direktyvà   
Nr. 77/187/EEC „Dël valstybiø nariø ástatymø, susijusiø su dirbanèiøjø tei-
siø apsauga ámoniø, verslo ar verslo daliø perdavimo kitam darbdaviui at-
veju, derinimo“ Nr. 98/50/EEC1 3 straipsnio 3 dalis numato, kad po ávyku-
sio ámonës teisiø perdavimo, perëmëjas toliau turi laikytis bet kurios ko-
lektyvinës sutarties reikalavimø tokiomis pat sàlygomis, kurios buvo priva-
lomos perdavëjui, iki tos kolektyvinës sutarties pabaigos arba nutraukimo 
dienos, arba kol ásigalios ar bus taikoma kita kolektyvinë sutartis. Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 63 straipsnis taip pat numato ðià apsaugà: jeigu 
ámonë ar ámonës dalis pereina ið vieno darbdavio, sudariusio ámonës ko-
lektyvinæ sutartá, kitam darbdaviui, ðios sutarties nuostatos galioja ir nau-
jam darbdaviui. Vadinasi visas kolektyvinëje sutartyje numatytas sàlygas, 
tarp kuriø yra ir darbo apmokëjimo, galiojusias iki ámonës reorganizavimo 
ar pertvarkymo, privalës vykdyti ámonës teisiø ir pareigø perëmëjas. Kitaip 
tariant, ámonës prievoliø ir teisiø perëjimo faktas neturi turëti átakos (nei-
giamai paveikti) darbuotojø garantijø. Be to, minëta direktyva numato 
valstybëms narëms galimybæ apriboti kolektyviniø sutarèiø terminø ir sà-
lygø laikymosi laikotarpá, taèiau jokiu bûdu ðis laikotarpis negali bûti trum-
pesnis kaip vieneri metai. 

Vadovaujantis Darbo kodeksu, numatytas darbo santykiø tæstinumas 
vykdant ámonës reorganizacijà ar pertvarkant ámonæ, darbuotojo sutikimo 
nereikalaujama. Jei darbuotojas nesutinka tæsti darbo santykiø reorgani-
zuotoje ar pertvarkytoje ámonëje, jis gali nutraukti darbo sutartá savo noru. 
Ðiuo atveju darbo santykius su darbuotoju, nesutinkanèiu tæsti darbo, tu-
rëtø nutraukti ne buvusi, o reorganizuota ámonë2. 

Daþnai reorganizavus ar pertvarkius ámonæ reikia maþinti gamybos 
apimtá ir darbuotojø skaièiø. Vadovaujantis EB tarybos direktyvos Nr. 
98/50/EEC3 4 straipsnio 1 dalimi, ámonës, verslo ar verslo dalies perdavi-
mas pats savaime nëra pagrindas darbuotojus atleisti ið darbo perdavëjo ar 
perëmëjo iniciatyva, iðskyrus atvejus, kai atleidimas ið darbo vyksta dël 

                                                           

1 Official journal of the European communities. Legislation. – Brussels–Luxembourg, 
1998. L 201. Vol. 41. 17 July . P. 88–92. 

2 Apþvalga dël Darbo sutarties ástatymo taikymo civilinëse bylose, iðnagrinëtose per 1995 
metus // Teismø praktika. 1996. Nr. 3–4. 

3 Official journal of the European communities. Legislation. – Brussels–Luxembourg, 
1998. L 201. Vol. 41. 17 July. P. 88–92. 
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ekonominiø, techniniø ir organizaciniø prieþasèiø, susijusiø su darbo jëgos 
pasikeitimais. Ðiuo atveju direktyvos 4 straipsnio 2 dalis numato darbuo-
tojø teisiø apsaugà, t. y. darbdavys atsakys uþ darbo sutarties arba darbo 
santykiø nutraukimà tuo atveju, kai verslo ar jo daliø perdavimas bus susi-
jæs su rimtu darbo sàlygø pakeitimu tuo pakenkiant dirbanèiajam. Visais 
atvejais nei buvæs darbdavys – teisiø ir prievoliø perdavëjas, nei naujasis 
darbdavys – teisiø ir prievoliø perëmëjas darbo sutarèiø su darbuotojais dël 
vykdomo ámonës reorganizavimo nutraukti negali. Kitaip tariant, kai vyk-
domas ámonës reorganizavimas ar pertvarkymas, darbuotojø skaièius gali 
bûti maþinamas laikantis ástatymø nustatytos tvarkos ir darbuotojams nu-
statytø garantijø (bûtinas áspëjimas, kito darbo pasiûlymas, pirmenybës tei-
sës likti darbe taikymas ir kt.). Darbuotojus atleisti galës tik naujasis darb-
davys grieþtai laikydamasis ástatymo numatytø reikalavimø. Tokiu atveju 
darbuotojas turës bûti atleidþiamas ið darbo remiantis Darbo kodekso 129 
straipsniu, laikantis to paties kodekso 130–135 straipsniø nustatytos tvarkos 
bei iðmokant jam 2 vidutiniø darbo uþmokesèiø dydþio iðeitinæ paðalpà. Kai 
vykdant ámonës reorganizavimà ar pertvarkymà panaikinama konkreti 
darbo vieta, dël kurios darbuotojas áspëjamas apie jo atleidimà ið darbo, 
darbdavys áspëjimo laikotarpiu turi þymëti prastovà ir mokëti ne maþiau 
kaip patvirtintas minimalus valandinis atlygis uþ kiekvienà prastovos va-
landà. Kai prastovos laikui darbuotojo sutikimu jis laikinai perkeliamas á 
kità darbà, ir ne dël nuo jo priklausanèiø prieþasèiø nustatomas maþesnis 
darbo uþmokestis, jam, vadovaujantis Darbo kodekso 195 straipsnio 2 da-
limi, mokamas vidutinis darbo uþmokestis, buvæs iki prastovos. Kita vertus, 
darbdavys visà áspëjimo laikà dël numatomo atleidimo ið darbo turi siûlyti 
darbuotojui kità darbuotojo kvalifikacijà ir iðsilavinimà atitinkantá darbà 
(DK 195 str. 3 d.). Ðià pareigà darbdavys ágyvendina taip: 1) informuoja 
darbuotojà apie esamas laisvas darbo vietas; 2) pasiûlo kità darbà, jeigu to-
kia galimybë yra; 3) gavæs darbuotojo sutikimà, perkelia á kità konkretø 
darbà.  

Pasitaiko atvejø, kai naujieji darbdaviai (juridiniø asmenø teisiø perë-
mëjai), maþindami darbuotojø skaièiø, darbuotojams ne dël nuo jø priklau-
sanèiø prieþasèiø sumaþina darbo uþmokestá ir aiðkina, kad buvo pakeistos 
darbo sàlygos. Vienaðaliðkai keisti bûtinàsias darbo sutarties sàlygas drau-
dþia ástatymai, o darbo sàlygos darbuotojams gali bûti keièiamos tik taikant 
ástatymø numatytas garantijas, kurias mes jau aptarëme 1.3.2 skyriaus 

„Teisė į informavimą apie naujai įvedamas arba pakeičiamas senas darbo 

apmokėjimo sąlygas“ poskyryje. 
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Direktyva Nr. 98/50/EEC1 taip pat leidþia valstybëms narëms nustatyti 
iðimtis apsaugant tam tikras darbuotojø kategorijas, kurioms numatomas 
draudimas atleisti ið darbo, kai maþinamas darbuotojø skaièius pertvarkant 
ar reorganizuojant ámonæ. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas draudþia, 
kai nëra darbuotojo kaltës, atleisti ið darbo tam tikrø kategorijø asmenis, t. 
y. nëðèias moteris, darbuotojus, auginanèius vaikus iki trejø metø, bei as-
menis, kuriems nustatytos ádarbinimo kvotos, taip pat asmenis, paðauktus 
atlikti tikràjà kraðto apsaugos tarnybà arba kitas Lietuvos Respublikos pi-
lieèio pareigas (DK 131 str.). 

Kartais ir reorganizuotos ar pertvarkytos ámonës finansinë padëtis ne-
pasikeièia arba dar labiau pablogëja. Tokiu atveju kreditoriai ámonei gali 
iðkelti restruktûrizavimo bylà, ir tada ámonei taikoma kompetentingos val-
dþios institucijos teisinë prieþiûra ir kontrolë. Tokia kontrolë buvo skiriama 
ir stambioms prasiskolinusioms ámonëms tarpukario Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Kai stambiø prekybos ar pramonës ámoniø skolos nevirðydavo 50 
proc. jø turto vertës, daugumos kreditoriø praðymu, neskelbiant ámonës 
nemokumo galëjo bûti paskirta priverstinë Administracija (Prekybos pro-
ceso ástatymo 395–400 str.) visiems ámonës reikalams vesti bei tvarkyti ir 
skoloms mokëti. Ðiuo atveju skolos, padarytos paèios Administracijos, tiek 
darbininkams uþ darbà (Rusø senato sprendimai 1866 m. Nr. 2022), tiek ir 
kitiems kreditoriams (Rusø senato sprendimai 1901 m. Nr. 29), galëjo bûti 
iðieðkomos, skolos padarytos iki Administracijos ásteigimo, tiek darbinin-
kams, tiek ir kitiems kreditoriams, atlyginamos pagal kreditoriø ágalioja-
mojo akto nustatytà tvarkà (Prekybos proceso ástatymo 400 str.), kur gali 
bûti nustatyta mokëti tik po tam tikro laiko, ámonës reikalams pagerëjus, 
tam tikromis dalimis proporcingai skolø dydþiui, nesilaikant atlyginimo ið-
mokëjimo pirmumo teisës, iðskyrus skolas pagal ákaitus ir uþstatus (Rusø 
senato sprendimai 1905 m. Nr. 46, 1909 m. Nr. 358 ir kt.)2. 

Dabartiniuose ástatymuose, kuriuose ávardytos „nemokumo“ ir „ban-
kroto“ sàvokos, nenurodyti nemokios ámonës skiriamieji bruoþai, galimos 
jos teisinës stadijos. Pavyzdþiui, Ámoniø bankroto ástatyme numatyta, kad 
„restruktûrizuojama ámonë“ yra ta, kuriai iðkelta restruktûrizavimo byla. 
Dabartinës lietuviø kalbos þodyne3 ði sàvoka nepateikta, o anglø–lietuviø 

                                                           

1 Official journal of the European communities. Legislation. – Brussels–Luxembourg, 
1998. L 201. Vol. 41. 17 July. P. 88–92. 

2 Grabauskas J. Darbo ir socialinës apsaugos teisë. – Ðiauliai, 1934. P. 36.  
3 Dabartinës lietuviø kalbos þodynas. IV leidimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø lei-

dybos institutas, 2000. P. 654–655. 
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kalbos þodyne1 tiek þodis „reorganization“, tiek ir þodis „restructure“ reiðkia 
reorganizacijà, reorganizavimà, pertvarkymà. Lietuvos ástatymuose2 varto-
jama ir „reorganizavimo“ sàvoka. Ámonës restruktûrizavimo proceso metu 
taikomos „reorganizavimui“ analogiðkos priemonës, pavyzdþiui, „ámonës 
turto ar jo dalies pardavimas, kitø ámoniø turto priëmimas jas jungiant ar 
skaidant“, „ûkinës veiklos rûðies pakeitimas“ ir kt. Ámonei, turinèiai laikinø 
finansiniø sunkumø, paprastai skelbiama prastova, o norint iðvengti ban-
kroto – keièiama gamyba, technologijos, tobulinamas darbo organizavimas 
ir atliekami kiti veiksmai, kurie atitinka „darbo sàlygø pakeitimà“, „reor-
ganizavimà“ ir kitus veiksmus, átvirtintus panaðiai ar kiek kitaip nei Darbo 
kodekse. Skirtumas tas, kad restruktûrizuojant ðie veiksmai atliekami pri-
þiûrint kompetentingoms institucijoms ir asmenims. Ið pateiktos analizës 
galima daryti iðvadà, kad tiek „restruktûrizavimo“, tiek ir „reorganizavimo“ 
sàvokos, apibrëþiamos pagal tuos paèius kriterijus, lemia viena kità, todël 
yra tapaèios. 

Vadovaujantis Ámoniø restruktûrizavimo ástatymu3, kurio nuostatos ási-
galiojo nuo 2001 m. liepos 1 d., „ámonë, turinti laikinø finansiniø sunkumø“ 
laikoma ámone, kuri negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) pra-
ëjus trims mënesiams po termino, nustatyto ástatymø, kitø teisës aktø, taip 
pat kreditoriaus ir ámonës sutartyse ámonës ásipareigojimams ávykdyti, arba 
praëjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditoriø) raðtiðko reikala-
vimo ávykdyti ásipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas. 
Ámonës restruktûrizavimo metu galimas ûkinës veiklos rûðies pakeitimas, 
gamybos modernizavimas, darbo organizavimo tobulinimas, ámonës turto 
ar jo dalies pardavimas, kitø ámoniø turto priëmimas jas jungiant ar skai-
dant, techniniø, ekonominiø bei organizaciniø priemoniø, skirtø ámonës 
mokumui atkurti, ágyvendinimas, ámonës ásipareigojimø kreditoriams dy-
dþio bei vykdymo terminø pakeitimas. Restruktûrizavimo procesas vykdo-
mas, kai tæsianèiai savo ûkinæ veiklà ámonei, kuri turi laikinø finansiniø 
sunkumø, nëra iðkelta bankroto byla ar nepradëtas bankroto procesas ne 
teismo tvarka. Ámonës restruktûrizacija – tai padëtis tarp laikinø finansiniø 
sunkumø turinèios ámonës ir nemokios ámonës. Restruktûrizavimo proce-
sas – tai laikotarpis, per kurá ámonë turi atkurti savo mokumà, nesëkmës 

                                                           

1 Piesarskas B. Didysis anglø–lietuviø kalbø þodynas. 2000. 
2 Þr.: Lietuvos Respublikos civiliná kodeksà, Lietuvos Respublikos ámoniø, Konkurenci-

jos, Ámoniø bankroto, Darbo kodekso ir kitus ástatymus. 
3 Lietuvos Respublikos ámoniø restruktûrizavimo ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 

31–1012. 
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atveju, t. y. pripaþinus nemokia, iðkelti bankroto bylà. 
Restruktûrizacijos proceso metu ámonë privalo mokëti visas einamàsias 

ámokas, taip pat ir susijusias su darbo santykiais. Netesybø ir palûkanø uþ 
visø ámonës prievoliø, susidariusiø iki teismo nutarties iðkelti ámonei re-
struktûrizavimo bylà ásiteisëjimo dienos, tarp jø ir iðmokø, susijusiø su 
darbo santykiais, pavëluotà mokëjimà skaièiavimas sustabdomas. Vël at-
naujinamas nuo teismo nutarties nutraukti restruktûrizavimo bylà ásiteisë-
jimo dienos. Tai sustabdo nepagrástø skolø augimà ir leidþia ámonei efekty-
viai dirbti bei stabilizuoti finansinæ padëtá. 

Ámonës restruktûrizavimas turi átakos darbuotojams. Dël gamybos ar 
darbo organizavimo pakeitimø gali bûti maþinamas darbuotojø skaièius. 
Tuo atveju, kai toks maþinimas palieèia grupæ darbuotojø, jis be valstybës 
nustatytø institucijø þinios negali bûti vykdomas, t. y. ásiteisëjus teismo nu-
tarèiai iðkelti ámonei restruktûrizavimo bylà, ámonës administratorius (jei 
jis paskirtas) darbo santykius reglamentuojanèiø ástatymø nustatyta tvarka 
informuoja teritorinæ darbo birþà ir savivaldybæ apie numatomus atleisti 
darbuotojus. Þinoma, apie tai turi praneðti ir ámonës darbuotojø atsto-
vams, o jei jø nëra – darbuotojams1. 

Siekiant uþtikrinti ámonës (verslo) normalià veiklà, atkurti jos mokumà, 
kad bûtø geriau atsiskaitoma su darbuotojais, ástatymas numato tam tikrà 
verslo apsaugà, t. y. teismui, pripaþinus kreditoriø susirinkimo nutarimà, 
kuriame praðoma sustabdyti kitø ámonës valdymo organø nariø ágaliojimus 
ir (ar) nuðalinti ámonës vadovà dël jø padarytos þalos ámonei, pagrástu, nu-
mato teisæ naujam ámonës administracijos vadovui per 15 kalendoriniø 
dienø nuo jo paskyrimo dienos nutraukti darbo sutartis su buvusiu ámonës 
administracijos vadovu ir kitais ámonës valdymo organø nariais (jeigu to-
kios sutartys buvo sudarytos). Ðiems asmenims nemokama iðeitinë paðalpa 
ir kompensacija, iðskyrus piniginæ kompensacijà uþ nepanaudotas atosto-
gas. Jiems turi bûti taikomos ir draudþiamosios nuostatos, numatytos 
Darbo kodekse, tarp kuriø – draudimas darbdavio iniciatyva atleisti asme-
nis jø laikino nedarbingumo ar atostogø metu, taip pat atleisti ne dël dar-
buotojo kaltës ir kitos. Ámonës valdymo organø nariai ir administracijos 
vadovas uþ padarytà ámonei ir (ar) kreditoriams þalà atsako ástatymø nu-
statyta tvarka. Paprastai su ámonës administratorium sudaroma pavedimo 
sutartis, kuriai netaikomos socialinës garantijos, numatomos darbo sutartyje. 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir darbo ministerijos 2000 m. geguþës 30 d. 
ásakymas Nr. 61 „Dël Grupës darbuotojø atleidimo ir jo prevencijos tvarkos patvirtinimo“ // 
Valstybës þinios. 2000. Nr. 48–1398. 
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Ne visais atvejais ámonë, turinti laikinø finansiniø sunkumø, pripaþás-
tama bankrutuojanèia (nemokia). Ir tai visai nereiðkia, kad ámonë bus lik-
viduojama ir bus nutraukiami su ðioje ámonëje dirbanèiais darbuotojais 
darbo santykiai. Tokiu atveju, kaip jau buvo minëta, bûtinai turi bûti pri-
imtos priemonës dël ámonës restruktûrizavimo, jos ekonominio potencialo 
atkûrimo. Siekiant iðvengti ámonës þlugimo, kartais gali pakakti atleisti tik 
dalá ámonës darbuotojø. Tuo atveju, kai dël patirtos rimtos ekonominës 
krizës restruktûrizavimo proceso metu taikant kompetentingø valdþios ins-
titucijø teisinæ prieþiûrà vykdomas ámonës teisiø ir prievoliø perdavimas, 
visos garantijos ir sàlygos, apie kurias jau buvo kalbëta anksèiau, ástatymø 
nustatyta tvarka turi iðlikti. Darbuotojø atstovai, kuriø statusas ir vaidmuo 
iðsaugomi pagal galiojusias iki perdavimo nuostatas ir sàlygas, kaip ir pe-
rëmëjai bei perdavëjai, gali susitarti dël darbuotojø ádarbinimo nuostatø ir 
sàlygø pakeitimø iðlaikant darbuotojams ástatymø ar kolektyvinëje sutartyje 
áteisintas garantijas, kurias taikant bus iðsaugotas uþimtumas, garantuojan-
tis ámonës ar jos dalies iðlikimà. 
 
