
Darbo kodekso projektas. 

Keletas aspektų aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslo darbuotojų atžvilgiu.  
 

Žiniasklaidoje yra nemažai atsiliepimų, komentarų bei diskusijų apie Darbo kodekso projektą. Neigiamai 

vertinama daugelis jame įtvirtintų nuostatų: drastiškai supaprastintos darbo sutarties nutraukimo sąlygos: 

sutrumpinti įspėjimo terminai, sumažintos išeitinės išmokos; sumažintos arba panaikintos garantijos tam 

tikroms kategorijoms darbuotojų (auginantiems vaikus, neįgaliesiems ir kt.); įtvirtinta darbdavio teisė atleisti 

darbuotoją darbdavio valia; panaikintas ribotosios materialinės atsakomybės institutas; darbuotojo nenaudai 

siūlomos keisti viršvalandinių darbų apmokėjimo sąlygos ir t.t.. Todėl žemiau atkreipiamas dėmesys tik į kai 

kurias Darbo kodekso projekto nuostatas, aktualias būtent aukštųjų mokyklų dėstytojams bei mokslo 

darbuotojams. 

 

Darbo sutarties sudarymo tvarka 

 

Esamas reglamentavimas:  

Pagal Mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) 65 str. 1 dalį, į mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai; Su asmeniu, antrą kartą iš 

eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma 

neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. (MSĮ 65 str. 4 d.).  

Galimos išimtys iš taisyklės:  MSĮ 61 str.1 d.: Mokslo ir studijų institucijos gali ne ilgiau kaip 2 metams kviesti 

dėstytojus ir mokslo darbuotojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. Kviestiniams dėstytojams ir mokslo 

darbuotojams MSĮ nustatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma. 

DK 101 str.: Į pareigas, įtrauktas į konkursinių pareigų sąrašą, iki konkurso asmuo gali būti priimamas pagal 

terminuotą darbo sutartį, bet ne ilgesniam negu vienerių metų laikui. 

Reglamentavimas DK projekte: 

114 str. 2 d.:  Darbo sutartis gali būti sudaryta konkrečioms pedagoginėms užduotims atlikti (terminuota 

darbo sutartis) arba pedagoginėms pareigoms (auklėtojas, mokytojas, dėstytojas ir pan.) eiti. Pastaroji darbo 

sutartis yra neterminuota, nebent sudaroma iki vienų metų trukmės laikotarpiui darbo sutartis konkrečiam 

pedagoginiam darbui (pamokų ar dalyko dėstymo kursui, programai sukurti, parengti ar atlikti) arba 

valandiniam darbui, už kurį apmokama pagal pedagoginio darbo valandas (ne daugiau kaip 120 kontaktinių 

valandų per metus). 3. Jei pagal teisės aktus į pareigas skiriama konkurso būdu, iki konkurso, bet ne ilgiau 

kaip vienų metų laikotarpiui su darbuotoju gali būti sudaryta terminuota darbo sutartis. 

Komentaras: Pagal dabartinį reglamentavimą, MSĮ yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad į mokslo ir studijų 

institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai; 

laimėjus konkursą toms pačioms pareigoms antrą kartą, darbuotojas įdarbinamas pagal neterminuotą darbo 

sutartį. Galimybės įdarbinti dėstytoją (mokslo darbuotoją) pagal terminuotą darbo sutartį yra ribotos.  

DK  projektas numato kitokias darbo sutarčių sudarymo sąlygas, atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad DK 

projekto nuostatos ir MSĮ reglamentavimas nėra tarpusavyje suderintas; akivaizdu, jog siūlomas reguliavimas 

atveria galimybes sudarinėti su dėstytojais neribotą skaičių terminuotų darbo sutarčių (pvz., dėstymo kursui 

atlikti). Pagal DK projekto 67 str. 1 d., terminuotų sutarčių trukmė tai pačiai darbo funkcijai atlikti yra 

ribojama (ne daugiau kaip dveji metai) tik tuomet, jeigu paeiliui einančias darbo sutartis skiria ne ilgesnis 

kaip dviejų savaičių laikotarpis. Kaip žinia, studentų vasaros atostogų laikotarpiu dėstymo kursus įprastai 

skiria daug ilgesni terminai. Tai reiškia, kad aukštoji mokykla be apribojimų galės samdyti dėstytoją vienam 

semestrui ar mokslo metams nevieną kartą iš eilės, darbo santykius nutraukdama vasaros laikotarpiui ar pan. 



Atkreiptinas dėmesys į  Europos Tarybos  direktyvą 1999/70/EB1,  kurioje pabrėžiama, kad  Susitarimo šalys 

pripažįsta, kad neterminuotos sutartys yra ir bus bendriausia darbdavių ir darbuotojų darbo santykių forma, 

tačiau Projekte siūlomu reguliavimu sudaromos visos sąlygos šios nuostatos netaikymui. 

