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DЁL S10LYDIv DARBO KODEKSUI

Lietuvos profcsiniЧ  sallng■ konfedcractta teikia savo simymus Lietuvos Respublikos darbo

kodeksui keisti ir tobulinti,sickiant,kad darbo santykius rcglamentuaantis teises aktas kuo tinkalniau ir

prasmingiau atlicptt darbo santykiЧ dalyvi■ tcises,porcikius ir httkesё ius:

1.24 str.5 do nustatyta,kad kiekviena iS darbo santykiЧ Salill privalo vengti interes■
konflikto,

vadinasi gydytaas dirbantis valstybinge ir priv“ iac gydymo insitucJOSe,mokytaas dirbantis keliose

mokyldosc,destyt● as dirbantis keliuosc univershetuose,net prckybos centro kasininkё
 dirbanti kelicms

prckybos centralns gali sulcclti intercsu kOn■ ika.Pr市alomos pareigos vengti intcres■ konflildo

itVi■inimas susiiOs su kOnttitucitts teise,11svai pasi五 nkti darbO五b● imu・ Jeigu darbuonas pagd Savo

turima Specidyb9 ir kvali■ kac」 Q dirba keliems darbdaviams,tai pats faktas toki■
darbo santykiu pagal

Darbo kodeksO draudttiamas,nesjis galimai turё s interes■ konflikQ.Jeigu darbuotoJas,dirbdalnas kcliems

darbdavialns,daro ttalQ宙 enam iこ jЧ ar abicm oaVyZdZiui,atskleidを ia komercines paslaptis),tai,be ab可 0,

darbuot● as tures ttsakyti utt padarytO ttdQ.

2.33 str。 4d.siiloma atsisakyti galimybes nukrypti nuo DK sdygu indi宙 dualiose darbo sutartyse.

Dabartinis reglallnentavimas leidZia nukrypu indi宙 dualiose darbo sutartyse nuo imperawiЧ  DK normЧ ,

jci darbuottto darbO uttmokestis ne mttesnis kaip 2 Salies VDU.Toks sushal■ mas nё ra tvarus,kadangi

Salies VDU kiekvienais metais kinta,ir darbuotttaS Vienais metais l舷 dirbantis daugiau kaip 2 VDU,kitais

met五 s jau gdi ncuЙdirbti,o sud曜 ガi SuSitarimd gdi b■ i ilgdttkid,pvz。 ,del nekOnkuravimo ar

mokymosi iSlaidЧ atlyginimu.Ginこ us del tokiu nuOStat■ imanOma iも sprOsi tik pashclkus darbo ginこ us

nagrineJanこ ias institucJas,O tal ra paplldOma naStatiek darbuotaui,tiek ir darbdaviui.

3.34 str.4 do Darbo sutarty」 c Salys turi susitarti del darbO mnkcloS,darbo apmokaimo ir

darbo宙 etёs,kuriae savo darbo funlcc靖 l atlikS darbuotaas.D滋狙u atveiu darbdavys turi keletO padalinれ ,

veikianこ iЧ mieste ar tam tikrac teritoruo」
e,tOdel darbO宙 etO nllStato,pavyzdZiui,Vilniaus padalinyJe.

Tokiu atvqu,darbuotaas pagal poreiki yra kiln● aIInaS iも Vienos darbo victos Vilnitte i kita darbo vietabe

darbuot● o sutikimo.Esamas b■ inⅧЧ darbo sutarties sttygu reglallnentavimas nesuteikia aiこ kumo darbo

santykiuose.Teises akto nuOstatos turi b■ i dgkios ir suprantamos abiem Sdims ir neturett b■ i
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piktnaudZiaujama teise, todel sitilome tikslinti butin4j4 darbo sutarties sQlygQ - darbovietes s4vok4 ir

nustatyti, kad darboviete darbo sutartyje nurodoma konkrediu adresu, kad be darbuotojo sutikimo nebutq

galima perkelti darbuotojo i kit4 darbo vietq, nors ir tame padiame mieste'

4. 39 str. 2 d. siUloma riboti netesybq dydi del konfidencialios informacijos apsaugos.

