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PRISTATYMAS 

Mokymo programa, skirta bendraamžių mentoriams, remiasi GAP analizės rezultatai ir 

geriausia praktika. Mokymai apims 8 valandų seminaro mokymus, kuriuos 

organizatoriai / partneriai organizuos partnerių organizacijoje. Mokymo programa ir 

mokymai bus įgyvendinami partnerių kalbomis ir bus pritaikyti tikslinei dvikalbių 

darbuotojų migrantų grupei, jau turintiems tam tikrų žinių ir patirties kaip darbuotojai 

migrantai ir bendraamžiai perspektyviose darbo vietose ir (arba) bendruomenėse / 

bendruomenės grupėse. Kiekvienas mentorius-partneris pakvies po 1–3 darbuotojus 

migrantus iš kiekvienos kalbos / tautybės grupės, kuri bus pasirinkta KYR projekto 

veiklai ir rezultatams spręsti. 

Mentoriai, mokymų vedėjai, būdami partnerių organizacijų darbuotojai, susitiks bent 

kartą per mėnesį per „Skype“, kad peržiūrėtų mokymo programų rengimą, visų pirma 

po to, kai „ACCIÓN LABORAL“ parengė mokymo programos projektą. Jie rengs 

periodinius susitikimus viso projekto metu, susijusius su bandomuoju mokymu ir 

mokymo programos užbaigimu. Mokymo vadovai ir nurodymai organizavimui bus 

parengti KYR mokymo vedėjams, atsižvelgiant į apibrėžtus galimų mentorių įgūdžius ir 

kvalifikaciją šalyse, kurios ateityje gali būti suinteresuotos įgyvendinti panašius 

projektus. 

Mokymo programa bus parengta tiek centriniu, tiek vietiniu lygiu. Tai yra centriniai 

mokymai anglų kalba, pateikiami kaip bendraamžių mokymo metmenys visiems KYR 

partneriams, taip pat kitiems regionams / šalims, norintiems įgyvendinti mokymą vietos 

aplinkoje. Anglų kalba parengta mokymo programa bus išversta ir pritaikyta šalims / 

regionams partneriams, remiantis šalies analizės rezultatais ir atsižvelgiant į kultūrinę 

įvairovę bei perspektyvinių grupių sudėtį. 

Bendras koordinatorius bus įsikūręs Ispanijoje, taip pat bus vietinis koordinatorius 

kiekvienoje partnerinėje šalyje / regione, be to, partneriai, remdamiesi įsteigtu 

suinteresuotųjų socialinių dalininkų tinklu, įtrauks atitinkamus socialinius dalininkus ir 

išteklius savo šalyje. 
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MOKYMOSI PASIEKIMAI 

Pagrindinis mokymo programos tikslas yra pasiūlyti darbuotojams migrantams žinių ir 

priemonių, reikalingų žinoti jų darbo teises ir pareigas ES šalyse, pasinaudojant 

parengta mokymo programa. 

Be to, pristatomos pedagoginės technikos ir įgūdžiai, orientuoti į besimokančiuosius, 

kad jie taptų mentoriais, o įgytas žinias apie darbo rinką ir darbuotojų teises bei 

pareigas perduotų kitiems savo bendruomenės nariams. 

Todėl mokymo programoje dėmesys sutelktas į žinių apie paramą dirbantiems 

migrantams skleidimą, mentorystės metodus ir tai, kaip pateikti pagrindinius 

migrantams įdomius klausimus apie jų teises, susijusias su: 

⎯ Darbo sutartimis; 

⎯  Minimaliu darbo užmokesčiu, mokesčiais ir darbo užmokesčio 

pagrindinėmis dalimis; 

⎯  Darbo sąlygomis ir saugumo standartais; 

⎯ Sveikatos priežiūra ir draudimu; 

⎯ Profesinėmis sąjungomis ir kitomis paramos organizacijomis. 