 

4.3. Darbo apmokėjimas įmonės nemokumo ir  

bankroto atvejais 
 

Vadovaujantis Tarptautinës darbo organizacijos (toliau – TDO), kurios 
narë yra ir Lietuva, konvencija Nr. 173 „Dël darbuotojø reikalavimø gy-
nimo jø darbdaviui tapus nemokiam“1 ir rekomendacija Nr. 180 „Dël dar-
buotojø reikalavimø gynimo jø darbdaviui tapus nemokiam“, sàvoka „ne-
mokus“ reiðkia situacijas, kai pagal nacionalinius ástatymus ir praktikà buvo 
iðkeltos bylos, susijusios su darbdavio turtu, dël kolektyvinio atsiskaitymo 
su kreditoriais2. Ði sàvoka gali bûti pleèiamai aiðkinama ir apimti situacijas, 
kai darbuotojø reikalavimai negali bûti patenkinti dël darbdavio finansinës 
bûklës ir ypaè, kai:  

a) ámonë uþsidarë arba baigë veiklà, arba savanoriðkai likvidavosi; 
b) darbdavio turto dydis yra nepakankamas bylai dël nemokumo ið-

kelti; 

                                                           

1 TDO konvencija Nr. 173 „Dël darbuotojø reikalavimø gynimo jø darbdaviui tapus ne-
mokiu“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 31–768. 

2 R 180 Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992 
[interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 5 d.]. Prieiga per internetà: <http://ilolex.ilo.ch:1567/ 
english/recdisp1.htm> 
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c) tiriant bylà dël darbuotojo reikalavimo, susijusio su darbu, patenki-
nimo nustatoma, kad darbdavys turto neturi arba, kad jo nepakanka 
nagrinëjamai skolai sumokëti; 

d) darbdavys numirë ir jo arba jos turtas buvo perduotas á administra-
toriaus rankas, ir dël to reikalingos sumos ið turto negali bûti iðmo-
këtos1.  

Europos Bendrijos Tarybos 1980 m. priimtos direktyvos Nr. 987 „Dël 
valstybiø nariø ástatymø, susijusiø su darbuotojø apsauga jø darbdaviui ta-
pus nemokiam, derinimo”2 2 straipsnyje taip pat apibrëþta „nemokumo“ 
sàvoka, t. y. darbdavys laikomas nemokiu dviem atvejais. Pirma, kai pagal 
atitinkamus valstybës narës ástatymus, kitus teisës aktus ir administracines 
nuostatas buvo paduotas praðymas pradëti teisminá procesà dël darbdavio 
turto. Kreditoriø reikalavimø patenkinimas darbdaviui tapus nemokiam po 
anksèiau paminëto proceso – tai teismo proceso tikslas. Bylos dël nemo-
kumo iðkëlimas suteikia galimybæ darbuotojams, kaip laikiniems darbdavio 
kreditoriams, pateikti reikalavimus (ieðkinius) prieð savo darbdavá. Ðie rei-
kalavimai pagrásti neiðmokëtais atlyginimais (11, 2 str. 1 d. (a) papunktis). 
Antruoju atveju darbdaviui laikomas nemokiu, kai kompetentinga Europos 
Sàjungos valstybiø nariø institucija nusprendþia pradëti teisminá procesà 
arba nustato, kad (darbdavys) ámonë arba verslas buvo tikrai likviduojami, 
o esamo turto nepakanka pradëti teisminá procesà (11, 2 str. 1 d. (b) pa-
punktis).  

Kaip matyti ið apibrëþimø, labai daug laisvës palikta spræsti asmenims 
ar kompetentingoms institucijoms, kurios savo sprendimais pripaþásta ámo-
nës „nemokumà“. Ámonës nemokumo ir bankroto samprata Lietuvoje kito 
ne vienà kartà ir turi savo raidà. Pavyzdþiui, Nepriklausomoje Lietuvoje 
ástatymas numatë ámonës skolos dydá, pagal kurá pripaþindavo darbdavá 
nemokiu (neiðgalinèiu), t. y. kai darbdaviai turëjo daugiau kaip 7500 Lt 
skolos ir neiðgalëjo jos sumokëti (Prekybos proceso ástatymo 386 str., 408 
str., Civilinio proceso ástatymo 1400 str. I p. III pr. 20 str. ir kt.)3. 

Atkûrus Nepriklausomybæ, 1992 m. Ámoniø bankroto ástatyme4 „nemo-

                                                           

1 TDO konvencija Nr. 173 „Dël darbuotojø reikalavimø gynimo jø darbdaviui tapus ne-
mokiu“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 31–768. 

2 Council directive of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer 
(80/987/EEC) // Svarbiausiø Europos Sàjungos socialinës apsaugos dokumentø vertimas á lie-
tuviø kalbà. Consensus programme. 1999. P. 61. 

3 Grabauskas J. Darbo ir socialinës apsaugos teisë. – Ðiauliai, 1934. P. 37. 
4 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 1992. Nr. 29–843. 
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kumas“ buvo suprantamas taip pat, kaip sàvoka „laikini finansiniai sunku-
mai“, numatyta dabartiniame, t. y. nuo 2001 m. liepos 1 d. ásigaliojusiame, 
Ámoniø bankroto ástatyme1. Taèiau norint iðkelti ámonei bankroto bylà to 
nepakakdavo. Ámonës turto vertë turëjo bûti maþesnë uþ skolintà kapitalà. 
1997 m. Ámoniø bankroto ástatyme „ámonës nemokumas“ buvo pripaþásta-
mas, kai ámonës finansiniai ásipareigojimai buvo lygûs jos turtui arba já vir-
ðydavo2. Ðios sàvokos neatitiko ámonës nemokumo ávertinimo kriterijø, t. y. 
ámonës bankrotas buvo skelbiamas praëjus gana nemaþai laiko po to, kai 
ámonë tampa nemoki, nes ámonës turtas, kuris sudarë ir ástatinio kapitalo 
dalá, daþniausiai bûdavo vertinamas aukðtesniais ákainiais nei rinkos kainos. 
Ir kuo ilgiau bûdavo neskelbiamas ámonei bankrotas, tuo didëjo esamo 
turto iððvaistymo (nuvertinimo) tikimybë, t. y. sumaþëdavo arba visiðkai 
bûdavo prarandamas turtas, ið kurio galëdavo bûti patenkinti kreditoriø 
reikalavimai. Kartu didëjo ir skolos dirbantiesiems skaièiuojant netesybas. 
1998 m. Ámoniø kapitalo sanavimo ir restruktûrizavimo ástatyme „ámonës 
nemokumas“ buvo vertinamas pagal jos ástatiná kapitalà, t. y. nemoki 
ámonë buvo ta, kurios nuosavas kapitalas Ámoniø bankroto ástatymo ásiga-
liojimo dienà buvo maþesnis uþ jos ástatiná kapitalà arba kurios akcijø rin-
kos vertë, ávertinus jas Valstybës ir savivaldybiø turto privatizavimo ásta-
tymo nustatyta tvarka, buvo ne didesnë uþ nulá3. Be to Akciniø bendroviø 
ástatymo 52 straipsnis nemokiai akcinei bendrovei draudþia didinti ástatiná 
kapitalà papildomais ánaðais vieðai platinant akcijas. Ðias akcijas ji gali pla-
tinti tik savo akcininkams, darbuotojams ir kreditoriams. Tai reiðkia, kad 
buvo galima didinti ásiskolinimà tik esamiems kreditoriams. 

Ðiuo metu priimtas dar vienas Ámoniø bankroto ástatymas4, kuriame 
„ámonës nemokumas” beveik sutapatinamas su „ámonës, turinèios laikinø 
finansiniø sunkumø“ sàvoka, iðskyrus nedidelá skirtumà. Norint pripaþinti 
ámonæ nemokia, bûtina ávertinti jos delsiamø ásipareigojimø (skolos) dydá, 
t. y., kai jie virðija pusæ á jos balansà áraðyto turto vertës.  

Visais atvejais, kai ámonei norima iðkelti bankroto bylà, teismas pir-
miausia pasiþiûri, ar nëra paduotas praðymas ámonei taikyti restruktûriza-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 31–1010, 
Nr. 37 (atitaisymas), Nr. 52 (atitaisymas). 

2 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 1997. Nr. 64–1500; 
1998. Nr. 109–2996, Nr. 114–3189. 

3 Lietuvos Respublikos ámoniø kapitalo sanavimo ir restruktûrizavimo ástatymas // Valsty-
bës þinios. 1998. Nr. 96–2656. 

4 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 2001, Nr. 31–1010; 
Nr.37 (atitaisymas); Nr. 52 (atitaisymas) 
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vimo proceso. Ir jei toks praðymas yra, teismas bankroto bylos nekelia, lau-
kia restruktûrizavimo bylos rezultatø. Kol ásiteisës ámonës bankroto bylos 
iðkëlimo nutartis, ámonës turtui uþdedamas areðtas. Nutarèiai ásiteisëjus, t. 
y. ámonei iðkëlus bankroto bylà, ámonë turi teisæ verstis ûkine komercine 
veikla, jeigu tai maþina dël bankroto patiriamus kreditoriø nuostolius, ir ið 
ðios veiklos gautas pajamas naudoti su ðia veikla susijusioms iðlaidoms. Vi-
sos teisës dël ámonës turto valdymo, naudojimo ir disponavimo pereina 
administratoriui. Teismas kreditoriø praðymu gali riboti ámonës veiklà bei 
disponavimà ámonës turtu. 

Kaip jau buvo kalbëta, kai darbdavys delsia atsiskaityti, darbuotojas turi 
teisæ nutraukti darbo santykius pats Darbo kodekso 128 straipsnio pa-
grindu, t. y. teisæ nutraukti neterminuotà darbo sutartá, taip pat terminuotà 
darbo sutartá, sudarytà ilgesniam kaip 6 mënesiø laikui, kai jam daugiau 
kaip du mënesius ið eilës nemokamas visas jam priklausantis darbo uþmo-
kestis (mënesinë alga). Tuo atveju, jei darbuotojui mokamas ne visas, bet 
dalis darbo uþmokesèio arba einamàjá mënesá buvo iðmokëtas visas darbo 
uþmokestis, bet prieð tai jam du ið eilës mënesius jo nemokëjo – ði teisë 
darbuotojui iðlieka1. Nutraukiant minëtu pagrindu darbo santykius, dar-
buotojui atleidimo dienà turi bûti iðmokamas darbo uþmokestis ir kitos su 
darbo santykiais susijusios iðmokos. 

Kol ámonei nëra iðkelta byla, iki darbo sutarties nutraukimo dienos ga-
lioja Delspinigiø nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, pavë-
luotà mokëjimà ástatymo nuostatos. Ámonei iðkëlus bankroto bylà ðio ásta-
tymo nuostatø vykdymas nutraukiamas. Aukðèiausiojo Teismo Senato 1997 
m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 192 buvo iðaiðkinta, kad teismui pagal 1997 
m. birþelio 17 d. Ámoniø bankroto ástatymà iðkëlus ámonës bankroto bylà, 
draudþiama vykdyti visas finansines prievoles, neávykdytas prieð iðkeliant 
bankroto bylà, áskaitant palûkanø, baudø ir mokesèiø mokëjimà, iðieðkoti 
skolas ið ðios ámonës teismine ar ne ginèo tvarka, taip pat nutraukiamas 
delspinigiø uþ visas ámonës prievoles, tarp jø uþ iðmokø, susijusiø su darbo 
santykiais, pavëluotà mokëjimà, skaièiavimas.  

Nuo 1997 m. spalio 1 d. ásigaliojus Kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø 
ástatymo3 18 straipsnio 3 dalies papildymui, kolektyvinë sutartis taip pat 
nustoja galioti ámonei iðkëlus bankroto bylà arba pradëjus neteisminæ ban-
                                                           

1 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo teisëjø senato nutarimas Nr. 42 „Dël Darbo sutarties ástatymo 
taikymo civilinëse bylose apibendrinimo rezultatø“ // Teismø praktika. Nr. 3–4. 1996. P. 38. 

2 Teismø praktika. 1997. Nr. 8. P. 112. 
3 Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymas // Valstybës þinios. 

1991. Nr. 12–312; 1997. Nr. 66–1592. 
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kroto procedûrà. Taip buvo paþeidþiamos tarptautinës darbo normos ir 
darbuotojø teisës. Ásigaliojus Darbo kodekso 63 straipsnio 3 daliai, patai-
soma padëtis, t. y. ámonei iðkëlus bankroto bylà arba pradëjus bankroto 
procedûrà ne teismo tvarka, ámonës kolektyvinës sutarties galiojimas ribo-
jamas remiantis ástatymais. 

Kai ámonei bankroto byla jau iðkelta, teismo paskirtas ámonës administ-
ratorius, áspëjæs raðtu prieð 15 dienø, nutraukia darbo sutartis su ámonës 
administracijos vadovu ir valdybos nariais. Minëtø asmenø darbo sutartys 
nutraukiamos Darbo kodekso pagrindu. Jiems nemokama iðeitinë paðalpa 
ir kompensacija, iðskyrus piniginæ kompensacijà uþ nepanaudotas atosto-
gas. Tais atvejais jiems netaikomos Darbo kodekso draudþiamosios nuo-
statos, ribojanèios darbdavio iniciatyva atleisti ið darbo tam tikrø kategorijø 
darbuotojus. Visos kitos draudþiamosios nuostatos, kurias numato Darbo 
kodeksas, turi bûti taikomos.  

Vadovaujantis Ámoniø bankroto ástatymo 13 straipsnio 4 dalimi ir 19 
straipsniu, iðkëlus ámonei bankroto bylà ar pradëjus neteisminæ bankroto 
procedûrà, administratorius per 15 dienø nuo kreditoriø susirinkimo ar 
teismo nutarties iðkelti bankroto bylà ásiteisëjimo dienos privalo raðtu áspëti 
ámonës darbuotojus, kad su jais bus nutraukta darbo sutartis laikantis 
Darbo kodekse nustatytø garantijø ir tvarkos, ir apie tai praneða teritorinei 
darbo birþai bei savivaldybei. Kitaip tariant, ásiteisëjus teismo nutarèiai ið-
kelti ámonei bankroto bylà arba kai kreditoriø susirinkimas priima nuta-
rimà ámonës bankroto procedûras vykdyti ne teismo tvarka, su darbuotojais 
darbo sutartys nutraukiamos laikantis bankroto ástatymø nuostatø, o Darbo 
kodekso atitinkamo skirsnio nuostatos tokiais atvejais taikomos tada, kai 
atitinkamø klausimø nereglamentuoja bankroto ástatymai (DK 137 str.). 

Ámonës bankrotas, kaip paprastai, lemia ámonës likvidavimà. Ámonës 
likvidavimo atveju ámonës ûkinë–komercinë veikla visiðkai nutraukiama, 
panaikinama jos teisinë registracija. Darbo sutarties ástatymas numatë du 
atleidimo pagrindus, susijusius su ámonës likvidavimu: atleidimà pagal DSÁ 
29 straipsnio 1 dalies 1 punktà (kai ámonë likviduojama, ásiteisëja teismo 
nutartis iðkelti ámonei bankroto bylà arba kai kreditoriø susirinkimas pri-
ima nutarimà ámonës bankroto procedûras vykdyti ne teismo tvarka) ir DSÁ 
26 straipsnio 7 punktà (kai ámonë likviduojama dël bankroto). Norint nu-
spræsti, koká atleidimo pagrindà reikës taikyti, bûtina atsiþvelgti á CK nu-
matytus septynis likvidavimo pagrindus, t. y. 1) juridinio asmens dalyviø1 
sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklà, pavyzdþiui, darbdavio (vie-

                                                           

1 Juridinio asmens dalyvis – akcininkø, nariø, dalyviø ir kt. asmenø, turinèiø teisæ á juridi-
nio asmens turtà arba asmuo, kuris ágyja prievoliniø teisiø ar pareigø, susijusiø su juridiniu 
asmeniu (CK 2.45 str.). 
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nintelio ámonës turto savininko) valia; 2) teismui arba kreditoriams pri-
ëmus sprendimà likviduoti bankrutavusià ámonæ; 3) teismui priëmus 
sprendimà likviduoti ámonæ juridiniø asmenø registro tvarkytojo iniciatyva; 
4) teismui priëmus sprendimà dël netinkamos ámonës veiklos; 5) pasibaigus 
laikotarpiui, kuriam buvo ásteigta ámonë; 6) juridinio asmens dalyviø skai-
èiaus sumaþëjimas maþiau nei ástatymø leidþiamas minimumas, jeigu juri-
dinio asmens dalyvis per 6 mënesius po tokio sumaþëjimo nenutaria juridi-
nio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti; 7) pripaþinus, kad ámonë ásteigta 
neteisëtai. Nors ástatyme aiðkiai nenumatyta, taèiau, esant CK 2.106 
straipsnio 1 ir 3–7 punktuose numatytiems ámonës likvidavimo pagrindams, 
turi bûti atleidþiami pagal DSÁ 29 straipsnio 1 dalies 1 punktà. Darbdavys, 
ðiuo atveju darbuotojams iðmoka 2 vidutiniø darbo uþmokesèiø dydþio ið-
eitines paðalpas. Darbo kodeksas numato kur kas bendresnius atleidimo ið 
darbo pagrindus. Ámonei tapus nemokiai ar pripaþinus jà bankrutuojanèia 
darbuotojai atleidþiami nesant jø kaltës pagal Kodekso 129 straipsná, lai-
kantis kitø ðio kodekso nustatytø garantijø. 

Darbuotojø, su kuriais bus sudaromos naujos darbo sutartys dirbti ámo-
nës bankroto proceso metu (likviduojant ámonæ), skaièiø pagal pareigybes 
nustato kreditoriø susirinkimas. Vadovaujantis CK 2.106 straipsnio 2 
punktu, darbo santykiai su darbuotojais buvo nutraukiami DSÁ 26 straips-
nio 7 punkto pagrindu, t. y., kai ámonë likviduojama dël bankroto. Prieðin-
gai nei nutraukiant darbo santykius pagal DSÁ 29 straipsnio 1 dalies 1 
punktà, ðiuo atveju minëtos garantijos darbuotojams nebuvo taikomos. 
Kitaip tariant, atleidþiant ið darbo pagal DSÁ 26 straipsnio 7 punktà, darb-
daviui neprivalu áspëti darbuotojus apie jø atleidimà ið darbo, nereikia 
jiems siûlyti kito darbo1. Tokiais atvejais atleidþiant darbuotojus nereika-
lingas profesinës sàjungos sutikimas, netaikomos garantijos nëðèioms mo-
terims ir motinoms, auginanèioms vaikus iki 3 metø, taip pat netaikomi ap-
ribojimai asmenims, kuriems ádarbinti nustatytos ádarbinimo kvotos, ir 
darbuotojams, paðauktiems atlikti kraðto apsaugos tarnybos. Atsiskaitymo 
uþ ðiø darbuotojø darbà iðlaidos átraukiamos á administravimo sàmatà, ku-
rià tvirtina kreditoriø susirinkimas. 

Kai ámonei vykdomas bankroto procesas tiek teisme, tiek ir neteismine 
tvarka, dël kreditoriø reikalavimø, kylanèiø ið darbo teisiniø santykiø, pa-
tenkinimo ástatymai numato atitinkamà tvarkà ir garantijas, kurias aptar-
sime 5 skyriuje. 