5. 45 str. 2 d. suteikia darbuotojui teisg nesutikti dirbti uZ sumaZint4 darbo uZmokesti ir

nesuteikia darbdaviui teises del sios prieZasties atleisti darbuotoj4 i5 darbo. Tuo tarpu Kodekso 57 str' 1 d'

3 p. suteikia teisg darbdaviui atleisti darbuotoj4 i5 darbo, jei Sis nesutinka dirbti pakeistomis botinosiomis

ar papildomomis darbo sutarties s4lygomis. sitloma ai5kiai numatyti darbuotojui teisq atsisalqrti dirbti uZ

sumaZint4 darbo uZmokesti ir pareig4 darbdaviui palikti toki darbuotoj4 dirbti, numatant 57 str. 1 d. 3 p'

iSimti, kad darbuotojui nesutikus dirbti uZ sumaZint4 darbo uZmokesti darbo sutartis su juo darbdavio

iniciatyva be darbuotojo kaltes nebutq nutraukta'

6. 47 str.4 d. sifloma keisti niekuo nepagrfst4 40 proc. apmokejim4 uZ neterminuotQ ar ilgesng nei

3 dienos prastov4, nustatant, kad darbuotojui uZ prastov4 visais atvejais mokama 213 darbwtojo VDU'

7. 5g str. 4 d. isigaliojus Darbo kodeksui, i5nyko drausminiq nuobaudq institutas, tadiau drausmine

atsakomybe liko. Darbo kodekso 58 str. 4 d. suteikia teisg darbdaviui viena5ali3kai skirti darbuotojui

ispejim4 apie darbo pareigq paLeidimq.IJi, antrqtoki pati paLeidim4per 12 menesiq darbuotojas gali bfti

atleistas iS darbo. Darbo gindq komisijos ir teismai suformulavo praktikq, kad darbuotojas, gavqs ispejimQ

apie darbo pareigq paLeidimq negali jo gindyti, kadangi Darbo gindq komisijos, Valstybines darbo

inspekcijos, Socialines apsaugos ir darbo ministerijos bei teismq nuomone, toks ispejimas nesukelia jokiq

teisiniq pasekmiq darbuotojui ir neturi itakos darbuotojo teisinei padediai. AtsiZvelgiant i tai, kad

darbdaviai pladiai piktnaudZiauja ispejimais apie darbo pareigq paieidimq,, skiria ispejimus nepagristai, o

darbuotojas negali Sio ispejimo gindyti, tikslinga keisti istatym4, numatant darbuotojui galimybq apsiginti

ir lrodyi, kad ispejimas skirtas nepagristai. PaZymetina, kad darbuotojams, kuriems yra iteiktas toks

ispejimas apie darbo pareigq paZeidim4, kad ir uZ visai menkaverti galim4 paLeidimq, kurio niekas

neirode, neskiriamos metines premijos, nuimami priedai, mailinana ar visai neskiriama kintamoji darbo

uZmokesdio dalis ir t.t. Vadinasi, toks darbdavio ispejimas akivaizdLiai itakoja darbuotojo teisinq padet! ir

sukelia skaudZias teisines pasekmes.

Toks reguliavimas paZeidi:ia darbuotojo teisg i teising4 teism4, kadangi darbdavio priimtas

sprendimas niekur negali bfiti skundZiamas. PaZymetina, kad galimi atvejai, kada darbuotojui ispejimai

apie darbo pareigq paZeidim4 skiriami visi5kai nepagristai, taip sukeliant darbuotojui emocinq ir

psichologing itamp4, bauginant darbuotoj4 atleidimu iS darbo, o pats darbuotojas paliekamas visiSkai

bejegis pries tokius darbdavio veiksmus. si[loma ai5kiai numatyti darbuotojui teisg gindyti darbdavio

ispejim4 apie darbo pareigq paieidimqdarbo gindus del teises nagrinejantiems organams ir apibreZti' kad

gindo metu darbuotojas negali buti atleistas i5 darbo, taip suteikiant papildomQ apsaug4 darbuotojui.