Kurso pabaigoje besimokantieji įgis reikiamų žinių, kad suprastų, kokios jų teisės ir 

pareigos yra susijusios su ES darbo rinka, konkrečiau - darbo teises ir pareigas šalyje, 

kurioje jie gyvena. Be to, jie jausis įgalioti perteikti šias žinias kitiems savo 

bendruomenės nariams ir padėti skleisti tarp kitų migrantų žinias apie darbo teises.  
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ĮVADAS: KAIP TAPTI GERU BENDRAAMŽIŲ MOKYTOJU 

Prasidėjus mokymo veiklai, programa turi būti kruopščiai parengta, turi būti žinomas 

mokymosi ir numatytos veiklos tikslas ir uždaviniai 

Žinoma, svarbu remtis patirtimi, norint „pasirinkti“ teorinį turinį, veiklas ir praktikas, 

kurias reikia įgyvendinti mokymosi proceso metu. Priež pradedant mokymams  

turėtumėte pasiteirauti apie besimokančiųjų, su kuriais ketinate dalytis patirtimi, 

žiniomis, patirtimi, sužinoti jų kilmę ir ypatumus, kt., kad geriau pritaikyti programą jų 

poreikiams.   

Pradedant mokymą svarbu įvertinti savo pasirengimą; gal net pritaikyti programą pagal 

dalinius siekiamus rezultatus, kurie numatyti pasiekti su besimokančiaisiais. Turite 

žinoti stipriąsias ir silpnąsias puses, kurias turite kaip mokytojas. 

Tačiau, kai prasideda veikla, tik tada mes galime įvertinti, ar visas ankstesnis darbas, 

rengiant programą, renkant duomenis apie dalyvius ir numatant jų poreikius yra atliktas 

patikimai.  

Mokymo programa, nuosavos priemonės ir ištekliai yra labia svarbūs, tačiau tai tik 

viena “medalio pusė”. Kitoje yra  grupė mokymosi situacijoje su ateinančiais žmonėmis 

ir jų asmenybėmis, kurie kaip ir mokytojas turi išankstinių nuostatų ir idėjų apie kursą, 

kuriame ketina dalyvauti. 

Pradžioje trėtų būti skiriamas laikas pažinti vienas kitą, pradėti ir adaptuoti mokymosi 

metodiką. Šis pirmasis momentas yra pats svarbiausias, paskesnė sėkmė, atlikimas ir 

gauti rezultatai priklausys nuo atmosferos, kuri sukuriama užsiėmimų pradžioje 
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SĄLYGOS KURIOS PALENGVINA MOKYMĄSI 

⎯ AKTYVUS MOKYMASIS YRA EFEKTYVESNIS 

⎯ BESIMOKANČIŲJŲ DALYVAVIMAS SKATINA MOKYMOSI EFEKTYVUMĄ 

⎯ MOKYMUISI PADEDA ŽINIŲ PRITAIKYMAS PRAKTIKOJE 

⎯ MOKYMUISI PADEDA TARPUSAVIO SUPRATIMAS 

⎯ KARTOJIMAS ĮTVIRTINA MOKYMĄSI 

 

KURIAMA MOKYMOSI APLINKA TURI: 

⎯ SKATINTI DALYVIŲ AKTYVUMĄ 

⎯ SKATINTI INDIVIDUALŲ MOKYMOSI BŪDĄ 

⎯ PRIPAŽINTI KAD BŪTI SKIRTINGU YRA ŽMOGIŠKA 

⎯  PRIPAŽINTI TEISĘ KLĮSTI IR NESIEKTI TIK AUKŠTUMŲ 

⎯ SKATINTI EMOCIONALUMĄ IR PASITIKĖJIMĄ 

⎯  SKATINTI IR LEISTI GENERUOTI IDĖJAS 

⎯  SKATINTI MOKYMĄSI ATRANDANT 

⎯  DIEGTI KOLEKTYVINĮ SAVĘS VERTINIMĄ 
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Keletas strategijų skatinti besimokančiųjų motyvaciją ir prisidėti kuriant 

tinkamą mokymosi aplinką: 

⎯ Pažinkite besimokančiuosius; jų asmeninius bruožus, jų bendravimą grupėje ir 

su kitais grupės nariais. Atskleiskite kas juos motyvuoja mokytis ir kokios jų 

nuostatos apie mokymąsi.  

⎯ Aptarkite mokymosi prasmę, jo reikšmė darbo pasaliui, patarkite ir nukreipkite; 

susiekite mokymąsi su besimokančiųjų patirtimi ir jų gyvenimo kontekstu bei 

aplinkybėmis.  

⎯ Formuluokite aiškius, konkrečius uždavinius ir susiekite juos su besimokančiųjų 

lūkesčiais, kad jie suvoktų mokymosi svarbą ir numatytą kryptį.  