                                                           

1 Davidavičius H. Darbo ástatymø komentaras: straipsniø rinkinys. – Vilnius, 2001. P. 83.  
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5. DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ  
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ 

IŠIEŠKOJIMAS 
 

 

5.1. Bendrosios išieškojimo nuostatos 
 

Atsiskaitymo garantijos buvo numatytos ir Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Jei sutartyje bei ástatymais nustatytu laiku uþdarbis nebuvo sumokamas 
arba sumokamas ne visas, tai darbuotojas (ástatyme – samdininkas) galëjo 
kreiptis su skundu á darbo inspektoriø arba á teismà1, þemës ûkyje, jei laiku 
uþdarbis nesumokamas arba sumokamas ne visas, tai, be priklausanèio uþ-
darbio, teismas galëjo priteisti tokio pat dydþio kompensacijà2. Tuo atveju, 
jei bûdavo sulygtas netesëjimo atlyginimas paèioje sutartyje, tam, kad ne-
reikëtø netesëjimo sumø mokëti, darbdavys pasirûpindavo atsilyginti laiku, 
o jei ir neatsilygindavo, tai darbuotojui tokiu atveju vis tiek tekdavo kreiptis 
á teismà, ir teismas galëdavo priteisti papildomà netesëjimo atlyginimà. 

Ðiandien ástatymai taip pat numato daugelá nuostatø dël atsiskaitymo 
laiku su darbuotojais ir su tuo susijusiø netesybø (delspinigiø ir vidutinio 
darbo uþmokesèio mokëjimo) priskaitymo bei atitinkamø sankcijø darbda-
viui taikymo. Neiðmokëjimas darbuotojui darbo uþmokesèio ar kitø ið-
mokø, susijusiø su darbo santykiais, priskirtinas prie þalos padarymo, kuri 
atsiranda ið darbo teisiniø santykiø, darbdaviui paþeidus vienà ið bûtinøjø 
darbo sutarties sàlygø. Darbdavio pareiga atsiskaityti su atleidþiamu ið 
darbo darbuotoju átvirtinta Darbo kodekso 141 straipsnyje. Ðio straipsnio 1 
dalis numato, kad visas jam priklausantis darbo uþmokestis ir kitos su 
darbo santykiais susijusios iðmokos turi bûti iðmokamos ne vëliau kaip at-
leidimo dienà. Bet pasitaiko atvejø, kai atleidimo dienà darbuotojas ne-
dirba (pvz., dël laikino nedarbingumo, pravaikðtos, laisvës atëmimo, mirus 
ir t. t.), todël Darbo kodekso 206 straipsnyje numatyti atsiskaitymo mo-
mentai: 1) kai dirba – atleidimo dienà; 2) kai nebedirba – per vienà dienà 
                                                           

1 Pramonës darbininkø samdos ástatymas // Vyriausybës þinios. 1933. Nr. 429; 1934. Nr. 
457. 

2 Þemës ûkio darbininkø samdos ástatymas // Vyriausybës þinios. 1933. Nr. 306, Nr. 377. 
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nuo tos dienos, kurià atleistas ið darbo darbuotojas pareikalavo atsiskaityti; 
3) darbuotojui mirus – jam priklausantis darbo uþmokestis ir kitos sumos 
iðmokamos mirusiojo ðeimos nariams arba tiems asmenims, kurie já laidojo 
– ne vëliau kaip per tris darbo dienas pristaèius mirties faktà árodantá doku-
mentà. 

Nuo 2001 m. kovo 30 d. ásigaliojo Darbo sutarties ástatymo 41 straipsnio 
2 dalies pakeitimas1 dël delsimo termino, uþ kurá galima prisiteisti vidutiná 
darbo uþmokestá. Kitaip tariant, ði nuostata numato darbdaviui ekonominæ 
sankcijà, t. y. kai uþdelsiama atsiskaityti dël darbdavio kaltës, darbuotojui, 
be priklausomø sumø, dar turi bûti sumokama jo vidutinio darbo uþmokes-
èio dydþio iðmoka uþ uþdelsimo laikà, bet ne daugiau kaip uþ 3 mënesius 
nuo atleidimo dienos. 

Darbo sutarties ástatymo 41 straipsnio paskirtis yra dvejopa. Pirma, ðis 
straipsnis nustato kompensaciná mechanizmà, kurá taikant yra kompen-
suojamas darbuotojui neiðmokëtas darbo uþmokestis. Antra, ði norma 
kartu nustato sankcijà darbdaviui, kuris dël savo kaltës su atleidþiamu dar-
buotoju visiðkai neatsiskaito atleidimo dienà. Taèiau bet kuri teisinë sank-
cija gali bûti efektyvi ir pasiekti tikslus, dël kuriø ji yra nustatyta, tik tuo at-
veju, jeigu ji yra proporcinga teisës paþeidimui, uþ kurá yra skiriama. Pro-
porcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis atitiktø paþeidimo 
pobûdá ir jo padarinius. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, ly-
giateisiðkumo ir protingumo principø aspektas. Ðie principai reikalauja, 
kad tarp teisës paþeidimo ir sankcijos nebûtø nepagrástai didelio neatiti-
kimo, disproporcijø. Netapaèios sankcijos taikymas tokiais atvejais paþeistø 
ne tik ðiuos principus, bet ir galëtø padaryti þalos kitø darbuotojø intere-
sams. Kai kuriais atvejais dël neproporcingai dideliø sankcijø darbdavys 
galëtø tapti nemokus, dël to nukentëtø kiti ámonës darbuotojai ir kredito-
riai. Todël Aukðèiausiasis Teismas iðaiðkino, kad Darbo sutarties ástatymo 
41 straipsnio 2 dalyje nustatyta sankcija – vidutinio darbo uþmokesèio pri-
teisimas uþ neatsiskaitymo laikotarpá esant darbdavio kaltei – taikoma tik 
tais atvejais, kai atleidþiamam ið darbo darbuotojui nebuvo iðmokëtas visas 
jam priklausantis vieno mënesio (ar daugiau mënesiø) darbo uþmokestis. 
Jeigu atleidþiamam darbuotojui nebuvo iðmokëta tik dalis jam priklausan-
èio darbo uþmokesèio, tai tokiais atvejais darbdaviui taikomos sankcijos 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þinios. 
2001. Nr. 28–897. 
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dydá sudaro neiðmokëta darbo uþmokesèio dalis, iðieðkoma uþ neatsiskai-
tymo laikotarpá1. 

Darbo sutarties ástatymo 41 straipsnio 2 dalyje numatyta sankcija tai-
koma darbdaviui, kai darbiniai santykiai su darbuotoju yra nutrûkæ. Pagal 
Darbo sutarties ástatymo 41 straipsnio 2 dalá, darbdavio pareiga sumokëti 
darbuotojui vidutiná darbo uþmokestá uþ uþdelsimo atsiskaityti laikà atsi-
randa tik esant dviem sàlygoms: 1) kai atleidþiamam ið darbo darbuotojui 
priklausanèios sumos neiðmokamos Darbo sutarties ástatymo 41 straipsnio 
1 dalyje numatyta tvarka ir 2) kai dël uþdelsimo atsiskaityti yra kaltas darb-
davys2. Darbo sutarties ástatymo 41 straipsnio 2 dalyje numatyta darbdavio 
kaltë yra preziumuojama, darbuotojas darbdavio kaltës neprivalo árodinëti, 
taèiau turi teisæ pateikti árodymus, patvirtinanèius darbdavio kaltæ. Ástaty-
mas nedetalizuoja darbdavio kaltës formos, todël darytina iðvada, kad 
darbdavio kaltë gali pasireikðti bet kokia forma – tiek tyèia, tiek ir neatsar-
gumu. Taigi, taikydamas ðià normà, teismas privalo aiðkintis uþdelsimo at-
siskaityti prieþastis ir svarstyti darbdavio kaltës klausimà3. Kadangi Darbo 
sutarties ástatymo 41 straipsnio 2 dalyje nereikalaujama, kad darbdavio 
kaltë privalo pasireikðti tyèia, tai darbdavio veiksmus bûtina kvalifikuoti 
taikant bendrus kalto elgesio standartus. Nesant darbdavio kaltës dël dar-
buotojui priklausanèiø sumø neiðmokëjimo Darbo sutarties ástatymo 41 
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, ðio straipsnio antroje dalyje nustatyta 
sankcija netaikoma. Ðtai, pavyzdþiui, 1997 m. Klaipëdos apygardos teismas, 
iðnagrinëjæs ðaliø apeliaciná skundà4, pakeitë Skuodo rajono apylinkës 
teismo 1996 m. gruodþio 17 d. sprendimà dël darbo uþmokesèio bei viduti-
nio darbo uþmokesèio uþ atsiskaitymà nelaiku priteisimo, konstatuodamas, 
kad apylinkës teismas nepagrástai priteisë ieðkovui uþ uþdelstà atsiskaityti 
laikà, nes visi byloje surinkti árodymai bylojo, kad uþdelsta atsiskaityti tik 
dël ieðkovo kaltës, t. y. darbo uþmokestis ieðkovui buvo priskaièiuotas 
laiku, ir, jam neatvykus jo pasiimti, atlyginimas buvo deponuotas. 
Remiantis ðiais faktais ir liudytojø parodymais, darytina iðvada, kad ieðko-

                                                           

1 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. balan-
dþio 24 d. nutartis Nr. 3K–7–350 [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 19 d.]. Prieiga per 
internetà: <http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K-3-350.htm> 

2 Teismø praktika. 1999. Nr. 12. P. 164–168.  
3 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. balan-

dþio 24 d. nutartis Nr. 3K–7–350 [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 19 d.]. Prieiga per 
internetà: <http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K-3-350.htm> 

4 Klaipëdos apygardos teismo civiliniø bylø skyriaus kolegijos 1997 m. vasario 27 d. nutar-
tis Nr. 3A–134. 



 126 

vui priskaièiuotos iðmokos nebuvo iðmokëtos ne dël darbdavio kaltës. 
Tiek Darbo sutarties ástatymo 41 straipsnio 2 dalyje, tiek minëto Dels-

pinigiø nustatymo uþ iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, pavëluotà mo-
këjimà ástatymo 2 straipsnio 1 dalyje sankcijos darbdaviui numatytos ið es-
mës uþ tà patá paþeidimà – uþ neiðmokëjimà nustatytu laiku darbo uþmo-
kesèio ir kitø iðmokø, susijusiø su darbo santykiais. Darbo sutarties ásta-
tymo 41 straipsnio 2 dalyje aiðkiai ávardytas sankcijos taikymo momentas – 
kai su atleistu ið darbo darbuotoju uþdelsiama atsiskaityti dël darbdavio 
kaltës. Aukðèiausiasis Teismas iðaiðkino, kad minëto delspinigiø ástatymo 
numatyta sankcija darbdaviui laiko atþvilgiu gali bûti taikoma tol, kol dar-
buotojà, kuriam nustatytu laiku nebuvo iðmokëtos atitinkamos iðmokos, ir 
darbdavá sieja darbo santykiai1. Ásigaliojus naujam Darbo kodeksui, sank-
cijos uþ delsimà atsiskaityti atleidþiant ið darbo nebelieka.  

Pasitaiko atvejø, kai darbdavys vis tiek nevykdo numatytø pareigø. 
Valstybinës darbo inspekcijos pateiktais duomenimis2, dël darbo uþmokes-
èio nemokëjimo iki 2001 m. kovo 15 d. buvo suraðyti 236 protokolai (2000 
m. – 19; 1999 m. – 100; 1997–1998 m. – 117), kuriuos darbo inspektoriai 
perdavë nagrinëti teismams. Buvo priimti 37, arba 15,7 proc., nutarimai 
skirti baudas, 4 bylos dël darbo uþmokesèio dar nagrinëjamos, o 195 – nu-
trauktos. Ið jø: 16 nutraukta dël ámonës sunkios finansinës bûklës, 7 – dël 
maþareikðmiðkumo, 11 – darbdaviui atsiskaièius, 73 – nesant darbdavio ty-
èiniø veiksmø, 78 – nesant paþeidimo sudëties, 4 – be motyvø, 6 – kiti mo-
tyvai. Ið viso 2000 m. áforminta 1215 administracinës teisës paþeidimø pro-
tokolø (1999 m. – 1702), ið jø: dël darbo uþmokesèio mokëjimo tvarkos pa-
þeidimø (ATPK 414 str.) – 183, arba 15,3 proc., 1999 m. – 100, arba 5,9 proc. 

Darbo inspekcija nëra ginèus nagrinëjanti institucija, taèiau jos atlieka-
mos ástatymø kontrolës efektyvumas neginèijamas. Pavyzdþiui, 2000 m. 
buvo iðnagrinëti 3529 pareiðkimai ir skundai, arba 1,3 proc. maþiau negu 
1999 m. (1999 m. – iðnagrinëta 3590), ið kuriø pasitvirtino: 68 proc. (2406 
pareiðkimai), o 1999 m. – tik 65 proc. Daugiausia buvo skundþiamasi dël 
darbo apmokëjimo: ið visø per 2000 m. 5033 skunduose ir pareiðkimuose 
pateiktø klausimø dël darbo uþmokesèio pateikti 2199 klausimai, arba 48 
proc. (net 454 (9 proc.) klausimai dël nemokamo darbo uþmokesèio du ir 
daugiau mënesiø), ið jø pasitvirtino – 1649 klausimai, arba 75 proc.  

Lietuvoje kol kas nëra ásteigto specialaus Darbo teismo ir specialios 
ðiems ginèams nagrinëti procesinës tvarkos. Darbo ginèai dël darbo uþmo-

                                                           

1 Kasacinës instancijos teismo 2001 m. vasario 19 d. nutartis Nr. 3K–3–193. 
2 Valstybinës darbo inspekcijos ataskaita uþ 1999–2000 metus. 2001. P. 94–99. 
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kesèio neiðmokëjimo teisme nagrinëjami Civilinio proceso kodekso nusta-
tyta tvarka. Visais atvejais ginèai dël darbo uþmokesèio nemokëjimo ar jo 
uþlaikymo kyla tarp nelygiateisiø proceso dalyviø – materialiai stipresnio 
darbdavio ir jam pavaldaus darbuotojo. Ðià ginèo ðaliø nelygybæ iðsprendþia 
ástatymai, t. y. darbuotojui numatomos tam tikros lengvatos. Vadovaujantis 
CPK 102 straipsnio 1 dalies 1 punktu bylose dël gràþinimo á darbà, dël 
atlyginimo uþ darbà iðieðkojimo ir kitø reikalavimø, atsirandanèiø ið darbo 
teisiniø santykiø, darbuotojai atleidþiami nuo þyminio mokesèio. Darbuo-
tojai darbo bylose atleidþiami ir nuo teismo iðlaidø (DK 302 str. 3 d.). Ðios 
ástatymø nustatytos iðimtys padeda darbuotojams ágyvendinti teisæ ginti 
savo reikalavimus teisme. 

Darbo ginèams dël darbo uþmokesèio ir kitø su darbo santykiais susiju-
siø iðmokø priteisimo taikoma ikiteisminë ginèø nagrinëjimo tvarka, iðsky-
rus, kai darbo santykiai tarp darbuotojo ir darbdavio yra nutrûkæ (DK 295 
str.). Darbo kodekso 27 straipsnis numato, kad bendrasis ieðkinio senaties 
terminas ið darbo kilusiems ginèams spræsti yra treji metai. Kol nebuvo ási-
galiojæs ðis ástatymas, teismai ginèams dël darbo uþmokesèio taikë vieneriø 
metø ieðkininio senaties terminà1. Kita vertus, darbuotojui priklausanèios 
darbo uþmokesèio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos turës bûti 
priteisiamos ne daugiau kaip uþ trejus metus (DK 298 str.). Lietuvos Aukð-
èiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegija 2001 m. kovo 21 d. 
iðnagrinëjo bylà2, kurioje ieðkininës senaties termino eiga, ieðkovo ma-
nymu, skaièiuotina nuo 1998 m. liepos 3 d., t. y. nuo tada, kai atsakovas ið-
mokëjo jam dalá darbo uþmokesèio ir tuo pripaþino ásiskolinimà. Teisëjø 
kolegija iðaiðkino, kad reikalavimas priteisti delspinigius yra papildomas 
reikalavimas. Pagrindinis reikalavimas yra priteisti konkreèias su darbo 
santykiais susijusias iðmokas (darbo uþmokestá, priedus prie atlyginimo ir 
kt.). Darbdavys, gera valia iðmokëdamas dalá darbuotojui priklausanèiø ið-
mokø, konkretaus savarankiðko reikalavimo dalyje atkûrë ieðkinio senaties 
terminà, kadangi atliko veiksmus, kurie liudija, jog jis pripaþino skolà (Ci-
vilinio kodekso 89 str.). Pasibaigus pagrindinio reikalavimo ieðkinio sena-
ties terminui, iðnyksta teisë ir á papildomø reikalavimø gynybà. Nutraukus 
ieðkinio senaties termino eigà pagrindiniam reikalavimui, gali bûti atku-
riama senatis papildomam reikalavimui. Darbdavys pats neapskaièiavo ir 

                                                           

1 Teismø praktika. 1998. Nr. 9. P. 45. 
2 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. kovo 21 

d. nutartis Nr. 3K–3–175 [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 19 d.]. Prieiga per internetà: 
<http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K-3-175.htm> 
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nesumokëjo delspinigiø nuo nepriemokos sumos uþ visà pradelstà laikà. 
Tai rodo, kad dël delspinigiø mokëjimo jis neatliko veiksmø, kurie 
nutrauktø senaties eigà. Dël vëlesnio sumokëjimo buvo perkeltas prievolës 
ávykdymo laikas. Tai sukelia teisines pasekmes. Pagrindinio reikalavimo 
patenkinimo geruoju faktas nutraukia pagrindinio reikalavimo senaties 
terminà ir sukuria teisæ reikalauti dalá delspinigiø, kiek juos riboja senaties 
terminas, taikomas papildomam reikalavimui, nors skolininkas delspinigiø 
nepaskaièiavo ir kartu nesumokëjo. Ðiuo atveju, kai galutinai su darbuotoju 
buvo atsiskaityta 1998 m. birþelio 29 d., reiðkia, kad kartu tà dienà 
darbuotojui atsirado teisë reikalauti delspinigiø uþ pavëluotai sumokëtà 
sumà, apskaièiuotà uþ 6 mënesius (Civilinio kodekso 84 str. 2 d. 1 p.). 
Galutinio atsiskaitymo dienà nutrûko delspinigiø skaièiavimas, nes buvo 
ávykdyta prievolë. Darbuotojui dar 6 mënesius iðliko teisë reikalauti 
delspinigiø, taèiau dël senaties termino eigos ieðkovo galimybës gauti 
delspinigius maþëjo, priklausomai nuo praleisto termino iki ieðkinio 
pareiðkimo. Ieðkovas savo teisæ realizavo, pareikðdamas ieðkiná teisme 1998 
m. rugsëjo 25 d. Tai reiðkia, kad ieðkovo teisë dël delspinigiø priteisimo gali 
bûti ginama 6 mënesius iki ieðkinio pareiðkimo momento, bet tik uþ tà 
laikà, kai delspinigiai buvo skaièiuojami, t. y. nuo 1998 m. kovo 25 d. iki 
1998 m. birþelio 29 d. (97 dienos). Nepriemokos suma uþ 1996 m. buvo 2 
857 Lt 20 ct, todël delspinigiai yra 554 Lt 30 ct (2857,20 x 0,2 proc. x 97). 