8。 60 str。 ld.4 po nesuderinta su 56 str.ld.4p.nuostatomiso Vienu ir kitu atvau darbuotoiO

atleidimo teisinis pagrindas yra sveikatos b■ lё,t“iau atleidimo atvlu tteititts iも mokos dydis yra

skirtingas.Si■ Oma suvienodinti igeiines iSmokos dydi,nuStatant,kad nutraukiant darbo santykius tiek 56

str.,tiek ir 60 str。 3d.nustavaiS pagrindais,darbuotauiiSmokamajo 2 VDU dydЙ
lo iSeitine ismOka.

9.67 str。 4 do siekiant skatinti socialinio dialogo ir susitarmu tarp SOCialini■
partncrれ kult■OS

forlna宙ml lr vystyml,si■oma nustatyti,kad sudaryti terlninuotas sutartis nuolatinio pobttio darbalns

galimatik dё l to susitarus kolektyvinle Sutaり je.

10. 11l Str.2d.Anksこ iau galioiuside Darbo kodekso redakcttoie i darb0 1aiれ buvO iSkaitOmas

laikas, reikalingas darbo vietai, darbo irankialns, saugos priemonems pasiruoSti ir susitvarkyti.

Galioianこiac Darbo kodekso lll Str.2d.nustaサ ta,kad i darb0 1aika iSkaitOmas pasirengimas darbui

darbo viCtOie.Taigi l darb0 1ai● gali biti neiskaitOmas darbo vietos SusitVarkymas po darbo,

persirengimas darbo drablttiais,priemoni■ paruoSimas darbui,net jei jos pr市 alomos pagal darbdavio

pat宙rtintas taisykleso Si■ Ome tikslinti darbo laiko s● √oka ir aiSkiau nustatyti,kad darbo drabuを iЧ

persirengimas ir darbo宙 etos susitvarkymas taip pat iska■Omas i darb0 1aika.Kai kuriose imO“ Se,yp“

dirbanこiosc maisto pramonle,darbllotaai uЙ tm」(a daugiau kaip 10 minuこ i■ prieg ir po darbo,kol

apsirengia darbui bmnus drabttius bei pasiruoSia higienos p五 emones ckepures,pirgtitts,specidi

avdyne).Tad per pam江 n4pasirengillnui ski五 a ne mttiau kap 20 min配 iЧ ldko,per darbo savaitQ

susidaro ne mttiau kdp l,5 vdandos,o per menesi ne mttiau kttp 6 vdandos pasirengimo,kuris

neiSkaitOmas i darb0 1aikl.

H. H5str.2d.nllmato galimyb9 kcisti darbuotoi■ darbO OaIInainlln graflkus nuo darbdavio

valios nepriklausttё iais atvlais,iSpluS darbuot● l prieS 2 darbuotoJo darbo dienaso Si nuOstata nenllmato

darbuotoio ValiOs kaip vieno ig pagrindi面 Ч darbo santykiЧ elemcn毎 .Atsi滲 elgiant i tai,kad praktikaC

darbdaviai piktnaudZia両 a ζia nuOstata,o teise keisti darbo graflkl be darbuot● o Sutikimo p五 cS 2 darbo

dienas sllvarttO darbuotoi■ teis9 1 asmenini gyVenima,darbuOtoias yra pr市 crstas iSehi l darbl,nOrs ispdas

prieも itin trumpl laikl.Darbo kodeksas ne veltui lllustato darbo graflkЧ skelbima pries 7 dienas,ob■ ent

tam,kad darbuotaai galёtt derinti darbines pareigas ir asmenini gyvcniml.Todel si■ Oma,kad keisti

darbo graflk4 1ikus mttiau kaip 7 dienoms,turi biti leidttiarnatik gavus darbuotaO Sutikima。

12. H5str.2d.nllmato,kad darbo gra■ kus tvirtina darbdavys,j■ dcrinimo tvarkl suderinOs su

darbo tarybao Si■ loma keisti nuostatO,nustatant,kad darbo Oalnainl)graflkai turi b■ i suderinti su

iStaigae veikianё iais darbuot●■atStOVaiS.