⎯ Kreipkitės į besimokančiuose asmeniškai: įvertinkite jų norą mokytis, 

informuokite juos apie daromą pažangą, įgūdžius, sunkumus ir nurodykite kaip 

juos tobulinti ar įveikti. 

⎯ Sukurkite pasitikėjimo, dalyvavimo ir pagarbos atmosferą grupėje. 

⎯ Skatinkite iniciatyvumą, kūrybiškumą ir bendradarbiavimą. 

⎯ Suplanuokite mokymosi sekas ir praktinę veiklą, susijusią su socialine ir 

profesine realybe. 

⎯ Gerbkite kiekvieno pasiektus rezultatus. 
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PEDAGOGINIAI METODAI 

Visos mokymo veiklos metu siekiama mokytis tam tikro turinio ir pasiekti tam tikrus 

tikslus. Tačiau ne visas mokymasis yra vienodai veiksmingas. Taip yra todėl, kad 

kiekviena mokymo veikla siekia skirtingų tikslų ir reikalauja įgyvendinti skirtingą 

metodiką. 

Daugelio mokymosi veiklų veiksmingumas yra tas, kad jos rengiamos naudojant du ar 

tris skirtingus metodus. Šis integruotas požiūris yra būtinas, jei norite, kad mokymasis 

vyktų efektyviai.  

Parodomieji metodai 

Jiems būdingas aiškus informacijos pateikimas besimokantiesiems, dažniausiai 

remiasi vieno ar kelių ekspertų žodiniu pristatymu apie skyriaus ar temos, kuri yra 

atskleidžiama, turinį (konferencija, simpoziumas, komisija, apvalus stalas ir kt.). 

Ką turėtų daryti mentorius? 

- Kiekvienos didaktinės veiklos pradžioje informuokite besimokančiuosius apie 

siektinus tikslus ir turinį, į ką reikia atkreipti dėmesį. 

-  Apibendrinkite esminius dienos momentus, temos dalis ir modulius, kad 

įtvirtintumėte sąvokas ir turinį. 

-  Pasinaudokite pavyzdžiais, patirtimi ir pabrėžkite svarbiausius aspektus.  

Šie metodai  turėtų būti derinami su kitais, nes jų vienų naudojimas gali skatinti tik 

paviršutinišką mokymąsi, o tai nėra tinkama, jei norima mokytis  techninių ar praktinių 

gebėjimų. 

a) Demonstraciniai metodai 

Mokymuose, kurie skirti įgyti reikalingus praktinius įgūdžius ir gebėjimus darbui atlikti, 

šie metodai bus labiausiai pritaikomi. Siekiama, kad besimokantieji mokytųsi praktiškai 

ir koordinuotai demonstruodami atliekamas veiklas ir įvykdydami užduotis (parodomieji 

seminarai, laboratoriniai tyrimai, socialiniai tyrimai ir kt.) 
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Ką turėtų daryti mentorius? 

- Aiškiai išdėstykite tikslus 

- Paaiškinkite veiklą suskirstydami ją mažesnėmis užduotimis 

- Pademonstruokite kaip užduotį atlikti. 

- Leiskite besimokančiąjam atlikti užduotį savarankiškai.  

b) Metodai, kuriuose mentorius ir besimokantieji aktyviai dalyvauja konstruodami 

mokymąsi 

Aktyvaus bendravimo metodai, kai bendravimas tarp trenerio ir besimokančiojo 

remiasi mentoriaus suformuluotais klausimais. Jis naudojamas toms mokymo 

veikloms, kai dalyviai jau įvaldę pagrindines  žinias, tuomet telkiamas dėmesys 

sudominimu, siekiant, kad dalyviai patys vadovautų savo mokymuisi, atlikdami 

asmeninius tyrimus, sietų juos su tiriama tikrove ir darbo grupės patirtimi. 

Ką turėtų daryti mentorius? 

- Prieš pradėdami apibrėžkite veiklos tikslus. 

- Fiormuluokite problemines situacijas. 

- Atsakykite į besimokančiųjų klausimus, kad padėtumėte atrasti, tačiau 

nespręskite problemų už besimokančiuosius. 