Nagrinëjant ginèus, kilusius dël darbo uþmokesèio iðieðkojimo, dar-
buotojams numatomos ir procesinës lengvatos. Pavyzdþiui, tuo atveju, kai 
darbo uþmokestis darbuotojui nebuvo iðmokëtas, o darbdavys ðá faktà gin-
èija, Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegija1 
iðaiðkino, kad darbdaviui remiantis aplinkybe, jog darbo uþmokestis iðmo-
këtas, ðio fakto árodymo pareiga (lot. k. – „onus probandi“) turi tekti darb-
daviui (CPK 58 str. 1 d.). Be to, darbo uþmokesèio iðmokëjimo faktas 
negali bûti árodinëjamas remiantis liudytojø parodymais, nes tik raðytiniai 
árodymai pripaþástami leistinomis árodinëjimo priemonëmis. Mokëjimo þi-
niaraðtis, kuriame nëra darbuotojo paraðo, nepatvirtina darbo uþmokesèio 
iðmokëjimo darbuotojui fakto.  

Vadovaujantis Darbo kodekso 299 straipsniu, darbo ginèø komisijos ar 
teismo priimti sprendimai dël darbuotojø, neteisëtai atleistø ið darbo, nu-
ðalintø nuo darbo ar perkeltø á kità darbà, gràþinimo á ankstesná darbà bei 

                                                           

1 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. kovo 21 
d. nutartis Nr. 3K–3–371 [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 19 d.]. Prieiga per internetà: 
<http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K-3-371.htm> 
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dël darbo uþmokesèio priteisimo (sprendimo dalis, nevirðijanti vieno më-
nesio vidutinio darbo uþmokesèio) turi bûti skubiai ávykdyti. Teismas ieð-
kovo praðymu arba savo iniciatyva gali leisti skubiai vykdyti sprendimà arba 
jo dalá: 1) dël atleidimo ið darbo prieþasties formulavimo pakeitimo; 2) dël 
iðmokø atlyginti þalà, padarytà dël nelaimingo atsitikimo darbe kitokio 
sveikatos suþalojimo ar susirgimo profesine liga, priteisimo; 3) kitais atve-
jais, jeigu dël ypatingø aplinkybiø gali pasidaryti neámanoma ar labai sunku 
sprendimà vykdyti. Tolesnis darbo uþmokesèio iðieðkojimas galimas tik 
teismo antstoliams atlikus atitinkamus veiksmus (pvz., darbdavio turto 
areðtas, varþytinës ir kt.). Ið tiesø tai ilgas ir galutinio uþtikrinimo darbuo-
tojui neþadantis procesas. Be to, 2003 m. sausio 1 d. visiðkai ásigaliojus Ant-
stoliø ástatymui1 ir pradëjus veikti privaèioms antstoliø kontoroms, antsto-
liams uþ jø vykdomas paslaugas turës apmokëti klientai dël atitinkamø pa-
slaugø teikimo sudarydami sutartá. Vadinasi, darbuotojai, norëdami apsau-
goti arba aukciono tvarka realizuoti darbdavio turtà, ið kurio bûtø paten-
kinti jø reikalavimai, turës mokëti atitinkamà atlyginimà antstoliui. Mokëti 
atlyginimo nereikës, jei tai bus numatyta ástatymuose2. Mûsø nuomone, 
bûtø neteisinga iðieðkant darbo uþmokestá ar kitas su darbo santykiais su-
sijusias iðmokas mokëti atlyginimà uþ iðieðkojimo paslaugas, todël tai ásta-
tyme turëtø bûti numatyta kaip viena ið iðimèiø.  
 
 

5.2. Atlyginimo išieškojimas neteisėto atleidimo  

iš darbo atvejais 
 

Kai darbuotojas atleidþiamas ið darbo nesant jo kaltës arba nesilaikant 
nustatytos atleidimo ið darbo tvarkos, paþeidþiamos ne tik darbuotojo tei-
sës, bet ir darbo sutarties vykdymas. Tokiu atveju ástatymai turi numatyti 
darbuotojams kompensacijas dël darbo sutarties nutraukimo. Tarpukario 
Nepriklausomoje Lietuvoje pagal 1934 m. Pramonës darbininkø samdos 
ástatymà3, atleidþiant darbininkà ið darbo be kaltës ir nutraukiant be teisë-
tos prieþasties su juo sudarytà sutartá, ámonë turëjo mokëjo jam atleidimo 
kompensacijà, kuri, atsiþvelgiant á iðdirbtà ámonëje laikà, buvo nustatoma 
nuo 1 iki 14 savaièiø faktinio darbininko uþdarbio.  

                                                           

1 Lietuvos Respublikos antstoliø ástatymas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 53–2042. 
2 Ten pat. 
3 Pramonës darbininkø samdos ástatymas // Vyriausybës þinios. 1934. Nr. 367. 
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Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnyje numatyti iðeitinës 
paðalpos iðmokëjimo atvejai ir dydþiai, pasibaigus darbo sutarèiai. Darbo 
kodekso numatytais pagrindais, taip pat kai darbo sutartis nutraukiama ne 
dël darbuotojo kaltës ir kai darbuotojas atleidþiamas pagal jo paties pa-
reiðkimà esant svarbioms prieþastims ar ástatymo numatytoms aplinkybëms, 
darbuotojui atitinkamai iðmokama vieno ar dviejø jo vidutiniø mënesiniø 
darbo uþmokesèiø dydþio iðeitinë paðalpa, kuri gali bûti didinama, atsiþvel-
giant á darbuotojo turimà nepertrauktà darbo staþà toje ámonëje. Tuo at-
veju, kai darbo sutarties sudëtinës dalys prieðtarauja ástatymø draudþiamo-
sioms nuostatoms ir tø prieðtaravimø negalima paðalinti, taip pat nesant 
galimybës darbuotojo sutikimu perkelti já á kità darbà, nutraukiant darbo 
sutartá, darbuotojui iðmokama dviejø vidutiniø mënesiniø darbo uþmokes-
èiø dydþio iðeitinë paðalpa (DK 139 str.). Prieð ásigaliojant Darbo kodeksui 
Darbo sutarties ástatymo 30 straipsnis numatë kur kas didesnes kompensa-
cijas darbuotojams, atleistiems ið darbo darbdavio valia ástatymais nenu-
matytais pagrindais, o remiantis kitomis svarbiomis aplinkybëmis. Tuo 
metu ástatymas áteisino dvi lygiareikðmes sàvokas: „kompensacijà“, mo-
kamà darbuotojui, atleidþiamam ið darbo darbdavio valia, ir „iðeitinæ pa-
ðalpà“, mokamà darbuotojui, atleidþiamam ið darbo ástatymo numatytais 
atleidimo ið darbo pagrindais. Tiek vienu, tiek ir kitu atveju iðmokëti pini-
gai buvo siejami su nepatogumais dël darbo santykiø nutraukimo ir naujo 
darbo paieðkos, t. y. ðiø garantijø ekonominë prasmë yra – darbdaviui 
áspëjus, pradëti pasyvià kito darbo paieðkà (pvz., iðsiøsti anketas su savo gy-
venimo apraðymu á ámones ar organizacijas, klausinëtis paþástamø ir t. t.), 
nutraukus darbo santykius gauta iðeitinë paðalpa (kompensacija) turi uþtik-
rinti aktyvios darbo paieðkos (pvz., skambinant, dalyvaujant konkursuose, 
atrankose ir t. t.) ir pragyvenimo iðlaidas.  

Ásigaliojus Darbo kodeksui, ðiø kompensacijø nebeliko, nes numatyta 
bendra iðeitiniø iðmokø mokëjimo tvarka. Darbo kodekso 131 straipsnis 
numato apribojimus nutraukti darbo sutartá su darbuotoju laikino nedar-
bingumo laikotarpiu, taip pat jo atostogø metu bei laikotarpiu, kai dar-
buotojas paðauktas atlikti tikrà kraðto apsaugos tarnybà arba kitas Lietuvos 
Respublikos pilieèio pareigas. Nutraukti darbo sutartá galima tik tuo at-
veju, jei pasibaigus minëtiems laikotarpiams darbuotojas neatvyksta á 
darbà. 

Darbo kodekso 297 straipsnis numato, kad darbuotojas, nesutikdamas 
su atleidimu ið darbo, nuðalinimu nuo darbo ar su darbo sàlygø pakeitimu, 
per vienà mënesá nuo atitinkamo dokumento gavimo dienos turi teisæ 
kreiptis á teismà. Ðiuo pagrindu ginèas sprendþiamas tiesiogiai teisme. 



 131 

Jeigu darbuotojas, atleistas ið darbo, darbo sàlygos buvo pakeistos arba nu-
ðalintas nuo darbo be teisëto pagrindo ar paþeidþiant ástatymø nustatytà 
tvarkà, paþeistos darbuotojo teisës turi bûti atkurtos ir jam iðieðkotas vidu-
tinis darbo uþmokestis uþ visà priverstinës pravaikðtos laikà arba darbo 
uþmokesèio skirtumas uþ laikà, kurá darbuotojas dirbo maþiau mokamà 
darbà. Ðie pinigai turi bûti mokami nuo atleidimo ið darbo dienos iki 
teismo sprendimo ávykdymo dienos.  

Lietuva, kaip TDO narë, atsiþvelgdama á Tarptautinës darbo organiza-
cijos konvencijos Nr. 103 „Dël motinystës apsaugos“1 6 straipsnio nuosta-
tas, numatanèias, kad moterys, esanèios nëðtumo ir gimdymo atostogose, 
negali bûti atleistos ið darbo, ástatymais numato didesnes nei tarptautiniai 
standartai garantijas nëðèioms moterims ir moterims, turinèioms iki trejø 
metø amþiaus vaikø (vieniðø motinø, turinèiø iki keturiolikos metø vaikø 
arba vaikø invalidø iki 16 metø). Darbo kodekso 132 straipsnio nuostatos 
neleidþia atleisti ið darbo nëðèiø moterø nuo tos dienos, kai darbdaviui 
buvo pateikta medicinos paþyma apie nëðtumà, ir dar vienà mënesá pasi-
baigus nëðtumo ir gimdymo atostogoms, iðskyrus atvejus, kai darbo sutartis 
nutraukiama be áspëjimo (DK 136 str. 1 d.) arba darbdaviui mirus, jeigu 
darbo sutartis buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniðkai jam atlikti, 
taip pat kai nëra jo teisiø perëmëjo (DK 136 str. 2 d.). Su darbuotojais, au-
ginanèiais vaikà (-us) iki trejø metø, darbo sutartis negali bûti nutraukta, 
jei nëra darbuotojo kaltës (DK 129 str.). Iki Darbo kodekso ásigaliojimo 
buvo vadovautasi ir Darbo ástatymø kodekso2 203 straipsnio 2 dalimi, kuri 
leido nëðèias moteris atleisti ið darbo su sàlyga – bûtinai ádarbinant. Ástaty-
mas nenumatë, jog darbdavys gali bûti atleidþiamas nuo ðios pareigos vyk-
dymo esant tam tikroms aplinkybëms (pvz., nëra laisvø darbo vietø). Ásta-
tymas numato darbdaviui pareigà be jokiø iðlygø pasirûpinti nëðèios moters 
ádarbinimu, tuo uþtikrindamas nëðèios moters socialiniø teisiø gynimà. Nu-
rodytas moteris administracija privalo ádarbinti taip pat tais atvejais, kai jos 
atleidþiamos pasibaigus terminuotai darbo sutarèiai. Tai patvirtina ir Lie-
tuvos Aukðèiausiojo Teismo civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijø nutartys. 
Pavyzdþiui, 1999 m. kovo 10 d. teisëjø kolegija, iðnagrinëjusi bylà Nr. 3K–
7–33, kurioje ieðkovë pagal terminuotà darbo sutartá, kurios terminas buvo 
nustatytas nuo 1996 m. rugsëjo 2 d. iki 1997 m. rugpjûèio 31 d., dirbo pas 

                                                           

1 ILO. International Labour Conventions and Recommendations 1919–1962. – Geneva. 
Vol. I. 

2 Lietuvos Respublikos darbo ástatymø kodeksas. – Vilnius, 1989. 
3 Teismø praktika. 1999. Nr. 11. P. 15.  
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atsakovà pradiniø klasiø mokytoja. 1997 m. rugpjûèio 29 d. ásakymu Nr. 
46–K ieðkovë atleista ið darbo nuo 1997 m. rugpjûèio 31 d. pagal Darbo 
sutarties ástatymo 26 straipsnio 2 punktà, pasibaigus sutarties terminui. 
Ieðkovë, kreipdamasi á teismà, nurodë, kad jos manymu, atsakovas jos at-
þvilgiu pasielgë neteisingai, nes atleidimo ið darbo metu ji buvo nëðèia. Ieð-
kovë praðë pripaþinti jos atleidimà ið darbo neteisëtu, gràþinti á darbà, ið-
ieðkant atlyginimà uþ visà priverstinës pravaikðtos laikà. Teismas nustatë, 
kad Darbo ástatymø kodekso 203 straipsnio 2 dalies nuostatos reiðkia, kad, 
pasibaigus terminuotai darbo sutarèiai su nëðèia moterimi, darbdavys gali 
ðià moterá atleisti ið darbo, taèiau, áforminæs terminuotos darbo sutarties 
pasibaigimà, darbdavys privalo imtis iniciatyvos ir ðià moterá ádarbinti pagal 
kità tarp ðaliø sudarytà darbo sutartá, ádarbinimo laikotarpiu mokant vidu-
tiná darbo uþmokestá, bet ne daugiau kaip tris mënesius nuo terminuotos 
darbo sutarties pasibaigimo dienos. Darbdavio neávykdymas pareigos ádar-
binti vertintinas kaip atsisakymas priimti á darbà Darbo sutarties ástatymo 
19 straipsnio 1 dalies 4 punktu numatytu atveju (kai kitais ástatymuose nu-
matytais atvejais draudþiama atsisakyti priimti á darbà), kuris pagal Darbo 
sutarties ástatymo 19 straipsnio 2 dalá gali bûti ginèijamas teismine tvarka.  

Rinkos ekonomikos sàlygomis ði garantija prasmës netenka dël keliø 
prieþasèiø, t. y. visø pirma teisiniu poþiûriu ðià garantijà ágyvendinti sudë-
tinga. Pati garantijos konstrukcija yra kebli – „atleisti bûtinai ádarbinant“. 
Kitaip tariant, þinant terminuotos darbo sutarties paskirtá, ðiuo atveju 
darbdavys yra priverstas arba jà ádarbinti nuolatiniam darbui, kur numato-
mos jau neterminuotoms darbo sutartims taikomos garantijos, arba pasiû-
lyti ðià darbuotojà kitam darbdaviui. Antra, tarybiniais laikais ðios garanti-
jos uþtikrinimas buvo paprastas, nes vienintelis darbdavys buvo valstybë, 
biudþetas buvo vienas, dabar darbdaviui privatininkui, numatanèiam toms 
darbo funkcijoms atlikti tik terminuotus darbinius santykius, yra keblu 
ádarbinti nëðèià moterá. 

Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegija, 
iðnagrinëjusi civilinæ bylà1 dël gràþinimo á darbà ir atlyginimo uþ priverstinæ 
pravaikðtà priteisimo, iðaiðkino, kad teismas, gràþindamas neteisëtai at-
leistà, perkeltà ar nuðalintà darbuotojà á pirmesnájá darbà, iðieðko atlygi-
nimà uþ visà priverstinës pravaikðtos laikà arba atlyginimo skirtumà, kai 
darbuotojas dirbo maþiau apmokamà darbà. Priverstinë pravaikðta – tai 

                                                           

1 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2001 m. balan-
dþio 2 d. nutartis Nr. 3K–3–368 [interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 19 d.]. Prieiga per 
internetà: <http://www.lat.litlex.lt/Nutartys/cnut/2001/nut2001c/3K-3-368.htm> 
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laikas, per kurá darbuotojas dël darbdavio kaltës negalëjo dirbti. Atlygini-
mas uþ priverstinæ pravaikðtà yra pinigø suma, kurià darbuotojas bûtø uþ-
dirbæs, jei nebûtø paþeista jo teisë dirbti1. Byloje nustatyta, kad ieðkovë ið 
darbo atleista 2000 m. vasario 21 d., o á darbà gràþinta 2000 m. birþelio 14 
d. teismo sprendimu. Atleidþiamai ið darbo pagal Darbo sutarties ástatymo 
29 straipsnio 1 dalies 2 punktà ieðkovei buvo iðmokëta 6 jos vidutiniø darbo 
uþmokesèiø dydþio iðeitinë paðalpa. Priverstinës pravaikðtos laikà sudarë 
tik trys mënesiai ir 21 diena. Todël teismas, spræsdamas tokià bylà, turi visø 
pirma ávertinti, ar tinkamai atlyginta uþ priverstinæ pravaikðtà. Kadangi 
ieðkovei iðmokëta iðeitinës paðalpos suma virðijo jai priteistino atlyginimo 
uþ visà priverstinës pravaikðtos laikà sumà, pagrástai atmetë jos reikalavimà 
papildomai priteisti atlyginimà uþ priverstinës pravaikðtos laikà. Patenki-
nus ieðkovës reikalavimà, ið darbdavio ieðkovei bûtø priteistas dvigubai di-
desnis atlyginimas uþ priverstinës pravaikðtos laikà, negu numato Darbo 
sutarties ástatymo 42 straipsnio 2 dalis. Ðiuo atveju ieðkovei atlyginimas uþ 
visà priverstinës pravaikðtos laikà yra sumokëtas iðeitinës paðalpos pavi-
dalu. 

Kai neteisëtai atleistas darbuotojas pareiðkia, kad, gràþinus já á ankstes-
nájá darbà, jam bûtø sudarytos nepalankios sàlygos dirbti, teismas, konsta-
tuodamas neteisëtà atleidimà, gali darbuotojo praðymu negràþinti jo á 
darbà, ðiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo spren-
dimu nuo jo ásigaliojimo dienos. Darbo sutarties nutraukimo data tokiu at-
veju laikoma teismo sprendimo ásiteisëjimo data. Be to, ðiuo atveju teismas 
priteisia darbuotojui nustatyto dydþio iðeitinæ iðmokà, kuri gali bûti didi-
nama atsiþvelgiant á darbuotojo staþà toje ámonëje, ir 1 VDU dydþio ið-
mokà uþ priverstinës pravaikðtos laikà nuo atleidimo ið darbo iki teismo 
sprendimo ásigaliojimo dienos. (DK 297 str.). 
 