13. H8s廿 .BudaimO s7oka nesude五 nta su Direktyva 2003/88,atsi加elgiant i Ellropos

sallngOS TCisingumo Teismo← 01iau― ESTT)jllrisprudencJl.ESTT yra pabreЙ 9s,kad jei darbuotoiaS

gali laisvai disponuoti savo laiku,tas jo laikas nelaikomas darbo laiku,kaip tai suprantallna pagal

Direlぁ″12003/88(2000m.spalio 3 do sprendimas byloie C-303/98).Si nuOstata bllvo detalizuota 2018



m. vasalio 21 d. sprendime (byla C-518-15), kur ESTT konstatavo, jog Direktyvoje esandios ,,darbo laiko..

sQvokos pagrindinis kriterijus yra tas, kad darbo metu darbuotojas yra fiziskai darbo vietoje' arba' esant

poreikiui, yra darbdavio rengvai pasiekiamas, kad nedersiant atlikq savo darbo funkcijas' ESTT taip pat

paaiskino, kad budejimas namuose gali btrti pagristai nelaikomas darbo laiku, jei darbuotojas yra tik tiek

darbdavio Zinioje, kad su juo galetq susisiekti, bet ne reikalauti prisistat5rti i darbo viet4' Darbo kodekso

nuostata, kad pas,zus budejimas namuose, pasirengus atlikti darbo funkcij4, nelaikomas darbo laiku'

neatitinka Direktyvoje nustatyto darbo raiko apibrezimo. Esrr jurisprudencija atskleide, kad Direktyva

2003/gg netinkamai perkelta i Lietuvos Respublikos teisg, todel 5i nuostata taisytina' Sifiloma nustatyti'

kad pasyvus budejimas darbovieteje ar namuose, pasirengus per nustatyt* laik4 atlikti savo funkcijas

(pasyvus budejimas), laikomas darbo laiku (Darbo kodekso 118 str' 2 d')' o budejimas ne darbovieteje'

uZtikrinant galimybg darbdaviui su darbuotoju susisiekti, tadiau nereikalauti atlikti darbo funkcijq'

nelaikomas darbo laiku (Darbo kodekso 118 str.4 d.).Atitinkamai pakeitus 118 straipsni, darbo laiko

s4voka bus suderinta su Direktyva 2003/88'

|4.llSstr.4d.numato,kaddarbuotojuiuZpasyvt+budejim4mokamasminimalus20procentq

priedas prie darbo uZmokesdio. Tai reiskia, kad pasyviai budedamas Zmogus ttzvaland4 garxxa tik 20 proc.

savo darbo uZmokesdio. Tai yra akivai zdziai per maZas uzmokestis, kai pvz. girininkas savaitgali

budedamas namie g val. i rankas gauna 7,6Ew.Tai visi5kai nemotyr,uoja darbuotojo skirti savo savaitgali

budejimui. Sitloma nustatyti, kad darbuotojui uZ pasyvrl budejim4 mokamas visas darbuotojo darbo

uZmokestis.

15. 121 str. isdestyti taip: ,rTransporto, pasto, Zemes [kio, energetikos imon6se' gydymo ir

socialines globos istaigose, taip pat jfiry ir upiq raivyboje ir kitose ekonomines veiklos sridiq

nepertraukiamai veikiandiose imonese maksimaliojo darbo laiko reikalavimai ir minimaliojo poilsio laiko

reikalavimai, darbo laiko rezimo ir darbo apskaitos taisykles gali skinis nuo sio kodekso nustat5rhl

normq. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumus Siose veiklos srityse nustato aukstesnio negu darbdavio

lygmens kolektyvines sutartys'"