- Užtikrinkite, kad proceso pabaigoje būtų aiškiai aptarti problemos sprendimo 

procedūra ir galimi skirtingi sprendimai. 

c) Grupinio darbo metodai 

Šių metodų ypatumas yra aktyvus besimokančiųjų grupės dalyvavimas, pagal iš  anksto 

sudarytą planą ir atliekamas vadovaujant asmeniui, turinčiam šiam tikslui reikalingų 

gebėjimų. 

 

MENTORIAUS GEBĖJIMAI  
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Toliau pateikiami keli pagrindiniai gebėjimai, kuriuos turėtų turėti mentorius, tačiau 

mokymo efektyvumas priklausys ne tik nuo jo, nes yra daug veiksnių, kurie gali įtakoti 

siūlomą mokymų planą. Jei mentorius turi didžiąją dalį šių gebėjimų, bus lengviau 

sukurti gerą atmosferą auditorijoje ir efektyvų bendravimą tarp mentoriaus ir 

besimokančiųjų. 

1. Efektyvus žodinis bendravimas  

Tai kompetencija išklausyti, suprasti ir empatiškai vertinti informaciją, idėjas ir 

nuomones, kurias perduoda kitas asmuo, sugebant teikti grįžtasmąją informaciją  

komunikaciniam procesui. 

Reikalavimai: 

a) Verbalinė ir neverbalinė  sąveika 

b) Kalbėjimo gebėjimai 

c) Pristatymo gebėjimai 

d) Aktyvus klausymasis 

 

2. Aktyvus klausymasis 

Gebėjimas išgirsti ne tik tai, ką žmogus tiesiogiai išreiškia, bet ir jausmus, idėjas ar 

mintis, kuriais grindžiama tai, kas sakoma.  

Reikalavimai: 

a) Suprasti komunikaciją kalbėtojo požiūriu. 

b) Išmokti klausytis tarp „eilučių“. 

c) Klausantis nesusikurti priešiško ar emocinio požiūrio. 

 

3. Sprendimų priėmimas 

Gebėjimas pasirinkti tarp kelių alternatyvų, kurios yra perspektyvesnės tikslams 

pasiekti, pagrįstos išsamia galimo poveikio ir rizikos bei įgyvendinimo galimybių analize 

pagal prioritetą ir įvertinant laiko sąnaudas. 

Reikalavimai: 

a) Apibrėžkite problemą. 

b) Nustatykite arba išvardykite visus kriterijus (apribojimus). 

c) Apsvarstykite arba surinkite visas alternatyvas. 

d) Pasirinkite geriausią alternatyvą. 
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4. Energija 

aGebėjimas sukurti ir palaikyti numatytą veiklos ritmą. Tai rodo kontrolę, ištvermę ir 

sugebėjimą sunkiai dirbti. 

Reikalavimai: 

a) Visada būkite aktyvūs. 

b) Atlikite užduotis dinamiškai. 

c) Demonstruokite entuziazmą naujiems iššūkiams. 

 

5. Entuziazmas 

Tai energija ir nusiteikimas, kad žmogus, atlikdamas darbą yra pozityvus, optimiztiškas, 

turi įsitikinimus ir būtiną dinamiškumą, reikalingą konkrem tikslui pasiekti. 

Reikalavimai: 

a) Kalba pozityviai 

b) Geba modifikuoti aplinką. 

c) Nori tobulėti 

d) Pasinaudoja galimybėmis 

 

6. Tarpasmeninis bendravimas 

 

Gebėjimas sukurti ir palaikyti tinkamą grupės ar organizacijos narių bendravimo lygį, 

naudojant skirtingus kanalus, kurie reikalingi kiekvienu skirting atveju, ir yra palankūs 

abipusiai naudingų santykių užmezgimui. 

Reikalavimai: 

a) Manieros 

b) Mandagumas 

c) Pagarbumas ir draugiškumas 

d) Gerumas ir bendruomeniškumas 

7. Lyderystė 

Gebėjimas vadovauti žmonėms ir skatinti juos veiksmingai ir tinkamai prisidėti siekiant 

tikslų. Įsipareigojimas plėtoti bendradarbiavimą, vertinti ir naudoti kolegų, 

besimokančiųjų potencialą bei asmenį 
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Reikalavimai: 

a) Kelia tikslus, deleguoja juos ir atlieka atitinkamus tolesnius veiksmus šioje 

srityje. 

b) Klauso kitų ir yra išklausomas. 

c) Motyvuoja grupę siekti tikslų. 

d) Paprastai ieško patarimo 

8. Valdymo pajėgumai  

Gebėjimas greitai ir patikimai valdyti už užduotis ir procesus už kuriuos yra atsakingas, 

panaudojant išteklius ir dinamiškumą, būtiną tikslams pasiekti. 