 

5.3. Išieškojimas įmonės bankroto atveju 
 

Iðieðkoti darbo uþmokestá ir kitas su darbo santykiais susijusias iðmokas, 
kai ámonë yra nemoki, kur kas sudëtingiau. Jau Nepriklausomoje Lietuvoje 
Kreditoriams kenksmingø skolininko aktø ginèijimo ástatymo 1–2 ir 6 
straipsniai numatë, jei bet kurio (þemës ûkio, namø ir t. t.) turto savininkas 
perleisdavo turtà uþ atlyginimà arba be atlyginimo savo arba sutuoktinio 
tam tikro laipsnio giminëms ir tuo padarydavo darbininkams ar kitiems 

                                                           

1 Teismø praktika. 1996. Nr. 3–4. P. 35. 
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kreditoriams þalà, nukentëjæ asmenys, kai teismas jiems priteisdavo ieðkiná, 
bet nebûdavo ið ko ieðkoti, galëjo ieðkinio tvarka ginèyti to turto perleidimo 
aktus bei jø nenaudai sudarytas sutartis. Taip priklausantis atlyginimas ga-
lëjo bûti iðieðkomas. Taip buvo galima ginèyti aktus, kai turtas perleistas 
saviems ar svetimiems be atlyginimo. Jei perleistas turtas svetimiems uþ 
atlyginimà, tai galëjo ginèyti tik tuo atveju, jei perleidëjas norëjo tuo pa-
kenkti savo kreditoriams, o ágijëjas tai þinojo1. Be to, to paties ástatymo 3–4 
straipsniuose numatyta, kada laikoma, kad perleidëjas norëjo pakenkti 
kreditoriams, o ágijëjas apie tai þinojo, t. y. tuo atveju, jei perleidëjas suda-
rydavo aktà po to, kai nutraukdavo mokëjimus, (arba 10 dienø prieð tai, jei 
turtà perleido bet kuriam kreditoriui). Tokius aktus galëjo ginèyti tik teis-
mui pripaþinus já nemokiu. Asmenys, kurie perleidæ turtà norëjo pakenkti 
savo kreditoriams, ir asmenys ágijæ tà turtà apie tai þinojo ir taip padarë 
kreditoriams þalos, buvo baudþiami kalëjimu (Baudþiamojo statuto pakei-
timas, 6064 str.). 

Vienas ið paprastesniø bûdø iðsaugoti verslà ir darbuotojø uþimtumà 
nuraðant skolas yra taikos sutarties sudarymas. Taikos sutarties sudarymas 
– tai kai kreditoriai ir ámonë susitaria tæsti ámonës veiklà, kai ámonë prisi-
ima tam tikrus ásipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus ati-
dëti, sumaþinti ar jø atsisakyti (Ámoniø bankroto ástatymo 2 str.)2. Nesutik-
dami su taikos sutarties sàlygomis, kreditoriai turi teisæ iðkelti bylà dël 
ámonës bankroto. Panaðios nuostatos buvo ir nepriklausomoje Lietuvoje, 
tik tokiu atveju darbuotojai turëjo daugiau teisiø. Tai yra prekybos ir pra-
monës ámoniø nemokaus (ne bankroto) skolininko kreditoriai, iðskyrus tu-
rinèius ipotekas ir uþstatus, dauguma balsø ir, be to, atstovaudami ne ma-
þiau kaip ¾ visø skolø, dël skolø dydþio ir mokëjimo tvarkos galëjo sudaryti 
su skolininku taikos sutartá, kuri paskui visiems buvo privaloma ir visiems 
suteikdavo ipotekos teises á nekilnojamàjá turtà (Prekybos kodeksas, 519–
524 str.). Tokios sutartys kartais galëjo bûti darbininkams nenaudingos, 
pavyzdþiui, atsisakant didesnës ar maþesnës skolø dalies arba skolø mokë-
jimà iðdëstant labai ilgais terminais, todël darbininkai, turëdami teisæ da-
lyvauti kreditoriø susirinkime, stengdavosi, kad nebûtø priimti jiems ne-
naudingi nutarimai bei sutartys. Tuo atveju, jei vis dëlto dauguma kredito-
riø tokià darbininkams nenaudingà sutartá sudarydavo, tai per 8 dienas jie 

                                                           

1 Kreditoriams kenksmingø skolininko aktø ginèijimo ástatymas // Vyriausybës þinios. 
1934. Nr. 367. 

2 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 31–1010; 
Nr. 37 (atitaisymas); Nr. 52 (atitaisymas). 
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turëjo paduoti teismui savo nesutikimo motyvus, kad teismas sutarties ne-
tvirtintø (Prekybos kodeksas, 523–524 str.)1. 

Kaip rodo praktika, daugeliu atvejø nemokiai ámonei iðkeliama ban-
kroto byla, todël ji gali bûti likviduojama ir atleidþiami visi arba dauguma 
ámonës darbuotojø, su kuriais darbdavys ne visada gali ið karto atsiskaityti.  

Vadovaujantis 1997 m. Ámoniø bankroto ástatymo2 11 straipsniu, Vals-
tybinë darbo inspekcija privalëjo pateikti pareiðkimà teismui dël ámonës 
bankroto bylos iðkëlimo tais atvejais, kai ámonës darbuotojas (darbuotojai) 
praneða inspekcijai, kad ámonë neiðmokëjo darbo uþmokesèio uþ du ir 
daugiau mënesiø ir (arba) tikrinimo metu nustatyta, kad ámonë yra ne-
moki. Vykdydama ðià ástatymo nuostatà, inspekcija 2000 m. inicijavo 19 
bankroto bylø (1999 m. – 35), taèiau iðkeltos buvo tik 7 bylos arba 36,8 
proc. (1999 m. – 10, arba 28,6 proc.). Dël trijø ámoniø teismas bylà kelti at-
sisakë, nes pripaþino, kad ámonë yra moki; dviem atvejais nepavyko rasti 
ámonës administratoriaus; dël likusiø 7 ámoniø teisminis nagrinëjimas, 
sprendþiant klausimà dël bankroto bylos iðkëlimo, tæsiasi iki ðiol. Daþniau-
siai teismo nutartys iðkelti ar atsisakyti kelti bylà yra apskundþiamos aukð-
tesnëms teismo instancijoms. Toks vilkinimas teismuose trukdo sklandþiai 
nagrinëti bylas dël darbo uþmokesèio iðieðkojimo.  

Nuo 2001 m. liepos 1 d. teisës Valstybinei darbo inspekcijai inicijuoti 
ámonei bankroto bylà nebelieka. Vadovaujantis 2001 m. Ámonës bankroto 
ástatymu3, dël bankroto bylos iðkëlimo ámonei pateikti ieðkiná gali tik kre-
ditoriai, savininkai ir ámonës administracijos vadovai. Tarp kreditoriø dël 
nemokamo darbo uþmokesèio ir kitø su darbo santykiais susijusiø iðmokø 
yra ir ámonës darbuotojai. Tai reiðkia, kad darbuotojams ástatymas numato 
pareigà ne tik aktyviai domëtis ámonës padëtimi, bet ir imtis atitinkamø 
veiksmø, padedanèiø pakeisti savo ar ámonës likimà. Ámonei iðkelti ban-
kroto bylà darbuotojas, kaip ir kiti kreditoriai, turi teisæ tik kai su juo delsia 
atsiskaityti ne maþiau kaip tris mënesius.  

Pagal 1992 m. Tarptautinës darbo organizacijos (toliau – TDO) kon-
vencijà Nr. 173 „Dël darbuotojø reikalavimø gynimo darbdaviui tapus ne-
mokiu“4 ir jà papildanèià rekomendacijà Nr. 180 „Dël darbuotojø reikala-

                                                           

1 Grabauskas J. Darbo ir socialinës apsaugos teisë. – Ðiauliai, 1934. P. 36. 
2 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 1997. Nr. 64–1500; 

1998. Nr. 109–2996, Nr. 114–3189. 
3 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 31–1010; 

Nr. 37 (atitaisymas); Nr.52 (atitaisymas). 
4 Tarptautinës darbo organizacijos konvencija Nr. 173 „Dël darbuotojø reikalavimø gy-

nimo darbdaviui tapus nemokiu“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 31–768. 
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vimø gynimo jø darbdaviui tapus nemokiu“1, darbuotojø reikalavimai gi-
nami dvejopai: teikiant privilegijà (konvencijos II skyrius) arba per garan-
tinæ institucijà (konvencijos III skyrius). Norint apsaugoti darbuotojø tei-
sëtus reikalavimus, valstybës, TDO narës, gali pasirinktinai priimti ðios 
konvencijos II ar/ir III skyrius arba, pradþioje priëmusios vienà, vëliau gali 
priimti kità skyriø.  

Teisæ á reikalavimø apsaugà darbdavio nemokumo atveju taip pat nu-
mato 1996 m. geguþës 3 d. Europos Tarybos ministrø Komiteto patvirtinta 
Europos Socialinës Chartijos nauja redakcija (originalas, priimtas 1961 m. 
spalio 18 d.), kurioje átvirtinta: „kiekvienas darbuotojas turi teisæ á reikala-
vimø apsaugà ámonës bankroto atveju“2. Tam, kad bûtø efektyviai ágyven-
dinamos darbuotojø teisës apsaugant jø reikalavimus darbdavio nemo-
kumo atveju, ðalys ásipareigoja uþtikrinti darbuotojø reikalavimus, kylan-
èius ið darbo sutarèiø ar darbo santykiø, sukuriant garantines institucijas 
arba kitomis veikianèiomis apsaugos formomis. Kaip apsaugoti teisëtus 
darbuotojø reikalavimus valstybëms paliekama pasirinkimo laisvë. Svarbu, 
kad jie bûtø apsaugoti. 

Panaðias nuostatas dël darbuotojø apsaugos darbdavio nemokumo at-
veju numato ir Europos Bendrijos Tarybos 1980 m. priimta direktyva Nr. 
987 „Dël valstybiø nariø ástatymø, susijusiø su darbuotojø apsauga jø darb-
daviui tapus nemokiam, derinimo“3 (toliau – Direktyva). Ðioje Direktyvoje 
numatyti bendrieji standartai, kuriuos valstybës narës gali pritaikyti savo 
skirtingose teisinëse sistemose, siekdamos apsaugoti darbuotojø reikalavi-
mus, jø darbdaviui tapus nemokiam. 

Kaip matyti ið tarptautiniø standartø analizës, iðskiriamos dvi pagrindi-
nës sistemos, apsauganèios likviduojamos dël bankroto ámonës darbuotojø 
materialinius interesus, tai: 1) darbuotojø teisë pareikðti savo reikalavimus 
darbdaviui dël neatsiskaitymo su jais uþ darbà, 2) steigimas garantiniø 
draudiminiø fondø, ið kuriø bûtø atliekamos atitinkamos iðmokos darbuo-
tojams, atleistiems dël ámonës bankroto. 

                                                           

1 R 180 Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992 
[interaktyvus] [þiûrëta 2002 m. balandþio 5 d.]. Prieiga per internetà: <http://ilolex.ilo. 
ch:1567/english/recdisp1.htm> 

2 The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Issue 4. 
– The Netherlands: Kluwer law international, 1996. P. 359–378. 

3 Council directive of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer 
(80/987/EEC) // Svarbiausiø Europos Sàjungos socialinës apsaugos dokumentø vertimas á lie-
tuviø kalbà. Consensus programme. 1999. P. 61.  
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5.3.1. Išieškojimas teismo sprendimu 

 
Ðis bûdas labiau paplitæs ir egzistuoja seniai. Stengiantis apsaugoti dar-

buotojus jø darbdaviui tapus nemokiam, o ypaè garantuoti neapmokëtø 
reikalavimø apmokëjimà, jau 1925 m. priimtos TDO konvencijos Nr. 17 
„Dël kompensavimo dirbantiesiems ávykus nelaimingiems atsitikimams 
gamyboje“1 11 straipsnis ir 1949 m. priimtos TDO konvencijos Nr. 95 „Dël 
darbo uþmokesèio apsaugos“2 11 straipsnis numatë ðias darbuotojø reika-
lavimø gynimo gaires. Pirma, nacionaliniai ástatymai turi numatyti priemo-
nes, kurias taikant, ávertinus kiekvienos ðalies ypatingas sàlygas, kaip ga-
lima geriau bûtø kompensuojama darbuotojams ámonës nemokumo atveju, 
taip pat bûtø iðmokamos draudimo iðmokos nukentëjusiesiems dël nelai-
mingø atsitikimø arba jø iðlaikytiniams jø mirties atveju. Antra, ámonës 
bankroto ar jos teisminio likvidavimo atveju joje dirbantys darbuotojai turi 
bûti pripaþinti privilegijuotais kreditoriais dël jiems priklausanèio darbo 
uþmokesèio uþ atliktà darbà ar kitø su darbo santykiais susijusiø iðmokø 
per nacionaliniuose ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose nustatytà 
laikotarpá (iki bankroto ar teisminio likvidavimo) arba nustatytam darbo 
uþmokesèio dydþiui. Treèia, darbo uþmokestis, kuris sudaro privilegijuotà 
skolà, turi bûti iðmokëtas visas iki tol, kol paprasti kreditoriai galës pa-
reikðti bet koká reikalavimà dël turto dalies. Ketvirta, darbo uþmokesèio, 
sudaranèio privilegijuotà skolà, ir kitø privilegijuotø skolø prioritetus turi 
nustatyti nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai. 

Praktika rodo, kad átvirtinti TDO konvencijose tarptautiniai darbo 
standartai greitai sensta, neatitinka ðiø dienø reikalavimø ir pasikeitusiø 
sàlygø. Tiek konvencija Nr. 17, tiek ir konvencija Nr. 95 darbuotojø teisiø 
apsaugai darbdavio nemokumo atveju skyrë tik po vienà straipsná, kuriø tu-
riná reikëjo iðplësti dël praktikoje ávykusiø pasikeitimø. Todël 1992 m. 
TDO priëmë naujà konvencijà Nr. 173 ir jà papildanèià rekomendacijà, ku-
riomis remiantis pagerëjo darbuotojø reikalavimø gynimas jø darbdaviui 
tapus nemokiam. 

Visos darbuotojams priklausanèios iðmokos privalo turëti privileginá 
pobûdá, t. y. iðmokoms numatomas pirmumas prieð valstybës ar socialinio 
aprûpinimo sistemø numatomas ámokas. Taèiau, vadovaujantis rekomen-

                                                           

1 ILO. Internationale Labour Conventions and Recommendations 1919–1962. – Geneva. 
Vol I. 

2 Ten pat.  
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dacija Nr. 180, kuri papildo konvencijos Nr. 173 nuostatas, be privalomø 
darbuotojø reikalavimø gynimo, rekomenduojama ginti ir susijusius netie-
sioginius reikalavimus, tokius kaip, pavyzdþiui, ámokos, susijusios su socia-
linës apsaugos sistemomis, arba ámokos, susijusios su privaèiomis profesi-
nëmis, tarpprofesinëmis ar ámonës socialinës apsaugos sistemomis, kuriø 
neámokëjus gali bûti paþeistos darbuotojø teisës, susijusios su bûsimomis 
iðmokomis (pvz., pensijø dydþiu), taip pat paðalpos, á kurias darbuotojai tu-
rëjo teisæ prieð darbdavio nemokumà dalyvaudami ámonës socialinës ap-
saugos sistemoje ir kurias iðmoka darbdavys. Mûsø manymu, tiek tiesiogi-
niai darbuotojø reikalavimai, tiek ir su jais susijæ netiesioginiai reikalavimai 
turi bûti ginami nepriklausomai nuo jiems suteiktos reikalavimø tenkinimo 
eilës ir jø realaus patenkinimo. 

Lietuva, kaip TDO narë, 1994 m. rugsëjo 26 d. ratifikavo konvencijos 
Nr. 173 II skyriø „Darbuotojø reikalavimø gynimas teikiant privilegijà“, t. 
y. ásipareigojo vykdyti II skyriaus nuostatø reikalavimus. Èia nustatyta, kad 
darbuotojø reikalavimai, susijæ su darbo santykiais, turi bûti patenkinami ið 
nemokaus darbdavio turto pirmàja eile, t. y. jiems suteikiamas privilegi-
juotø reikalavimø statusas. Ið tiesø, tuo metu galiojæs 1992 m. Lietuvos 
Respublikos ámoniø bankroto ástatymas1 numatë pirmenybæ darbuotojø 
reikalavimams, taèiau 1997 m. Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto 
ástatyme2 ir vëlesniame 2001 m. Ámoniø bankroto ástatyme3 ði privilegija 
dingo. Tai yra, ðio ástatymas átvirtina ámonës turto ákaito turëtojo pirme-
nybæ, o darbuotojø reikalavimai tenkinami ið lëðø likuèio, gauto pardavus 
ámonës turtà ir atsiskaièius su ákaito turëtoju. 

Nevykdomas ásipareigojimas ir pagal ðios konvencijos 8 straipsnio 1 da-
lyje numatytà nuostatà dël tiesioginiams darbuotojø reikalavimams aukð-
tesnio privilegijos rango suteikimo. Nuo 1997 m. rugsëjo 1 d. ið Vyriausybës 
nutarimu ákurto Fondo, bankrutuojanèiø ir bankrutavusiø ámoniø darbuo-
tojø reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti4, kartu su ið-
mokomis darbuotojams buvo vykdomos ir ámokos á Valstybiná socialinio 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 1992. Nr. 29–843. 
2 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 1997. Nr. 64–1500; 

1998. Nr. 109–2996, Nr. 114–3189. 
3 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 31–1010; 

Nr. 37 (atitaisymas); Nr. 52 (atitaisymas). 
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 902 „Dël Fondo, bankrutuojanèiø ir 

bankrutavusiø ámoniø darbuotojø reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti“ // 
Valstybës þinios. 1997. Nr. 76–1960, 82–2060; 1998. Nr. 31–832, 86–2400; 1999. Nr. 5–102; 
2000. Nr. 18–434, Nr. 54–1582.  
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draudimo fondà (Sodrà). Tai, be abejo, iðkraipo 1997 m. Ámoniø bankroto 
ástatymo1 41 straipsnyje nustatytà kreditoriø reikalavimø tenkinimo eilës 
tvarkà, kur numatyta, kad pirmiausia turi bûti tenkinami darbuotojø rei-
kalavimai, susijæ su darbo santykiais, taip pat Fondo, bankrutuojanèiø ir 
bankrutavusiø ámoniø darbuotojø reikalavimams, susijusiems su darbo 
santykiais, tenkinti, reikalavimai. Reikalavimai dël mokesèiø ir kitø ámokø á 
valstybës, savivaldybiø, Sodros biudþetus bei kitus biudþetinius fondus 
(pvz., sveikatos) – antràja eile. 

Nors nuo 2001 m. liepos 1 d. ámonei iðkëlus tiek restruktûrizacijos2, tiek 
ir bankroto bylà3, kreditoriniø reikalavimø eiliðkumas iðliko nepakitæs, ta-
èiau ðiek tiek pakoreguota reikalaujamø iðmokø sudëtiniø daliø tenkinimo 
tvarka, t. y. kreditoriø reikalavimus numatoma tenkinti dviem etapais. Pir-
majame etape pagal nustatytà eilæ tenkinami kreditoriø reikalavimai be 
priskaièiuotø palûkanø ir netesybø, o antrajame etape pagal tà paèià eilæ 
tenkinama likusi kreditoriø reikalavimø dalis (palûkanos ir netesybos). 

Pirmàja eile tenkinamiems kreditoriø reikalavimams neturi bûti pri-
skirtas apskaièiuotas, su darbo uþmokesèiu susijæs fiziniø asmenø pajamø 
mokestis. Tai reiðkia, kad tenkinami tik darbuotojams iðmokamø, o ne pri-
skaièiuotø sumø reikalavimai. Kita vertus, darbuotojø interesai nukentëti 
negali, jei nebus patenkinti antros eilës reikalavimai (pvz., mokesèiai á biu-
dþetà ir socialinio draudimo ámokos), nuo kuriø priklauso darbuotojø ið-
mokos ateityje, t. y. negali nutrûkti nei sveikatos draudimo staþas, nei sta-
þas pensijai gauti ar atsirasti kitokiø trukdþiø.  