 

 

Darbo keliose darbovietėse galimybių ribojimas 

 

Esamas reglamentavimas: 

DK 114 str. 2 d.: Darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darbovietėje, jeigu to 

nedraudžia įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai. 

Reglamentavimas DK projekte: 

98 str. 1 d. Su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje vietoj vieno darbdavio gali būti nurodyti du ar daugiau 

darbdavių tai pačiai darbo funkcijai atlikti. 

Komentaras: Antraeilių pareigų darbo sutarties galimybė DK projekte nenumatyta. Darbo sutarčių sąrašas 

DK projekte yra baigtinis (DKP 65 str.).  Kaip žinia, dirbant aukštojoje mokykloje yra reikalingos ir praktinės 

žinios, todėl kai kuriais atvejais yra naudinga/reikalinga, kad atitinkamos srities dėstytojas lygiagrečiai dirbtų 

praktinį darbą atitinkamoje darbovietėje. Pagal Projekte įtvirtintą reglamentavimą, dėstytojas galėtų dirbti 

keliose darbovietėse tik atlikdamas tas pačias darbo funkcijas. Aukštoji mokykla prarastų galimybę samdyti 

praktikus. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys Į Konstitucijos 48 straipsnyje įtvirtintą kiekvieno žmogaus 

teisę laisvai pasirinkti darbą, kuri DK projekte nustatytu reglamentavimu būtų ribojama. 

 

Darbo laiko norma 

 

Esamas reglamentavimas:  

Ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo savaitė, išskyrus švietimo ir mokslo ministro nustatytus išimties atvejus, kai 

gali būti viršijama ši trukmė, nustatoma dėstytojams, dirbantiems aukštosiose, aukštesniosiose mokyklose2. 

Reglamentavimas DK projekte:  

115 str. 3 d.: 3. Pedagoginių darbuotojų darbo laikas paprastai neapskaitomas. 

Komentaras: Tai reiškia, kad nebus apskaitomi viršvalandiniai darbai bei darbas poilsio dienomis.  

 

 

Pailgintos atostogos 

 

Esamas reglamentavimas: 

Mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojai (vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo 

darbuotojai, mokslo darbuotojai, jaunesnieji mokslo darbuotojai) – 56 kalendorinės dienos3 (kasmetinių 

pailgintų atostogų trukmė). 

Reglamentavimas DK projekte nuo 2018 m. sausio 01 d.:  

                                                             
1 Europos Tarybos  1999 m. birželio 28 d. direktyva 1999/70/EB   „Dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos 
(ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, 

centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotąsias sutartis“ . [1999] OL L 175/43. 
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra 
susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems nustatytas 
sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“. 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių 
teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“. 



Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat 

kurių darbo sąlygos yra specifinės, suteikiamos kolektyvinėse sutartyse nustatyto dydžio pailgintos 

atostogos, kurios prijungiamos prie kasmetinių atostogų arba suteikiamos atskirai. 

Komentaras: Dėstytojai ir mokslo darbuotojai netenka valstybės garantuojamų pailgintų atostogų; šių 

atostogų trukmė tampa derybų su darbdaviu objektu. 

 

Sumažintos garantijos nėščiosioms  

 

Esamas reglamentavimas: 

DK 132 str. 1. Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo 

pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, 

išskyrus DK 136 str. 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos 

terminui. 

Reglamentavimas DK projekte: 

60 str.1 d. Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos vaikui sukaks keturi mėnesiai gali 

būti nutraukta šalių susitarimu, jos iniciatyva, jos iniciatyva išbandymo metu taip pat kai baigiasi terminuota 

darbo sutartis suėjus jos terminui. 

Komentaras: Projekte numatoma naikinti nėščiųjų neatleidimo iš darbo garantija darbo sutarties terminui 

pasibaigus ypač atsilieptų aukštųjų mokyklų dėstytojoms ir mokslo darbuotojoms, kurių didelė dalis dirba 

pagal terminuotas darbo sutartis.  

Keletas DK projekto nuostatų diskusijoms: 

27 str. 1 d. Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus, 

išskyrus atvejus, kai to negalima pasiekti dėl darbo funkcijos ar darbdavio veiklos ypatumų arba dėl per 

didelių darbdavio sąnaudų. 

Diskusinis klausimas: Kas įtvirtinta šiame straipsnyje – lengvatų darbuotojui užtikrinimas ar deklaratyvi 

nuostata? 

57 str. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės 

1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jei darbuotojas dėl 

savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, 

pažeidimą.  

2. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti: 6) darbo pareigų pažeidimas, dėl kurio darbdavys praranda 

pasitikėjimą darbuotoju. 

 

Diskusinis klausimas: pasitikėjimo praradimas – ar tai gali būti objektyvus darbuotojo pareigų pažeidimo 

kriterijus? 
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