Reikalavimai: 

a) Iš anksto apibrėžia užduotis, išvengiant nenumatytų įvykių. 

b) Paskirsto išteklius. 

c) Pasinaudoja savo kolegų potencialu. 

d) Greitai prisitaiko prie galimų pokyčių. 

 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

1 užduotis: DVI TIESOS IR VIENAS MELAS 

Tikslas: Sukurti tinkamą psichologinį klimatą tarp grupės narių mokymų pradžioje, 

siekiant pagerinti atmosferą klasėje. 

Instrukcijos: 

1. Informuokite dalyvius, kad jie turėtų prisistatyti vieni kitiems, pasakodami apie save 

du tikrus dalykus ar įvykius ir vieną melagingą. 

2. Paprašykite savanorio pradėti dalytis savo dviem tiesomis ir vienu melu su grupe. 

3. Iš kairės į dešinę kiekvieno dalyvio prašoma pasakyti, kuris, jų manymu, yra melas, o 

tada savanoris turi pasakyti, kuris iš trijų sakinių iš tikrųjų yra melas, o jei nori, gali / 

gali paaiškinti tiesas išsamiau. 

4. Žaidimas tęsiasi tol, kol visi dalyviai nepasako savo dviejų tiesų ir melo. 

Trukmė: 30 min.  

 

2. užduotis. GYVŪNŲ RODEO 

Tikslas: Grupės aktyvinimas antrojo treniruotės etapo pradžioje, norint atgauti tinkamą 

dinamiką ir optimalią atmosferą klasėje. 
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Instrukcijos: 

1. Tyliai paprašykite grupės narių galvoti apie savo mėgstamiausią gyvūną. 

2. Tada paprašykite grupės narių, kad jie nekalbėtų ir sustotų nuo didžiausio gyvūno iki 

mažiausio. Grupės nariai gali daryti tik gestus ir gyvūnų garsus. 

3. Po to paprašykite jų pristatyti, kuris gyvūnas buvo, ir pažiūrėkite, ar jie teisingai 

išsidėstė. 

Trukmė: 15 min.  
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1-AS SKYRIUS: DARBO SUTARTYS 

KONTEKSTAS 

Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, pagal kurį jis siūlo savo 

paslaugas darbdaviui mainais į atlyginimą. 

Visi darbdavio ir darbuotojo darbo santykiai turi būti įforminti sutartimi. Tai yra 

susitarimas, pagal kurį darbuotojas mainais už atlygį siūlo tam tikras paslaugas 

darbdaviui, kuris jam toliau vadovaus. 

Darbo sutartyje numatytos darbuotojo ir darbdavio teisės ir pareigos. 

Įstatymas leidžia įforminti darbo sutartį žodžiu ir raštu. 

Darbo santykiai pasibaigia, kai darbo sutartis negalioja. Tai gali atsitikti, kai darbdavys 

vienašališkai nusprendžia nutraukti minėtą sutartį, nurodydamas priežastį, ar ne. Šiuo 

atveju darbuotojas atleidžiamas. Kita galimybė yra terminuota darbo sutartis, kuris 

reiškia sutartų įsipareigojimų ir teisių išnykimą pasibaigus sutarčiai. 
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1. Ką reiškia turėti darbo sutartį? 

Turėti darbo sutartį reiškia turėti visas teises, pareigas, pareigas ir darbo sąlygas, 

kurios sudaro teisinius darbdavio ir darbuotojo santykius. Paprastai į visų rūšių darbo 

sutartis gali būti įtrauktos sąlygos, kurios yra teisiškai privalomos, pavyzdžiui: 

darbdavio pareiga mokėti darbuotojui atlyginimą arba darbuotojo pareiga nevėluoti į 

darbo vietą. 

Reikia atsižvelgti į tai, kad, atsižvelgiant į asmens užimtumo statusą, taikomos įvairios 

sutartys. Todėl prieš rengiant darbo sutartį labai svarbu teisingai nustatyti asmens, 

kuris ketinamas priimti, statusą. 