Rekomendacija Nr. 180 numato „skubià apmokëjimo procedûrà“4, kuri 
turi bûti taikoma, kai byla dël nemokumo negali garantuoti greito privile-
gijuotø darbuotojø reikalavimø apmokëjimo, t. y. ði procedûra taikoma ga-
rantuoti reikalavimø apmokëjimà nelaukiant bylos pabaigos, iðskyrus at-
vejus, kai greità darbuotojø reikalavimø tenkinimà atlieka garantinë insti-
tucija. Skubus darbuotojø reikalavimø tenkinimas gali bûti vykdomas taip:  

                                                           

1 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 1997. Nr. 64–1500; 
1998. Nr. 109–2996, Nr. 114–3189. 

2 Lietuvos Respublikos ámoniø restruktûrizavimo ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 
31–1012. 

3 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 31–1010; 
Nr. 37 (atitaisymas); Nr. 52 (atitaisymas). 

4 R 180 Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992 
[interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 5 d.]. Prieiga per internetà: <http://ilolex.ilo.ch:1567/ 
english/recdisp1.htm> 
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a) asmuo ar institucija, atsakinga uþ darbuotojo turto administravimà, 
turëtø apmokëti tokius reikalavimus tuètuojau, kai tik yra nustatoma, 
kad jie yra tikri ir apmokami;  

b) jeigu reikalavimas yra ginèytinas, darbuotojui turëtø bûti suteikta ga-
limybë nustatyti reikalavimo pagrástumà teisme arba bet kurioje ki-
toje institucijoje, kurios jurisdikcijoje yra tokio klausimo sprendimas, 
ir tuomet reikalavimas bûtø apmokëtas pagal (a) atvejá. 

Tokia apmokëjimo procedûra turëtø apimti visà ginamà reikalavimà 
teikiant privilegijà arba bent jau tà jo dalá, kurià nustato nacionaliniai ásta-
tymai ar kiti norminiai aktai.  

„Privilegijø sistemà“ apibûdina trys elementai: privilegijø objektas, ið-
mokø darbuotojams dydis (riba) ir privilegijø teikimo eiliðkumas. Naciona-
liniai ástatymai numato ne tik darbo uþmokesèio iðmokos prioritetà siauràja 
prasme, bet ir eilæ papildomø kompensacinio ar garantinio pobûdþio skati-
nimø ir iðmokø rûðiø. Iðmoka atleistiems dël ámonës bankroto darbuoto-
jams ribojama kalendoriniu periodu, sukëlusiu ámonës bankrotà, arba 
maksimalia suma. Paprastai taikomos abiejø rûðiø ribos. Maksimalus iðmo-
kos mokëjimo periodas ávairiose ðalyse skirtingas: JAV, Kanadoje – 3 mën., 
Didþiojoje Britanijoje – 4 mën., Prancûzijoje, Portugalijoje ir Ðveicarijoje – 
6 mën., Vokietijoje – 12 mënesiø. Paprastai nusistovi ir maksimalus iðmo-
kos dydis, kuris daþniausiai priklauso nuo valstybës minimalaus darbo uþ-
mokesèio arba nuo bazinio darbo uþmokesèio, naudojamo skaièiuojant 
ámokas á socialinio draudimo fondus (Prancûzijoje, Ispanijoje), arba nu-
statoma tvirta suma (JAV, Kanada, Belgija), kuri, atsiþvelgiant á infliacijà, 
turi bûti didinama. Atskirose ðalyse (pvz., Italijoje) ástatymas neriboja ið-
mokø dydþio darbuotojo naudai. Darbo uþmokesèio iðmokëjimo eiliðku-
mas, palyginti su kitomis privilegijuotomis iðmokomis atsiskaitant su kre-
ditoriais, ávairiose ðalyse skirtingas. Yra ðaliø (pvz., Japonija, Ðvedija), kur 
darbo uþmokestis atsiskaitant su kreditoriais pagal privilegijø eiliðkumà 
uþima antrà vietà, t. y. po visø mokesèiø atitinkamoms institucijoms (biu-
dþetams, socialinio aprûpinimo fondams ir t. t.) sumokëjimo. Didþiojoje 
Britanijoje darbo uþmokesèio iðmokëjimo eiliðkumas taikomas toks pat 
kaip ir mokesèiams. Pagaliau kai kur (pvz., Prancûzijoje, Ispanijoje) nu-
matyta superprivilegija darbo uþmokesèiui, t. y. darbo uþmokestis pagal ei-
liðkumà uþima pirmà vietà atsiskaitymø su kreditoriais eilëje ir turi pirme-
nybæ prieð mokesèius ir prieð atsiskaitymà su mokesèiø rinkëjais. Tiesa, to-
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kia superprivilegija apribojama paprastai maksimalia riba: 30 dienø – Ispa-
nijoje, 60 dienø – Prancûzijoje1. 

„Privilegijø sistema“ egzistuoja ir Lietuvoje. Jau 1934 m. Nepriklauso-
moje Lietuvoje veikë ástatymai, pagal kuriuos samdomas darbuotojas, ne-
gaudamas uþdarbio ar kito kurio nors atlyginimo ir nujausdamas, kad sam-
dytojas gali savo turtà likviduoti bei parduoti, turëjo teisæ skubiai pareikðti 
ieðkiná teismui ir praðyti teisëjà jo ieðkiná uþtikrinti (Civilinis proceso ásta-
tymas, 591 str.)2.  

Ðiuo metu galiojantys 1997 m. ir 2001 m. ámoniø bankroto ástatymai bei 
naujai priimtas Civilinis kodeksas numato pirmàja eile tenkinamø dar-
buotojø reikalavimø, susijusiø su darbo santykiais, pranaðumà. Taèiau jei 
kreditoriaus reikalavimai yra uþtikrinti ákeitimu ir (ar) hipoteka, jie (be 
palûkanø ir netesybø) tenkinami pirmiausia ið lëðø, gautø pardavus ákeistà 
ámonës turtà. Jei lëðø, gautø pardavus ákeistà turtà, nepakanka, likusi kre-
ditoriø reikalavimø suma tenkinama antràja eile. Tuo tarpu kai lëðø lieka – 
tenkinami kitø kreditoriø reikalavimai pagal eilæ, t. y. toliau tenkinami 
pirmosios eilës reikalavimai, tai darbuotojø reikalavimai, susijæ su darbo 
santykiais, reikalavimai atlyginti þalà dël suluoðinimo ar kitokio kûno su-
þalojimo, susirgimo profesine liga arba dël mirties nuo nelaimingo atsiti-
kimo darbe, asmenø reikalavimai apmokëti uþ perdirbti supirktà þemës 
ûkio produkcijà.  

Atsiþvelgiant á tai, kada ámonei iðkeltas bankrotas, darbuotojø reikala-
vimai pateikiami ir nagrinëjami skirtingai. Remiantis 1992 m. Ámoniø ban-
kroto ástatymu darbuotojø reikalavimai, turintys pirmenybæ net prieð ákaitu 
garantuotus kreditoriø reikalavimus, nebuvo visiðkai tenkinami dël to, kad 
ámonës bankroto byla ir bylos dël individualiø darbuotojø reikalavimø, su-
sijusiø su darbo santykiais, buvo nagrinëjamos atskirai ir netgi skirtinguose 
teismuose. Tai yra ðie reikalavimai nebuvo laikomi kreditoriø finansiniais 
reikalavimais ir jø sprendimui nebuvo taikytinos bankroto santykius regu-
liuojanèios normos. Kitaip tariant, tokie ginèai buvo pripaþástami kaip 
darbo ginèai, nagrinëjami ne tarp kreditoriaus ir skolininko, o tarp dar-
buotojo ir darbdavio. Tokiu atveju darbuotojai ieðkinius darbdaviams dël 
darbo uþmokesèio ir kitø iðmokø, susijusiø su darbo santykiais, privalëjo 
pateikti pirmos instancijos teismams. Darbuotojai, nutraukæ su bankru-
tuojanèia ámone darbo santykius, galëjo lengviau prisiteisti jiems priklau-

                                                           

1 Kiselev I. Ja. Sravnitelnoje i meþdunarodnoje trudovoje pravo. – Moskva: DELO, 1999. 
S. 193–195.  

2 Grabauskas J. Darbo ir socialinës apsaugos teisë. – Ðiauliai, 1934. P. 36.  
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santá atlyginimà, nes teismo antstoliai, vykdydami teismø sprendimus, 
areðtuodavo bankrutuojanèios ámonës turtà ir nukreipdavo á já iðieðkojimus. 
Darbuotojø, kurie nebuvo nutraukæ darbo santykiø su bankrutuojanèia 
ámone, reikalavimø patenkinimas tapdavo nerealus, nes ámonës turto, ið 
kurio galëtø bûti patenkinti jø reikalavimai, nelikdavo. Taip tarp tos paèios 
ámonës buvusiø ir esamø darbuotojø atsirasdavo nelygybë: patenkinus vie-
nos grupës darbuotojø reikalavimus, likdavo nepatenkinti kitø darbuotojø 
reikalavimai, tai reiðkia, kad bûdavo paþeidþiamas reikalavimø patenki-
nimo eiliðkumas. Ásigaliojus 1997 m. Ámonës bankroto ástatymui, ðis prieð-
taravimas buvo paðalintas. Nuo 1997 m. liepos 1 d. tiek buvusiø, tiek ir 
esamø bankrutuojanèios ámonës darbuotojø interesai ginami vienodai ir 
nagrinëjami kartu su kitø kreditoriø reikalavimais, t. y. „visos bylos, kuriose 
ámonei pareikðti turtiniai reikalavimai, tarp jø ir ið darbo santykiø kylantys 
finansiniai reikalavimai, perduodamos bankroto bylà iðkëlusiam teismui“1. 
Taèiau ðio ástatymo 40 straipsnis nustato, jog kreditoriø reikalavimams ten-
kinti skiriamos lëðos, likusios atsiskaièius su ámonës turto ákaito turëtojais. 
O tai reiðkia, kad ákaito turëtojui atlyginama ið lëðø, gautø pardavus ákeistà 
ámonës turtà, o gautø lëðø likutis skiriamas kitø kreditoriø (tarp jø ir dar-
buotojø reikalavimams, kylantiems ið darbo santykiø) reikalavimams pa-
tenkini. Ástatymas átvirtina ákaito turëtojo pirmenybæ patenkinti savo finan-
sinius reikalavimus. Darbuotojø reikalavimai gali bûti nukreipti tik á gautø 
uþ parduotà ákeistà turtà lëðø likutá, laikantis to paties ástatymo 41 straips-
nyje nustatytos kreditoriø reikalavimø tenkinimo eilës2. O tai reiðkia, kad 
turto, ið kurio galëtø bûti patenkinti pirmos eilës kreditoriø reikalavimai, 
gali neuþtekti. 

Apibendrinant galima daryti iðvadà, kad darbuotojø reikalavimai, pa-
teikti jø nemokiam darbdaviui, ginami teisme, suteikiant darbuotojams ati-
tinkamas procesines lengvatas, turi nemaþai trûkumø, trukdanèiø greitai ir 
realiai uþtikrinti darbuotojø reikalavimus. „Privilegijø sistema“ nepasitei-
sina ir daugelyje ðaliø dël: 

• bankroto procedûrø neefektyvumo, t. y. darbuotojø reikalavimø pa-
tenkinimas uþtæsiamas dël ilgo teisminio proceso pripaþástant ámonæ 
nemokia; 

• daþnai darbuotojø reikalavimai tenkinami po to, kai patenkinami kitø 

                                                           

1 Teismø praktika. 1998. Nr. 9. P. 113. 
2 Lietuvos Respublikos ámonës bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 1997. Nr. 64–1500; 

1998. Nr. 109–2996, 114–3189.  
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kreditoriø reikalavimai, pavyzdþiui, mokesèiø institucijø, socialinio 
aprûpinimo tarnybø, ákaito turëtojø; 

• nors ir labai geros bûtø darbuotojø reikalavimø tenkinimo sàlygos, jos 
visada priklauso nuo bankrutuojanèios ámonës turto dydþio, o jo ne 
visada pakanka. 

Atsiþvelgiant á teigiamas ir neigiamas teisminio naginëjimo ypatybes 
sprendþiant ámoniø bankroto bylas, atsiskaitymo su darbuotojais proble-
mos lieka neiðspræstos. Daþniausiai turto, ið kurio bûtø patenkinti darbuo-
tojø ir kitø kreditoriø reikalavimai, nepakanka, arba jis ðiuolaikinëmis sàly-
gomis nëra paklausus ir maþai vertintinas, todël darbuotojø reikalavimai 
gali bûti daug greièiau ir realiau patenkinti ið garantinës institucijos. 
 

5.3.2. Išieškojimas per garantines institucijas 
 

Jau tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje veikiantis Pramonës darbi-
ninkø samdos ástatymas1 numatë, kad atleistiems ið nusigyvenusiø ámoniø 
darbuotojams kompensacijos mokamos ið specialiai ðiam reikalui sudaryto 
fondo, á kurá visos ámonës nuo kiekvieno savo darbuotojo mokëjo tam tikrà 
nedidelá mokestá. Uþ ástatymo nuostatø nesilaikymà ámoniø vedëjai admi-
nistraciniu bûdu buvo baudþiami bauda iki 500 litø. 

TDO konvencijos Nr. 173 „Dël darbuotojø reikalavimø gynimo darbda-
viui tapus nemokiu“2 III skyriaus „Darbuotojø reikalavimø gynimas esant 
garantinei institucijai“ nuostatos gina ne tik darbuotojø darbo uþmokestá, 
bet ir kitas iðmokas, pavyzdþiui: uþmokestá uþ virðvalandþius, komisinius, 
atostogø apmokëjimà, atlyginimà uþ kitas mokamo nebuvimo darbe rûðis, 
metines ir kitas premijas, iðeitines iðmokas, kompensacijas uþ nepagrástà 
atleidimà ið darbo bei kitas iðmokas darbuotojams, nutraukus darbinæ 
veiklà; kompensacijas uþ nelaimingus atsitikimus darbe bei profesinius su-
sirgimus, kurias tiesiogiai iðmoka darbdavys.  

Pagal konvencijos III skyriaus nuostatas teisëti darbuotojø reikalavimai 
turi bûti ginami uþ laikotarpá, ne trumpesná nei 8 savaitës iki darbdavio 
nemokumo pradþios arba darbinës veiklos nutrûkimo (konvencijos 6 str. ir 
12 str.). 

Konvencijos III skyrius „Darbuotojø reikalavimø gynimas esant garan-
tinei institucijai“ apima platesnæ sritá, nes laiku ir tinkamai ákurta garantinë 

                                                           

1 Pramonës darbininkø samdos ástatymas // Vyriausybës þinios. 1933. Nr. 429; 1934. Nr. 457. 
2 TDO konvencijos Nr. 173 „Dël darbuotojø reikalavimø gynimo darbdaviui tapus nemo-

kiu“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 31–768. 
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institucija sëkmingai gina darbuotojø reikalavimus. Èia numatomi Garan-
tinës institucijos bendrieji principai:  

– darbuotojø reikalaujamà ið darbdavio uþmokestá uþ darbà laiduoja 
garantinë institucija, kai darbdavys dël nemokumo ðio uþmokesèio 
iðmokëti negali;  

– atlyginimà garantuojanèiø institucijø organizavimas, valdymas, veikla 
ir finansavimas nustatomi vadovaujantis nacionaliniais ástatymais ar 
kitais norminiais aktais arba kitomis nacionalinæ praktikà atitinkan-
èiomis priemonëmis; 

– visos taikomos priemonës jokiu bûdu neturëtø uþdrausti draudimo 
kompanijoms ginti darbuotojø reikalavimø darbdavio nemokumo at-
veju, jei jos siûlo pakankamas garantijas. Garantinës institucijos turë-
tø veikti vadovaujantis ir ðiais rekomendaciniais principais1: 

– jos turëtø prisiimti subsidiarinæ (papildomà) atsakomybæ uþ nemokiø 
darbdaviø ásipareigojimus dël ginamø darbuotojø reikalavimø ir su-
brogacijos forma turëtø veikti darbuotojø, kuriems jos iðmokëjo ið-
mokas, vardu, t. y. fondai, kaip draudikai, gali pareikðti regreso ieðki-
nius prieð darbdavá vadovaudamiesi nacionaliniais ástatymais;  

– garantiniø institucijø valdomi fondai, iðskyrus sudarytuosius ið ben-
drøjø valstybës pajamø, gali bûti panaudoti tik tam tikslui, kuriam jie 
buvo sukurti.  

Siekiant priartinti nacionalinius teisës aktus prie tarptautiniø darbo 
standartø, neratifikuotas konvencijos III skyrius artimiausiu metu turëtø 
bûti pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui dël jo ratifikavimo. Be to, nuo 
2000 m. spalio 1 d. ásigaliojo Garantinio fondo ástatymas, atitinkantis kon-
vencijos III skyriaus nuostatà, kad darbuotojø reikalavimams patenkinti 
turi bûti sukuriama garantinë institucija. 

Panaðias nuostatas dël darbuotojø apsaugos darbdavio nemokumo at-
veju numato ir Europos Bendrijø Tarybos 1980 m. priimta direktyva Nr. 
987 „Dël valstybiø nariø ástatymø, susijusiø su darbuotojø apsauga jø darb-
daviui tapus nemokiam, derinimo“2 (toliau – Direktyva). 

                                                           

1 R 180 Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992 
[interaktyvus] [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 5 d.]. Prieiga per internetà: <http://ilolex.ilo.ch:1567/ 
english/recdisp1.htm> 

2 Council directive of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer 
(80/987/EEC) // Svarbiausiø Europos Sàjungos socialinës apsaugos dokumentø vertimas á lie-
tuviø kalbà. Consensus programme. 1999. P. 61. 
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Direktyvos tikslas apibrëþtas 1 straipsnyje, t. y. ðia direktyva siekiama 
apsaugoti darbuotojø teisëtus reikalavimus, pareikðtus jø nemokiems darb-
daviams. Direktyva gina tik darbuotojø reikalavimus, kilusius ið darbo su-
tarèiø arba darbo santykiø. Ðis teisës aktas leidþia paèioms valstybëms na-
rëms nusistatyti iðimtis tam tikrø kategorijø darbuotojams, kuriems nebus 
taikoma ði direktyva. Taigi, Direktyvos 1 straipsnis jungia dvi ypatybes, su-
sietas su ðios direktyvos taikymu, kurios priklauso nuo sutarèiø pobûdþio ir 
darbo, kurá atlieka darbuotojas, pobûdþio (pvz., ði direktyva gali bûti netai-
koma darbdavio sutuoktiniui, þvejybos laivo águlai ir kapitonui ir pan.) arba 
darbuotojø kategorijø, kurioms jau yra taikomos kitos garantijø formos 
darbdavio nemokumo atveju.  