16. LR Vyriausybe savo nutarimu Nr. 534 nustate ekonomines veiklos sridiq, darbuotojq ir

darbq kategorijas, kuriose galima nepertraukiamai dirbti iki 12 val. arba lki24 val. per par4 neribojant

darbo pamainos nakti. praktika parode, kad siai darbuotojq kategorijai yra galimybe nustatyti ilgesnq nei 8

val. trukmes naktinio darbo pamain4, bet nera numatyta suteikti ilgesnio poilsio laiko darbingumui

atstatyti, o kolektyviniq sutardiq nei sektoriaus, r-rei imones mastu, kuriuose bfltq numatyta papildomo

poilsio nakti dirbantiems darbuotojams, nuo Kodekso priemimo dienos, nebuvo pasiraSyta. AtsiZvelgdami

i naktinio darbo specifini poveiki i Larqdarom4 darbuotojo sveikatai net ir moksliniai tyrimai parode' kad

Zmogaus k[nas nakti jautriau reaguoja i aplinkos poveiki ir i tam tikras apsunkinandias darbo

organizavimo formas ir kad ilgas naktinis darbas gali bflti Lalirgasdarbuotojq sveikatai ir gali kelti pavojq



saugai darbO Vietoie.TOdel,atsittelgdami l iSdestytus motッ ～
uS,Si■lytume darbuotOi■ kategorlomS,kuriЧ

ねhi“ naktinio darb0 1aiko norlna宙 rこja nuStaり a darb。 laiko noll・・a←iduti面壼ai 8 val.per darbo

palnainり suteikti papildOmo pOilSio pailginant i■
kaSmeines atOStOgas iki 25(30d.d)darbO dienЧ  arba

septyniu SaVaiこ i■,kai darbo dienu Skaiこ
ius per SavaltO yra Skirtingas,minimaliaS atoStOgas.Atitinlcamai

papildant DK 136 str.ld.

17. 140 str.Si■ Oma detalizuoi kiek darbo apmokaimo sistemu gali biti imOnaC,pVZ。
,iei

sudaromos kelios kolekty宙
“

S sut額サS arba sudarOma宙ena,bet neigplcё iamavisiems darbuotaalns.

18. 167 str.si■ Oma diferencJuOi darbuotoJu atstOVll garantiias pagal istaigOS darbuotoJ■

skaiこ i■ ir nuStatyti,kad darbdavi0 1ygmeniu veikittё
i■ profesiniЧ  sttllngЧ  Valdymo organu nari■ ,darbo

tarybu narl■ lr darbuotoJu patik'iniO mnkcJomS atlikti darbdavyS atleidZia nuo darbiniЧ
 hnkCttЧ

vykdymo,ittsaugant宙 dutini atlyginimtt bendrovese,kuriose dirba daugiau nei 150 darbuotOi■
,宙ena

darbuotOi■ atStOVl;bendrovesC,kuriOse dirba daugiau nei 450 darbuot●
■,du darbuotoiu atStOVus;

bendroVese,lcuriose dirba daugiau nci 1000 darbuotoi■
,triS darbllot●■atStOVus.

19。  169 str.ld.nllmato,kad darbo taryba pr市
alo b■i Sudaryta,kai vidutinis darbdaViO

darbuOtQJu Skaiこ ius yra 20 ir dauglau.VadovauJantiS LietuvoS Respublikos SOCialinё
s apsaugoS ir darbo

ministeriiOS pristatyt■ tarpimЧ  Darbo kodekso momtoringll duomenimis,darbdaviai vangiai steigia darbo

tarybas,isiStCigusios darbo tarybos neturi pakankamos kompetencloS Vykdyti joms priskim mnkCttЧ
 ir

de1 6iЧ  priettasこ i■ prieVartinis darbuotoiu atStOVЧ  StCigimas pas darbdavi nepaSiteisino ir yra

neveiksmingas.Taip pat,prievartinio darbuotdu atStOWtt pas darbdavi steigimO nuostatOS teiSё
lumas kelia

ab10nil,atSittVelgiant i Lietuvos Respublikos KonstitucloS,EⅧ
「opos SdungOS ir Tarptautines darbo

organizac10S kOnvenc」 u rcikdavimuS.TOkios proCed■
os,kd imonae,1試 dgae ar organiZacJ● e yra

veikianti profesine sttllnga,O dalis jos ir teisれ
pareigЧ  dirbtinai perduodama darbdavio iSteigtai darbo

tarybai yra nesuderinalna su Tarptautinё
s darbo organizacJos kOnvcncttos Nr.135 Dι