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienoje darbo 

sutartyje šalys turi susitarti dėl esminių sutarties sąlygų: darbovietė (įmonė, 

agentūra, organizacija, struktūrinis padalinys ir kt.) ; Darbo funkcijos (tam tikros 

profesijos darbas, specialybė, kvalifikacija ar specialios pareigos; darbo užmokestis); 

teisės; pareigos; pareigos; kita).  

Lietuvos darbo kodeksas numato galimybę įdarbinamam asmeniui nustatyti bandomąjį 

laikotarpį iki 3 mėnesių. Bandomojo laikotarpio trukmė ir sąlygos nurodomos darbo 

sutartyje.  

1. Darbo sutarties turinys Lietuvoje 

Dėl darbo sutarties sąlygų šalys susitaria ir sutartyje apibrėžiamos šalių teisės ir pareigos. 

Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti nurodytos šios privalomos sutarties sąlygos: 

• darbuotojo darbo vieta (įmonė, organizacija, struktūrinis padalinys ir kt.); 

• darbo funkcijos, t. y. darbas, reikalaujantis tam tikros profesijos, specializacijos, 

kvalifikacijos ar tam tikrų pareigų); 

• darbo apmokėjimo sąlygos (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, 

apmokėjimo tvarka ir kt.). 

Šalys taip pat gali susitarti dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jei to nedraudžia darbo įstatymai ar kiti 

teisės aktai ar kolektyvinė sutartis. 

Darbo sutartis laikoma sudaryta šalims susitarus dėl sutarties sąlygų. Darbo sutartis turi būti 

sudaryta raštu dviem egzemplioriais, naudojant pavyzdinę sutarties formą. Darbo sutartį pasirašo 
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darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Darbdavys pasilieka darbo sutarties kopiją, o kitą 

kopiją įteikia darbuotojui. Darbo sutartis darbo sutarties registre turi būti įregistruota jos sudarymo 

dieną. Tokia registracija nėra privaloma tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo, kuris samdo 

ne daugiau kaip tris darbuotojus. Prieš pradėdamas dirbti, darbdavys turi įteikti darbuotojui darbo 

sutarties kopiją ir darbuotojo asmens dokumentą („darbo pažymėjimą“). Darbo pažymėjimo 

išdavimas ar pakeitimas įrašomas į darbo pažymėjimų registrą. 

Darbo įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat kolektyvinės sutartys gali nustatyti, kad asmenys į tam 

tikras pareigas skiriami konkurso ar rinkimų pagrindu arba išlaikius kvalifikacijos egzaminus. Darbo 

sutarties pabaigoje, šalys gali susitarti dėl bandomojo laikotarpio. 

2. Darbo sutarčių rūšys 

•  neterminuotos 

• fiksuotas terminas 

•  laikinos 

•  pameistrystės sutartis 

•  projekto darbo sutartis 

•  darbo pasidalijimo darbo sutartis 

•  darbo sutartis dėl darbo keliems darbdaviams 

•  sezoninio darbo sutartis 

Terminuotos darbo sutartys gali būti sudaromos tam tikram laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 2 

metams už tą patį darbą arba 5 metams už skirtingų rūšių darbą. Iki 20% visų darbo sutarčių gali 

būti terminuotos darbo sutartys, jei jos sudaromos esant nuolatinio darbo sąlygomis. 

Laikina darbo sutartis gali būti sudaryta tam tikram laikotarpiui, per kurį laikinasis darbuotojas 

įsipareigoja vykdyti darbinę veiklą. 

Sezoniniams darbams atlikti sudaromos sezoninės darbo sutartys. Sezoniniai darbai apima darbus, 

kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų yra atliekami ne visus metus, o tam tikrais laikotarpiais 

(sezonais) ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (per dvylika mėnesių iš eilės) ir kurie yra sezoninių 

darbų sąraše,  
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Pameistrystės darbo sutartis gali būti sudaryta, kai darbuotojas įdarbinamas siekiant įgyti 

pareigoms reikalingos kvalifikacijos ar kompetencijos pagal pameistrystės mokymo programą. 

Projekto darbo sutartis yra terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja vykdyti savo 

darbo pareigas, siekdamas konkretaus projekto rezultato, ir dirbti nustatytą darbo laiką savo darbo 

vietoje ar už jos ribų. 