Direktyvoje numatomi ápareigojimai valstybëms narëms dël garantiniø 
institucijø áteisinimo, kurios padëtø uþtikrinti neapmokëtus darbuotojø 
reikalavimus, kylanèius ið darbo sutarèiø ar darbo santykiø ir susijusius su 
darbo apmokëjimu uþ laikotarpá iki nurodytos datos. Kada ðios institucijos 
perima darbdavio neávykdytus ásipareigojimus, valstybë narë gali pasirinkti 
vienà ið trijø datø: 1) darbdavio nemokumo pradþios; 2) praneðimo atitin-
kamam darbuotojui apie jo atleidimà ið darbo dël darbdavio nemokumo 
áteikimo; 3) darbdavio nemokumo pradþios arba, kai su atitinkamu dar-
buotoju nutraukiama darbo sutartis arba darbo santykiai dël darbdavio 
nemokumo (Direktyvos 3 str. 2 d.). Valstybëms narëms suteikiama gali-
mybë apriboti garantiniø institucijø mokëjimo ásipareigojimus. Svarbu, kad 
bûtø patenkinti reikalavimai, susijæ su darbo uþmokesèiu, atitinkamai pasi-
rinkus datà: (1) uþ paskutinius 3 mënesius pagal darbo sutartá arba darbo 
santykius, buvusius 6 mënesius iki darbdavio nemokumo pradþios; (2) uþ 
paskutinius 3 mënesius pagal darbo sutartá arba darbo santykius, buvusius 
iki praneðimo atitinkamam darbuotojui apie jo atleidimà ið darbo dël darb-
davio nemokumo áteikimo datos; (3) uþ paskutinius 18 mënesiø pagal 
darbo sutartá arba darbo santykius, buvusius iki darbdavio nemokumo pra-
dþios arba iki datos, kai su atitinkamu darbuotoju nutraukiama darbo su-
tartis arba darbo santykiai dël darbdavio nemokumo. Treèiuoju atveju 
valstybës narës gali apriboti mokëjimo ásipareigojimus ápareigojant atitin-
kamai sumokëti uþ 8 savaièiø laikotarpá arba uþ trumpesnius laikotarpius, 
kuriø bendra trukmë yra 8 savaitës (Direktyvos 4 str. 2 d.). Ðie ápareigoji-
mai, nustatantys garantinei institucijai prievolæ apmokëti darbuotojø rei-
kalavimus, nukreiptus jø nemokiam darbdaviui, yra labai svarbûs darbuo-
tojams, pavyzdþiui, budintiems pagal grafikus, darbuotojams vienetinin-
kams ir t. t., kurie gauna skirtingus atlyginimus per reikalavimams uþtik-
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rinti numatytus skaièiavimo laikotarpius (gali pasitaikyti ðvenèiø dienos, 
per kurias darbuotojai nedirba, gali tekti susikeisti pamainomis ir t. t). 

Direktyva leidþia valstybëms narëms pasirinkti ir kità apribojimo gali-
mybæ, t. y. nustatyti aukðèiausià reikalavimø, kylanèiø ið darbo sutarties ar 
darbo santykiø dël darbdavio nemokumo, iðmokëjimo darbuotojui ribà 
(Direktyvos 4 str. 3 d.), kurià garantinës institucijos ásipareigotø apmokëti. 
Paminëta riba gali bûti nustatoma tuo atveju, kai reikalavimø ávykdyti ne-
ámanoma per nustatytà laikotarpá arba dël kitø socialinio pobûdþio tikslø. 

Apibendrindami galime teigti, kad Direktyva darbuotojø finansiniams 
reikalavimams ginti jø darbdaviui tapus nemokiam numato du vertinimo 
kriterijus: 1) momentà, nuo kada atsiranda finansiniai ásipareigojimai 
darbdavio neapmokëtus ásiskolinimus apmokëti darbuotojams; 2) laiko-
tarpá, uþ kurá garantuojamas reikalavimø apmokëjimas, arba finansiniø rei-
kalavimø dydá. Èia nekonkretizuojama paèiø reikalavimø sudëtis, nuro-
doma, kad reikalavimai turi bûti susijæ su darbo sutartimi ar darbo santy-
kiais. 

Garantinës institucijos, kurios garantuoja neapmokëtus piniginius dar-
buotojø reikalavimus, kilusius ið darbo sutarties ar darbo santykiø ir pa-
teiktus nemokiems jø darbdaviams, atlieka svarbø vaidmená apsaugant 
darbuotojø teises. Minëta Direktyva konkreèiau ir detaliau, nei TDO kon-
vencija Nr. 173, numato garantiniø institucijø organizavimo, finansavimo ir 
veiklos taisykles (Direktyvos 5 str.): 

1) institucijø turtas turi bûti nepriklausomas nuo darbdaviø valdomo 
kapitalo ir nenaudojamas (neprieinamas) teisminiuose procesuose 
dël nemokumo. Tai yra darbuotojai, jø darbdaviui tapus nemokiam, 
turi teisæ reikalauti konkreèiø piniginiø iðmokø ið garantiniø institu-
cijø neatsiþvelgiant á tai, prisidëjo jø darbdaviai prie finansavimo ar 
ne. Ir dar, institucijø lëðos turi bûti skiriamos tikslingai; 

2) darbdaviai prisideda prie garantiniø institucijø finansavimo, iðskyrus, 
kai jas finansuoja tik valstybës institucijos. Kaip konkreèiai darbda-
viai prisidës prie garantiniø institucijø finansavimo, direktyva nenu-
mato, tai palikdama nustatyti paèioms valstybëms; 

3) garantiniø institucijø atsakomybë neturi priklausyti nuo to, ar iki galo 
bus ávykdyti darbdaviø finansavimo ásipareigojimai. Tuo átvirtinama 
garanto institucijø pareiga apmokëti darbuotojø reikalavimus, nu-
kreiptus nemokiam jø darbdaviui, nepriklausomai nuo to, ar darbda-
vys turi turto, ið kurio galëtø uþtikrinti nors dalá kreditoriø (tarp jø ir 
savo darbuotojø) reikalavimus, ar ne. Be to, garanto institucija neturi 
iki galo patenkinti darbuotojø reikalavimø, nukreiptø nemokiam jø 
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darbdaviui. Kokia jø dalis bus patenkinama ið garantinës institucijos, 
turi nustatyti kompetentingos valstybës institucijos. Svarbu, kad bûtø 
uþtikrinti minimalûs reikalavimai, numatyti anksèiau aptartoje ðios 
Direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje. 

Direktyva reikalauja uþtikrinti tam tikrø kategorijø darbuotojams pri-
klausanèiø sumø iðmokëjimà, kai jø darbdavys taps nemokus. Ðios sumos 
neturi apimti darbdavio ánaðø, mokamø pagal nacionalinæ socialinës ap-
saugos sistemà arba ámoniø pensijø schemas. Ypaè svarbûs darbuotojø 
teisiø ir teisëtø interesø apsaugai Direktyvos 6, 7 ir 8 straipsniai, kurie 
grieþèiau nei TDO konvencijos Nr. 173 nuostatos apdraudþia darbuotojø 
teises, susijusias su socialinës apsaugos sistema. Direktyva numato, kad tuo 
atveju, kai ið darbuotojø iðskaièiuojamos ámokos pagal nacionaliniø ásta-
tymø numatytas socialinës apsaugos sistemas, bet darbdaviai iki nemo-
kumo pradþios nesumokëjo jø draudimo institucijoms (pvz., Sodrai), dar-
buotojai, vadovaujantis ðios direktyvos nuostatomis, nepraranda teisës á ðiø 
draudimo institucijø mokamas iðmokas (pvz., ligos, nëðtumo ir kt.). Neturi 
bûti apribojamos ir vëlesnës iðmokos (pvz., senatvës pensijos) ðiems ar jau 
darbo santykius su ðia ámone nutraukusiems darbuotojams. 

Ágyvendinant ðios Direktyvos nuostatas, svarbu pabrëþti tai, kad valsty-
bëje narëje rengiami priimti ar taikomi nauji ástatymai gali bûti palankesni 
nei Direktyvos nuostatos. Tam neturi bûti prieðtaraujama, tuo labiau, kad 
pasikeitus ekonominei–finansinei, socialinei ar politinei padëèiai, átvirtinti 
darbo standartai gali neatitikti esamos padëties ir turi bûti perþiûrëti. 

Europos Bendrijos Tarybos Direktyvos „Ið dalies pakeièianti direktyvà 
Nr. 77/187/EEC „Dël valstybiø nariø ástatymø, susijusiø su dirbanèiøjø tei-
siø apsauga ámoniø, verslo ar verslo daliø perdavimo kitam darbdaviui at-
veju, derinimo“ Nr. 98/50/EEC“1 3 ir 4 straipsnio nuostatos, numatanèios 
darbuotojø teisiø apsaugà perduodant ámonæ ar jos dalá, negali bûti taiko-
mos jei perdavëjas yra bankroto arba kitø panaðiø nemokumo procedûrø, 
kurios buvo pradëtos ketinant likviduoti perdavëjo turtà, ir kurias priþiûri 
kompetentinga valdþios institucija, objektu. Tuo atveju, jei valstybë narë vis 
dëlto taiko ðias taisykles, direktyva numato, kad perdavëjo skolos, kylanèios 
ið darbo sutarèiø ar darbo santykiø, turi bûti gràþintos iki perdavimo arba 
prieð pradedant nemokumo procedûrà. Perëmëjui negali bûti perduoda-
mos skolos tuo atveju, jeigu pagal valstybës narës ástatymus tokios proce-
dûros reikalauja apsaugos, kaip numato Europos Bendrijos Tarybos di-

                                                           

1 Official journal of the European communities. Legislation. – Brussels–Luxembourg, 
1998. L 201. Vol. 41. 17 July. P. 88–92. 
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rektyva Nr. 80/987/EEC1. Kitaip tariant, darbuotojai savo teisëtus reikala-
vimus, nukreiptus jø nemokiam darbdaviui, gali patenkinti ið garantiniø 
institucijø iki ámonës teisës ir pareigos pereis teisiø perëmëjui.  

Lietuvos Seimas, atsiþvelgdamas á susidariusià ámoniø bankrotø gausà 
bei sunkià ðiø ámoniø darbuotojø padëtá, perþvelgæs TDO konvencijø vyk-
domas nuostatas ir Europos Bendrijos direktyvø nuostatas, 2000 m. rugsëjo 
12 d. priëmë Garantinio fondo ástatymà2 (toliau – ástatymas), kuriuo sie-
kiama apsaugoti darbuotojø reikalavimus darbdaviui tapus nemokiam.  

Tokio ástatymo buvo laukiama seniai. Ðiuo ástatymu ið esmës turëtø bûti 
iðspræsti ámonës nemokumo ir darbo teisiniø santykiø trûkumai taikant ga-
rantijas darbuotojams, kai nemokaus darbdavio prievoles perima garantinë 
institucija. Taèiau ástatymas ásigaliojimo dienà (2000 m. spalio 1 d.) nepra-
dëjo veikti. Vyriausybës ákurtas „Fondas bankrutuojanèiø ir bankrutavusiø 
ámoniø darbuotojø reikalavimø, susijusiø su darbo santykiais, tenkinti“ 
2000 m. neturëjo lëðø, ið kuriø bûtø tenkinami darbuotojø reikalavimai. 
Darbuotojai savo teisëtus reikalavimus ið garantinës institucijos galëjo vël 
tenkinti nuo 2001 m. rugpjûèio 11 d. pradëjus veikti Garantiniam fondui. 
Vadovaujantis bendromis teisës normø galiojimo laiko atþvilgiu taisyklëmis 
darbuotojø nepatenkinti reikalavimai pagal minëtà ástatymà turëjo bûti 
tenkinami jau po trijø mënesiø nuo ástatymo ásigaliojimo dienos, t. y. 2001 
m. sausio 1 d. Nors teisminës praktikos nebuvo, taèiau tai nereiðkia, kad 
darbuotojø teisës nebuvo paþeistos. Reikiamø ástatymø nebuvimas netu-
rëjo bûti pagrindu ir pasiteisinimu dël darbuotojø reikalavimø jø darbda-
viui tapus nemokiam netenkinimo. Kita vertus, ástatyme átvirtintos nuo-
statos nëra iki galo sureguliuotos. 

Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.90 straipsniu, „ga-
rantija“ laikomas vienaðalis garanto ásipareigojimas garantijoje nurodyta 
suma visiðkai ar ið dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo 
– skolininkas prievolës neávykdys arba jà ávykdys netinkamai, ir atlyginti 
kreditoriui nuostolius tam tikromis sàlygomis (pvz., skolininkui tapus ne-
mokiam ir kitais atvejais). Garanto atsakomybë yra subsidiarioji3. Iðskirti-
nis subsidiarinës atsakomybës bruoþas yra tas, kad kreditorius (darbuoto-

                                                           

1 Council directive of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer 
(80/987/EEC) // Svarbiausiø Europos Sàjungos socialinës apsaugos dokumentø vertimas á lie-
tuviø kalbà. Consensus programme. 1999. P. 61. 

2 Lietuvos Respublikos garantinio fondo ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 82–2 478. 
3 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: oficialus tekstas. – Vilnius: VÁ Teisinës infor-

macijos centras, 2000. P. 446. 
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jas) reikalavimus garantinei institucijai gali pareikðti tada, kai jo reikala-
vimø pagrindinis skolininkas – darbdavys nëra visiðkai patenkinæs. 

Lietuvos Respublikos garantinio fondo ástatyme, kuris turi ginti dar-
buotojø finansinius interesus darbdavio nemokumo atveju, neuþfiksuota 
net baziniø pagrindø, kuriais remiantis bûtø ágyvendinami tikslai, dël kuriø 
ir buvo priimtas ðis ástatymas. Ástatyme pasigendama iðmokø skyrimo ben-
drøjø principø, tokiø kaip, pavyzdþiui, „darbuotojai turi teisæ á reikalavimø 
patenkinimà ið Garantinio fondo“, „iðmokos darbuotojui dydis negali bûti 
maþesnis uþ socialiai priimtinà“. Taip pat nëra numatyta kriterijø, kuriais 
remiantis bus paskirstomos Garantinio fondo lëðos.  

Garantinio fondo ástatymo 4 straipsnio 3 dalis numato, kad ámokos á 
fondà administruojamos remiantis Mokesèiø administravimo ástatymu. Bet 
to nepakanka, nes kiekvienas konkretus mokesèio ávedimas turi bûti reg-
lamentuojamas atskiru ástatymu. Tuo labiau, kad Mokesèiø administravimo 
ástatymas1 administruoja tik mokesèius ir rinkliavas, kurie, prieðingai nei 
ámokos á Garantiná fondà, neturi tikslinës paskirties, yra negràþintini ir ne-
atlygintini. Mûsø nuomone, tai turëtø bûti numatyta ðiame ástatyme detali-
zuojant visà tvarkà, t. y. áteisinant darbdaviø ámokas á Garantiná fondà, 
lengvatas, sankcijas (delspinigius ir baudas) uþ ne laiku mokamas ar visai 
nemokamas ámokas bei ðiø lëðø panaudojimo galimybes Fondo administra-
vimo reikmëms, taip pat turëtø bûti aptartas momentas, ar bus skaièiuoja-
mos ámokos tø ámoniø, kurios yra nemokios, t. y. kol joms nëra pradëta 
bankroto procedûra, ir t. t. Mûsø manymu, ðiuo ástatymu bûtø uþpildytos 
visos teisinës spragos, kuriø neaptaria nei Garantinio fondo, nei Mokesèiø 
administravimo ástatymai.  

Nors Garantinio fondo ástatyme ámonëms numatyta tik 0,2 proc. pri-
skaièiuoto darbuotojams darbo uþmokesèio ámokø (pvz., nuo 430 Lt gau-
nanèio darbuotojo turës sumokëti 0,86 Lt kas mënesá), taèiau tai papildo-
mas mokestis, kurio ávedimui ne tik prieðinasi darbdaviai, bet ir siûlo nu-
statyti ámokas patiems darbuotojams. Tai, suprantama, kaip jau minëta, 
prieðtarauja tarptautiniams standartams. Kita vertus, darbuotojas laisva 
valia disponuojantis savo pajamomis, pats gali nuspræsti, apdrausti jas ar 
ne. Taèiau tai neturi bûti siejama su darbo santykiø pasekme. Darbdaviai 
nesutinka mokëti ámokø dël to, kad ið dabar surinktø ámokø bus garantuo-
jami darbuotojø reikalavimai tø ámoniø, kurios bankrutavo dël vadovø ar 
savininkø kaltës iki Garantinio fondo ástatymo ásigaliojimo ir kurie dar ne-

                                                           

1 Lietuvos Respublikos mokesèiø administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 1995. Nr. 
61–1525; 1996. Nr. 57–1342, Nr. 66–1574; 2000. Nr. 83–2510. 
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mokëjo ámokø á ðá fondà. Ástatymo pataisa1 numatë, kad ámoniø, kuriø ban-
kroto procesas pradëtas iki ðio ástatymo ásigaliojimo dienos, darbuotojams 
iðmokos mokamos ið Garantiniame fonde sukauptø Privatizavimo fondo 
lëðø ir ámoniø gràþinamø finansinës paramos lëðø, kurios joms buvo skirtos 
ið Fondo bankrutuojanèiø ar bankrutavusiø ámoniø darbuotojø reikalavi-
mams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti. Ámoniø, kuriø bankroto 
procesas pradëtas po ðio ástatymo ásigaliojimo dienos, darbuotojams iðmo-
kos mokamos ið Garantiniame fonde sukauptø ámoniø ámokø, valstybës 
biudþeto lëðø, skiriamø pagal atskirà programà, ir lëðø, atgautø ðiame ásta-
tyme numatyto atgræþtinio reikalavimo teise. 

Diskusijos dël darbdaviø ámokø áteisinimo vis tæsiasi. Kai kurie siûlo 
pakeisti Garantiná fondà draudiminiu, kas reikð privaèiø draudimo struk-
tûrø átraukimà. Kita vertus, privatus fondas nëra privalomas, todël tokiu 
atveju darbdaviai galës ir nedrausti savo darbuotojø. Tuo labiau, kad tai 
gali padaryti jau dabar. Taèiau iki ðiol në vienas darbdavys nëra apsidrau-
dæs nuo ðio rizikos faktoriaus, nes ámokas turëtø mokëti priklausomai nuo 
rizikos faktoriaus ávertinimo. Bet norint nustatyti ðá faktoriø, bûtina 
kruopðti ámoniø bankrotø analizë, o ir tokios draudimo praktikos nëra. 
Daþniausiai darbdaviai apdraudþia ámonës turtà, bet ne darbuotojø gebë-
jimus, ávertintus darbo jëgos ekvivalentu (ðiuo atveju darbo uþmokestá). 
Kita vertus, jei ir pavyktø Lietuvoje apdrausti darbuotojø teisëtus reikala-
vimus, kilusius dël ámonës bankroto, garanto institucija darbuotojø intere-
sus turëtø apsaugoti tik tiek, kiek draudikas nepadengs darbuotojø reikala-
vimø (Ástatymo 12 str.). O tuo atveju, jei dokumentais bus patvirtinta, kad 
darbuotojø reikalavimai buvo patenkinti visiðkai – darbdaviui, mûsø ma-
nymu, ið Garantinio fondo turëtø bûti gràþinamos visos ámokos. Todël, kol 
bus priimtas atskiras ðá mokestá reglamentuojantis ástatymas, mokesèio 
bûtø galima atsisakyti visai. Ástatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatomi fondo 
lëðø ðaltiniai, kuriø pagrindinis yra ámoniø ámokos. Kiti lëðø ðaltiniai nëra 
svarbûs, nes privatizavimo fondas pamaþu tuðtëja, nes nebëra ko privati-
zuoti, biudþetas kasmet tampa deficitinis, o lëðos Garantinio fondo kredi-
toriniams reikalavimams tenkinti ið „Fondo bankrutuojanèiø ar bankruta-
vusiø ámoniø darbuotojø reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, 
tenkinti“ dar neþinia kaip bus atgaunamos, nes per beveik 4 metus (nuo 
1997 m. rugsëjo 1 d. iki 2001 m. birþelio 15 d.), kol ðis Fondas veikë, ámoniø 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos garantinio fondo ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymas // 
Valstybës þinios. 2001. Nr. 22–716. 
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paramai buvo iðdalyta apie 53 mln. Lt, o gràþinta tik 6,3 mln. Lt, kas sudaro 
tik 11,8 proc.1.  