J αα″bνοraJ″ αなわνη

gレИj“οj′ ノjθ

“
Sた′″α″η gα′j″7b″ ′

“
οれσι 5 straipsniu,,Kai toie paこide imone」 e yra ir profesiniЧ

Sり llngu atstOW叫 ,lr renkamll atStOv■ , lmarnasi atitinkamll pricmom■,Jelgu tO rcikia, kad iこ
rinkti

atstovai nebit■ panaudoialni atitinkamu profeSiniu sttllngll arbajЧ  atstOWtt pozic10ms silpninti,taip pat

kad bitu Skatilllarnas bendradarbiavimaS tarp renkamu atStOⅦ
 bei athinkamu profeSimu Sttllngll ir jЧ

atston``。 Si■Oma atSiSよメi pr市 alomO ir prievartinio darbo tarybЧ
pas darbdavi steigimO.

20。  169 str.3d.vadovauJantis 16 p珈雌eiもdestytds argumentds ir siekiant siprinti SOCidini

dialogl laigOSe,si■ Oma nuIInaり i,kad darbdaviui ir profesinei s」 llngai sus■卸 鳳S,darbo taryba pas

darbdavi neSteigiama,o ViSOs darbo taryboS hnkC10S ir igaliOiimai perduodalni iStaig●
e veikianこ iai

profcsinei sttllngai,nctjeiji neJllngia daugiaukaip 1/3 visu darbdavio darbuotoi■
.

21。  171 str.5 do nllmavi,kad profesines sttllngOS Ski五
a savo naril darbO taryba。
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22.

profcsinl■ sり ungu naryStO pasickia 1/3.

23. 197 str。 2d.Kolekwimu Sutarこ 1■ taikymo iSpletimas ne profsallngu narialns.Darbo

kodekso 197 str。 l dalis nustatO,kad kolekty宙 nes suttttys taikomos darbuotaams― jas sudariusill

profesini■ s」llngu nariamso Sudarlus darbuotoiams palankia k01ektyvinO sutarti darbdavi0 1ygmeniu,prie

jOs galioiimO nOretЧ  prisiillngti ir ne prOfSttun〔 興 nariai,tttiau Darbo kodeksas tOkioS galimybes

ncnllmato.Uttikrinant darbuotOiams kOnstitucitt teis9 1aisvai pasiri」
di,ar stoti l prOfesines sttllngas,bet

tuo p“iu neuЙbiant kelio naudotis kolektyvinio atstovavimo rczuhatais,suderetais profesi“
s sallngOS

ir darbdavio k01ektyvinle sutartyJe,reikёtt nllmatyti galimyb9 Darbo kodekso 197 str。 2 dalyie ne

profesinё s sttllngOS nariamsjЧ  ptti■ praこymu ir sutikus moleti kolel崎 ″iniO atstovavimo mokesl,jllngtis

prie kolektyvines sutarties taikymo.

24。  197 str.4 do Nacionalini■ ,Sakos,ter■ orini■ k01ekwiniu Sutarこ ill taikymas.Darbo

kodekso 197 str.4d.nustato,kad naCiOnalines,teritonnё
s,Sakines kolcktyvines sutartys taikOmos

darbdavi■ asociaclos imOni■ darbuotoiaFnS― profesinё s sttllngOS nariams.Darbo kodekso 193 str.3d.

suteikta tcisё  nacionalinё sc,こakos ir teritonnese kolekwinese sutartysc numpti Darbo kodekso ir kitll

teises aktu nustatn imperatyviЧ  taisykli■ ,iSskyrus taln ikras igimtis.Tais atvaais,kai nacionalinese,