Darbo pasidalijimo darbo sutartis - 2 darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl 1 darbo vietos 

pasidalijimo. 

Darbo sutartis su keliais darbdaviais - tai leidžia sudaryti darbo sutartį su 2 ar daugiau darbdavių, 

kai darbuotojo pareigos yra vienodos. 

Darbo sutarties nutraukimas 

• Darbo sutartis gali būti nutraukta nedelsiant, jei padaromas šiurkštus darbo drausmės pažeidimas 

arba jei darbuotojas tą patį  darbo pareigų pažeidimą antrą kartą įvykdo per pastaruosius 12 

mėnesių. 

 

• darbuotoją atleisti leidžiama dėl rimtų priežasčių; kai darbuotojo darbo funkcijos tampa 

perteklinės dėl darbo organizavimo pakeitimų arba dėl kitų priežasčių, susijusių su darbdavio 

veikla. Skubiai nutraukus darbdavį, apie nutraukimą praneša prieš 3 darbo dienas ir išmoka ne 

mažesnę kaip 6 vidutinių mėnesinių algų dydžio kompensaciją. 

 

• Kitais atvejais, kai sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be jokios darbuotojo kaltės, 

darbuotojui pranešama prieš 1 mėnesį ir prieš 2 savaites, jei darbo santykiai trunka mažiau nei 1 

metus. Pranešimo laikotarpiai socialiai pažeidžiamoms grupėms padvigubėja arba trigubai. 

 

• Kai darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva be jokios darbuotojo kaltės, taip pat darbuotojo 

iniciatyva dėl svarbių priežasčių, darbdavys turėtų mokėti 2 vidutinių atlyginimų dydžio išeitines 

išmokas, tačiau jei darbo santykiai tęsėsi mažiau nei vienerius metus, išeitinė išmoka bus lygi 

pusei vidutinio atlyginimo. 

3. Savarankiškas darbas 



 
IO2: CURRICUM AND TRAINING PROGRAM 

 18 

• Savarankiškas darbas yra veikla, kurios metu žmogus susikuria savo darbą ir 

nusprendžia būti savo viršininku, ir tai, be kitų būdų, galima padaryti kuriant savo verslą 

ar skaitmeninę įmonę. 

Toks užimtumas reiškia, kad žmogus susikuria savo darbą, naudodamas savo kapitalą, 

pastangas ir sumanumą dirbti savarankiškai. 

Galėtuma teigti, kad kiekvieną dieną vis daugiau žmonių nusprendžia pasirinkti šį kelią 

ir imasi verslo ar darbo, o tai ne tik leidžia būti savarankiškesniems, bet ir suteikia 

galimybę užsidirbti pajamų neišeinant iš savo namų. 

Yra keletas privalumų ir trūkumų, į kuriuos reikia atsižvelgti planuojant savarankiškai 

dirbti. 

PRIVALUMAI: 

✓ Tai patrauklus būdas išeiti iš bedarbystės. 

✓ Kai dirbate savarankiškai, tampate savo vadovu, dirbate sau, siekdami savo 

interesų. 

✓ Tai suteikia galimybę dirbti namuose ir organizuoti laiką pagal jūsų poreikius 

✓ Tai leidžia gauti didesnę naudą ir ekonominį pelningumą. 

✓ Laikui bėgant savarankiškai dirbantys verslininkai įgyja socialinį, profesinį 

prestižą ir didesnį asmeninį pasitenkinimą. 

✓ Tai yra pagrindas tapti verslininku. 

✓ Laikantis drausmės, galima gauti didelę naudą 

TRŪKUMAI 

✓ Nors vienas iš darbo savarankiškai privalumų taip pat yra tas, kad neturite 

nustatytų valandų, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingai nuo įprasto darbo, 

turite skirti kuo daugiau laiko, nes sėkmė priklauso tik nuo jūsų ir jūsų 

pastangos. 

✓ Visada yra tikimybė, kad projektas žlugs 

✓ Negalėsite kaltinti vadovo dėl problemų. 

✓ Jei nedirbate, neuždirbate pinigų. 
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✓ Pradžia paprastai būna sunki. 