Nuo 2001 m. liepos 1 d. ámonei iðkëlus bankroto bylà, administratorius 
privalo pateikti Fondui bankrutuojanèiø ir bankrutavusiø ámoniø darbuo-
tojø reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti ar Garanti-
niam fondui dokumentus dël lëðø skyrimo darbuotojø reikalavimams, su-
sijusiems su darbo santykiais, tenkinti (11 str.)2. Tam ástatymas numato ir 
darbuotojø reikalavimø apsaugà. Kad darbuotojams netektø ilgai laukti 
savo reikalavimams patenkinti skirtø lëðø, Ámoniø bankroto ástatymo 35 
straipsnis3 numato, kad reikalavimai, kilæ ið darbo santykiø, gali bûti tenki-
nami ið Fondo bankrutuojanèiø ir bankrutavusiø ámoniø darbuotojø reika-
lavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti ir Garantinio fondo 
lëðø. Darbuotojo patvirtinti reikalavimai maþinami ið nurodyto fondo su-
mokëtos sumos dydþiu. Garantinis fondas, kaip kreditoriniø darbuotojø 
reikalavimø perëmëjas, turi atgræþtinio reikalavimo teisæ, t. y. jo reikalavi-
mai, kaip ir visø kitø kreditoriø, bus tenkinami treèiàja eile.  

Tarptautiniai standartai numato proporcingumo ir subsidiariojo prin-
cipø taikymà, kuriais remiantis visiems darbuotojams vienodai turi bûti uþ-
tikrinamos teisës. Kitaip tariant, darbuotojams, su kuriais darbdavys neatsi-
skaitë, jø reikalavimus turi padengti garantinë institucija. Deja, ðio principo 
taikymo pasigendama ágyvendinant Lietuvos Respublikos garantinio fondo 
ástatymo nuostatas. Kaip jau buvo minëta, ástatymo 3 straipsnis iðskiria tiek 
bankrutuojanèiø, tiek ir jau bankrutavusiø ámoniø, tiek dirbanèiø, tiek ir 
nutraukusiø darbo santykius su ðiais darbdaviais, darbuotojus, kuriø reika-
lavimai bus ginami pagal ðá ástatymà. Tuo apibrëþiama Garantinio fondo 
paskirtis. Pastebëtina, kad ástatymo baigiamosios nuostatos numato iðimtis 
ámonëms, kurioms bankroto procesas pradëtas iki Garantinio fondo ásta-
tymo ásigaliojimo dienos. Jø darbuotojams, norintiems patenkinti savo rei-
kalavimus ið Garantinio fondo, netaikomi ástatymo 5 straipsnio 1 dalies 2, 3 
ir 5 punktai, t. y. minëtø ámoniø darbuotojams bus mokamos tik: 1) nusta-
tyto dydþio iðmokos darbo uþmokesèio skolai ið dalies dengti 2) þalos atly-
ginimas dël nelaimingø atsitikimø darbe ar susirgimø profesine liga, jeigu ði 
prievolë pagal Þalos atlyginimo dël nelaimingø atsitikimø darbe ar susir-

                                                           

1 Fondo bankrutuojanèiø ir bankrutavusiø ámoniø darbuotojø reikalavimø, susijusiø su 
darbo santykiais, tenkinti sekretoriato 2001 m. liepos 1 d. pateikti duomenys. 

2 Lietuvos Respublikos ámoniø bankroto ástatymas // Valstybës þinios. 2001. Nr. 31–1010; 
Nr. 37 (atitaisymas); Nr. 52 (atitaisymas). 

3 Ten pat. 
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gimø profesine liga laikinàjá ástatymà1 nepereina valstybei ir netaikomas 
Nelaimingø atsitikimø darbe ir profesiniø ligø draudimo ástatymas2. Be to, 
to paties ástatymo baigiamosiose nuostatose numatoma galimybë sumaþinti 
tenkintinus darbuotojams reikalavimus. Kitaip tariant, tais atvejais, kai 
bankrutuojanèios ar bankrutavusios ámonës darbuotojams bankroto pro-
ceso metu jau buvo sumokëta tam tikra darbo uþmokesèio dalis, ástatymo 
nurodytos iðmokos jiems turi bûti sumaþinamos sumokëta suma. Mûsø 
nuomone, ði nuostata paþeidþia darbuotojø teises ir proporcingumo prin-
cipà. Kitaip tariant, ðiuo atveju diskriminuojami darbuotojai, kuriø reikala-
vimai kilo iki Garantinio fondo ástatymo ásigaliojimo, apribojant jø reikala-
vimø patenkinimo ið fondo teises. Ástatymas visiems darbuotojams turi vie-
nodai uþtikrinti jø teisëtø reikalavimø gynimà esant garantinei institucijai.  

Suprantama, kad neámanoma ir nëra tikslo viskà numatyti ástatyme, to-
dël ne maþà dalá nuostatø, susijusiø su darbuotojø reikalavimø patenki-
nimu jø darbdaviui tapus nemokiam, nustato poástatyminiai aktai. Anali-
zuodami juos galime ávertinti, ar detali lëðø skyrimo ið Garantinio fondo 
tvarka, ir ar ástatymo nustatytø nuostatø taikymo efektyvumas uþtikrina 
darbuotojø garantijas. Priimti ir du poástatyminiai aktai: 2001 m. birþelio 7 
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu Nr. 685 „Dël Garantinio 
fondo steigimo“ patvirtinti Garantinio fondo nuostatai3 ir Garantinio 
fondo tarybos 2001 m. birþelio 26 d. posëdyje (protokolas Nr. 1) (Fondo ta-
rybos 2001 m. rugsëjo 27 d. nutarimo redakcija, protokolas Nr. 3) patvir-
tintos paraiðkø teikimo lëðoms ið Garantinio fondo gauti rekomendacijos4. 

Pabrëþtina, kad tiek vienas, tiek ir kitas aktas suvarþo darbuotojø teises, 
numatytas ástatyme. Pavyzdþiui, anksèiau minëtos ástatymo baigiamosios 
nuostatos, kuriose numatomas apribojimas darbuotojams bankroto pro-
ceso metu gavusiems tam tikrà darbo uþmokesèio dalá, iðpleèiamos tiek Vy-
riausybës nutarime5, tiek ir Rekomendacijos 6 punkte. Èia numatoma, kad: 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos þalos atlyginimo dël nelaimingø atsitikimø darbe ar susirgimø 
profesine liga laikinàjá ástatymà // Valstybës þinios. 1997. Nr. 67–1656; 1999. Nr. 102–2918; 
2001. Nr. 48–1660. 

2 Lietuvos Respublikos nelaimingø atsitikimø darbe ir profesiniø ligø draudimo ástatymas 
// Valstybës þinios. 1999. Nr. 110–3207. 

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. birþelio 7 d. nutarimas Nr. 685 „Dël Garan-
tinio fondo steigimo“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 50–1753. 

4 Garantinio fondo Tarybos 2001 m. birþelio 26 d. posëdþio protokolas Nr. 1 (Fondo tary-
bos 2001 m. rugsëjo 27 d. nutarimo redakcija, protokolas Nr. 3) // Informaciniai praneðimai. 
2001. Nr. 63, Nr. 82–417. 

5 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. birþelio 7 d. nutarimas Nr. 685 „Dël Garan-
tinio fondo steigimo“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 50–1753. 
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1) tais atvejais, kai bankrutuojanèios ar bankrutavusios ámonës darbuoto-
jams bankroto proceso metu jau buvo sumokëta trijø minimaliø mënesiniø 
algø ar didesnë suma (neatsiþvelgiant á gaunamø lëðø ðaltinius), iðmokos 
ðiems darbuotojams ið Garantinio fondo nepriklauso; 2) kai ámonës dar-
buotojams bankroto proceso metu buvo sumokëta darbo uþmokesèio dalis, 
maþesnë negu trijø minimaliø mënesiniø algø suma (1290 Lt), jiems iðmo-
këtinà sumà sudarys skirtumas iki 3 MMA; 3) tais atvejais, kai ámonës dar-
buotojams bankroto proceso metu nebuvo sumokëta darbo uþmokesèio 
dalis, kuria turi bûti sumaþinti reikalavimai kreditoriams dël neiðmokëto 
darbo uþmokesèio, jiems iðmokëtinà sumà sudarys 3 MMA dydis. Vado-
vaujantis ðiomis taisyklëmis, pavyzdþiui, jei darbuotojo reikalavimai siekia 
6 MMA, ir bankroto proceso metu jam buvo iðmokëta 3 MMA, jis netenka 
teisës á reikalavimø patenkinimà ið Garantinio fondo. Garantinis fondas 
veikai kaip garantas, t. y. jis privalo ið nemokaus darbdavio perimti dar-
buotojø reikalavimus ir minimaliu lygiu juos patenkinti. Mûsø nuomone, 
minimalus lygis turi bûti pagrástas ástatyme nustatytais apribojimais. Tokiu 
atveju darytina iðvada, kad aptartos áteisintos nuostatos blogina darbuotojø 
teisiø gynimà esant garantinei institucijai, palyginti su numatytais tarptau-
tiniais standartais. Kaip jau buvo minëta, tarptautinës nuostatos leidþia ap-
riboti reikalavimø patenkinimà, nustatant didþiausià iðmokos sumà arba 
nustatant laikotarpá, per kurá bus ginami reikalavimai, taip pat iðskiriant 
atitinkamas darbuotojø kategorijas. Mûsø aptartu atveju reikalavimø su-
maþinimas iðmokëta suma ar visiðkas reikalavimø nepatenkinimas dël to, 
kad jau tokio dydþio reikalavimas buvo patenkintas ið kitø ðaltiniø (pvz., ið 
teismo leidimu ámonëje vykdomos veiklos), neatitinka minëtø tarptautiniø 
dokumentø nuostatø. Vadinasi, bankroto proceso metu iðmokëtas darbo 
uþmokestis darbuotojui negali bûti kliûtis patenkinti darbuotojo teisëtus 
reikalavimus. Kita vertus, Garantinio fondo ástatymas nieko neápareigoja 
bankroto proceso metu stebëti ir fiksuoti, kiek, kam ir kas patenkina ne-
mokaus darbdavio skolas darbuotojui. Iðnagrinëjus atitinkamus teisës aktus 
galima daryti iðvadà, kad Garantinio fondo ástatymo ir atitinkamø poásta-
tyminiø aktø nuostatos prieðtarauja vieni kitiems ir neatitinka tarptautiniø 
standartø, reglamentuojanèiø darbuotojø reikalavimø gynimà jø darbdaviui 
tapus nemokiam. 

Kita vertus, ðiems darbuotojams taikant skirtingà reikalavimø patenki-
nimo tvarkà lëðø trûkumas negali bûti pasiteisinimas. Ástatyme nenuma-
tomi atvejai, ar bus tenkinami darbuotojø reikalavimai ir, jei bus, tai kaip, 
kai visiems darbuotojams fondo lëðø neuþteks arba jø nebus visai. Pavyz-
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dþiui, Vyriausybës nutarimo 16 punkto 1 dalyje1 numatyta, kad fondo ta-
ryba, atsiþvelgdama á tai, kiek fonde yra lëðø, kiek pateikta paraiðkø ir pra-
ðoma iðmokëti lëðø, siekdama patenkinti bent dalá kuo didesnio skaièiaus 
darbuotojø reikalavimø, gali atidëti iðmokø, numatytø Garantinio fondo 
ástatymo 5 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 5 punktuose, skyrimà, kol fonde bus 
pakankamai lëðø ðiems reikalavimams tenkinti. Ðios nuostatos taikymas 
reiðkia, kad darbuotojams reiks dar ilgiau laukti, kol bus patenkinti jø rei-
kalavimai. Bûtø paprasèiau numatyti atsakomybæ valstybei ir reikalavi-
mams patenkinti lëðas skirti ið biudþeto. 

Analizuojant lëðø patenkinimo ið Garantinio fondo tvarkà galima 
áþvelgti dar vienà trûkumà, t. y. reikalaujama pateikti per daug detalius 
duomenis. Pavyzdþiui, ámonës paraiðkoje turi bûti nurodytos skolø prie-
þastys, galimybë darbuotojø iðmokoms gautas lëðas gràþinti pardavus tu-
rimà turtà pagal fondo atgræþtiná reikalavimà ir kitos esminës bankroto 
bylos aplinkybës. Ðiø duomenø pateikimas verèia suabejoti jø tikslingumu, 
nes tai neturi nieko bendra su darbuotojø reikalavimø patenkinimu, tiks-
liomis ir dokumentuose pagrástomis sumomis. Garantinis fondas savo at-
græþtinius reikalavimus kaip ir kiti kreditoriai galës tenkinti teismo keliu 
ástatymo nustatyta eilës tvarka. Kita vertus, nepateikus ðiø duomenø ir per 
Garantinio fondo administracijos nustatytus terminus nepaðalinus ðiø trû-
kumø dokumentø teikimas fondo tarybai atidedamas, o tai reiðkia, kad 
darbuotojø teisëti reikalavimai nebus net minimaliai patenkinami.  

Apibendrinant pateiktà analizæ galima daryti iðvadà, kad norint uþtik-
rinti darbuotojø reikalavimø greità ir efektyvø gynimà visø pirma reikala-
vimø patenkinimà reikia organizuoti daug anksèiau, t. y. iki ámonei bus ið-
kelta bankroto byla; antra, turi bûti sutrumpinti procesiniai terminai, truk-
dantys laiku ir greitai ágyvendinti darbuotojams numatytas garantijas darb-
daviui tapus nemokiam; treèia, ástatymus bûtina sutvarkyti taip, kad atitin-
kamos nuostatos neprieðtarautø tarptautiniams standartams, ir kad jose 
nebûtø átvirtintos darbuotojø teises paþeidþianèios nuostatos.  
 
 

� � � 

 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. birþelio 7 d. nutarimas Nr. 685 „Dël Garan-
tinio fondo steigimo“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 50–1753. 
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI 
 

1. Kokias darbo uþmokesèio sistemas ir formas þinote? 
2. Kokius darbo uþmokesèio nustatymo principus þinote? 
3. Kaip Lietuvoje nustatomas MDU? 
4. Kokio dydþio MMA ir MVA yra ðiuo metu? 
5. Kaip vykdomas apmokëjimas esant ypatumams darbe (virðvalandþiai, 

darbas naktá ir t. t.)? 
6. Kokie apmokëjimo ypatumai taikomi dirbant ne visà darbo laikà, su-

trumpintà darbo laikà? 
7. Kokie teisës aktai reglamentuoja darbo apmokëjimà sustabdþius darbo 

sutarties vykdymà? 
8. Kuo skiriasi teisinis darbo apmokëjimo reglamentavimas darbuoto-

jams, dirbantiems valstybiniame ir privaèiame sektoriuose?  
9. Kaip atsiskaitoma atleidus ið darbo? 

10. Kà ir kada moka darbuotojams iðeinant atostogø? 
11. Kokie teisiniai ypatumai numatyti atsiskaitant su darbuotojais, kai 

ámonë tampa nemoki? 
12. Kokie galimi darbo uþmokesèio ir kitø su darbo santykiais susijusiø ið-

mokø iðieðkojimo variantai? 
13. Kokia teisminë praktika dël darbo uþmokesèio iðieðkojimo?  
14. Kokia garantinës institucijos reikðmë atsiskaitant su darbuotojais? 
15. Ar atitinka ES direktyvø nuostatas Lietuvos Respublikos garantinio 

fondo ástatymas? 
 
 

 

 

 

 

� � � 

 



 

Maèernytë–Panomariovienë, Ingrida 

Ma91 Apmokëjimas uþ darbà ir jo uþtikrinimas: mokomasis leidinys. –  

Vilnius: Lietuvos teisës universiteto Leidybos centras, 2003. – 156 p., 

3 paveikslai. 

ISBN  9955 – 563 – 05 – 2 

 
Šiame mokomajame leidinyje aptariami aktualūs darbo apmokėjimo teisiniai pa-

grindai: vyrų ir moterų darbo vienodo apmokėjimo klausimai, darbo užmokesčio mo-
kėjimo tvarka ir terminai, neišmokėtų darbo užmokesčio sumų, dažniausiai dėl įmonės 
nemokumo, išieškojimas, taip pat darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe, 
sustabdžius darbo sutarties vykdymą, biudžetinių organizacijų darbuotojų, politikų, 
teisėjų ir kitų pareigūnų darbo apmokėjimas, apmokėjimas esant verslo rizikai, išskaitų 
iš darbo užmokesčio ribojimo bei kiti klausimai. 

Mokomojo leidinio tikslas – išnagrinėti darbo apmokėjimo teisines garantijas ir 
suteikti studentams naujų žinių bei formuoti įgūdžius sprendžiant darbo apmokėjimo 
problemas ir dėl jų kylančius ginčus.  

Leidinys bus naudingas kiekvienam darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, 
nustatant mokėjimo už darbą sąlygas bei dydį, darbų tarifikavimo sąlygas bei tvarką, 
minimalų darbo užmokestį arba išieškant jį. Juo galės naudotis ir darbdaviai bei jų at-
stovai, darbuotojų atstovai – profesinės sąjungos, taikydami atitinkamas teisės normas, 
reglamentuojančias mokėjimo už darbą organizavimo ir atsiskaitymo su darbuotojais 
klausimus, ypač atsižvelginat į pasikeitimus įsigaliojus naujam Darbo kodeksui. 

 
      UDK  331.2(075) 
 

 

Ingrida Maèernytë–Panomariovienë 

APMOKËJIMAS UÞ DARBÀ IR JO UÞTIKRINIMAS 
Mokomasis leidinys 

 

Redaktorë Stasė Simutytė 

Rinko Rima Tumėnienė 

Maketavo Regina Bernadišienė 

Virðelio dailininkë Stanislava Narkevičiūtė 
 

SL 585. 2002 12 34.  8,62 leidyb. apsk. l. 

Tiraþas 1500 egz. Uþsakymas  .  

Iðleido Lietuvos teisës universiteto Leidybos centras, Ateities g. 20, 2057 Vilnius. 

Tinklapis internete www.ltu.lt 

El. paðtas leidyba@ltu.lt 

Spausdino AB spaustuvë „Auðra“, Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas. 

Tinklapis internete www.ausra.lt 

El. paðtas ausra@ausra.lt 