こakos,teritorinё se kolektyvinese sutartDrse siekiama pakeisti teisini reguliaviml,yra nelogiこ
ka reikalauti,

kad pakeistos nuo飩 atos gdiOtt tik profesi“ s sttllngOS nariams,ot● ep“i●C imOnge dirbantiems

darbuotttalns,nc profesines sttllngoS nariams,lik“
galiOti teises a山賊ose nustatメ OS taisykles.Toks

nacionaliniЧ,Sakini■,ter■oriniЧ kolckwiniu Sutarこ iЧ galioiimO reglallnentavimas neskatina kolettiniЧ

deryb■ ,ncs darbdaviams yra pemelyg komplikuotas toki■
Sutarこれtaikymas.Todel si■ ome nustatyti,kad

derybЧ Salys nacionalinae,teritorineJe,Sakinae kolettinae sutartyJe gale■
susharti,kad jЧ  Sudarytos

kolel島ⅣinёS Sutarties nuostatoS bitu taikOmOs visiems sutarti pasiraこ
iusios darbdavl■ orgamzacJos

imOniЧ ←ari⇒ darbl10tdalns bc atskiro darbl10ta■ k01cktyvo pritarimo,palickant galimyb9 tam tihas

kolektyvines sutarties dalis taikyti igimtinai tik profcsines s」
llngOS nariams。

25。  197 str.lllllttatyti darbdavio ttsakomyb9磁 k01ektyvinё s sutarties tttkyma ViSiems

darbuot● allns,kai ncbuvo susitarta del jOs iSpletimo.Taip pat reglamentuoti k01ektyvines sutarties

administravimo mokesこ io moklima prOfesinei sttllngai,kai kolekty宙ne sutartis taikoma visicms

darbuot● alnふ

26.203 str.ld.atsi加 elgiant i tai,kad dudi壷 s darbllonu at■ovavimo modelis yra dirbtinis

darinys,nauJoJO Darbo kodekso galittimo laikOtarpiu darbo tarybos bllvo isteigtos tik mttos dalies

darbdavill ir ncpasiteisino, vadovauJantis Europos Parlalnento ir Tarybos direktyvl, inforlnavimas ir

konsultavimas nepr市 a19 bii VykdOmas kol意 rcこiai kttwiOS darbuota■ atstovavimo fomlos lygmenyJe,

si■loma info.1..aVima ir konsultavima Vykdyti per kitas darblЮ
taЧ atstovavimo foll..aS―

profesines



Sり llngas ir darbuotoJll patikじ tinius.Tokiu atveJu pastarosios fo■ .1.os bitu Stiprinamos,nes lvalrlЧ  hnkcJЧ

iSskttdymas ir ski五 ingu teisiu Suteikimas skirtingiems darbllotaЧ  at試ovalns negale■ 也激ikrinti efettwaus

jЧ igyVendinimo.

27. 206 str.nustatyti darbdavio pareigO suderinti su宙 sais darbuobiu atStOVaiS darbo tvarkos

taisykles,darbo apmokaimo sisteml ir kitus vietinius teises aktus,kurie reglalnentuqa darbO teises

norlnas.

28。   207 stro si■ oma suvienodinti 2 ir 4 pumuose nustatytus tcrlninus ir nustatyti 7 darbo dien■

te■ ■11lnl.

29. 235 str.nustaり i galimybQ inicJuOti k01elも′Vini ginこ l del interesO ir tais atveiais,kai

darbdavys(darbdaviЧ  OrganizacJoS)ncvykdO ar neinkamai vykdo kolektyvini■
sutati■ nuostatas ir del

to yrapazcidЙ iami kolektyviniai darbuotaЧ  lnteresai bei teises.

30. 243 str。 2d.nustatメi,kad profesines sttllngOS gali inicJuoti Streikl,jcigu derybos

pasibaigia nesudarius kolektyvil■ s sutarties ar k■o sustarlmo ar viёna iこ こaliЧ jas nutraukia arba

darbdavio(darbdavi■ organizacloS)Sprendimas netenkina profesinOs sttllngOS ar j■ orgaluzacloS,arba

jeigu per 235 straipsnio 2 dal蒟 e nllrOdyta terlnil■ darbdavys(darbdavi■ organiZac増 →nepateikё jokio

試sakymo.

Lietuvos profesiniq sqiungq konfederacij os

pirmininke Inga Ruginiene
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