Keli savarankiško darbo pavyzdžiai ir idėjos galėtų būti sukurti naują įmonę, dirbti 

laisvai samdomu darbuotoju, atverti tiesioginį verslą, pasiūlyti konsultacijų savo 

kompetencijos tema, sukurti elektroninę komerciją ... 

Bet kokiu atveju savarankiška veikla yra svarbus darbo rinkos elementas, nes prie 

darbo vietų, reikalingų veiklai vykdyti, galima pridėti ir savo darbo vietas. Trumpai 

tariant, savarankiška veikla susijusi su darbo vietos sau sukūrimu. 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

1 veikla: SUSIPA=INIMAS SU DARBO SUTARTINI 

Tikslas: Supažindinti dalyvius su darbo sutarties skaitymu. 

Instrukcijos: 

1. Kiekvienas dalyvis gauna darbo sutarties kopiją (čia galite įdėti nuorodą į modelį). 

2. Paprašykite kiekvieno dalyvio patikrinti, ar visi aukščiau paminėti laukai yra 

dokumente. 

3. Paprašykite dalyvių pabandyti užpildyti dokumentą taip, lyg jie būtų darbdaviai. 

Trukmė: 20MIN. 

 

2 veikla. Diskusijos 

Tikslas: Pasidalinti ir išspręsti su grupe kylančias abejones ir sunkumus suprantant 

darbo sutartį. 

Instrukcijos: 

1. Paprašykite savanorio pasidalinti su grupe savo abejonėmis ir sunkumais, susijusiais 

su darbo sutartimi. 

2. Likusių dalyvių prašoma laisvai dalytis savo abejonėmis ar padėti kitiems kolegoms 

jas išspręsti. 

3. Toliau klauskite kiekvieno dalyvio, jei pastebite, kad jis dar nepareiškė abejonių. 

Trukmė: 10 min. 

Informaciniai šaltiniai: 

https://leinonen.eu/lt-en/business-in-lithuania/employment 

https://www.enterpriselithuania.com/en/start/employment/ 

https://leinonen.eu/lt-en/business-in-lithuania/employment
https://www.enterpriselithuania.com/en/start/employment/


 
IO2: CURRICUM AND TRAINING PROGRAM 

 20 

 

 

2-AS SKYRIUS: MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS, MOKESČIAI IR 

DARBO UŽMOKESČIO PAGRINDINĖS DALYS  

KONTEKSTAS 

Minimalaus atlyginimo tikslas yra apsaugoti darbuotojus nuo nesąžiningai mažo 

atlyginimo. Jie padeda užtikrinti teisingą ir pažangų rezultatų dalį visiems ir minimalų 

pragyvenimo atlyginimą visiems dirbantiems ir reikalaujantiems apsaugos. 

Kai kurie minimalaus darbo užmokesčio privalumai egzistuoja šalyje: našumo 

didinimas, pajamų nelygybės mažinimas, ekonomikos augimo skatinimas, švietimo ir 

savarankiško darbo skatinimas bei darbuotojų išlaikymo gerinimas. 

1. Minimalus darbo užmokestis Lietuvoje 

Tarptautinė darbo organizacija apibrėžia minimalų atlyginimą kaip „mažiausią 

atlyginimo dydį, kurį darbdavys privalo mokėti savo darbuotojams už tam tikru 

laikotarpiu atliktą darbą“. 

Lietuvoje nustatytas vyriausybės nustatytas minimalus atlyginimas. Nė vienam darbuotojui Lietuvoje 

neturėtų būti mokama mažesnė už šią minimalią algos normą. Pagal Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksą (144 straipsnis) darbo laikas negali viršyti 40 valandų per savaitę, todėl mėnesinis darbo 

užmokestis skaičiuojamas pagal 40 darbo valandų savaitę. Kasdienis darbo laikas neturi viršyti 8 

darbo valandų (išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys). Pagal 

196 straipsnį darbo užmokestis už ne visą darbo laiką (ne visą darbo dieną ar savaitę) turi būti 

proporcingas darbe praleistam laikui ar atliktam darbui, todėl faktinis darbo užmokestis gali būti 

mažesnis už oficialų minimalų mėnesinį darbo užmokestį, jei asmens oficialus darbo laikas yra 

mažesnis nei 40 valandų per savaitę. 

Minimalus atlyginimas - €3.39 už valandą; €607.00 per mėnesį 

Darbo laikas - 5,5 dienos per savaitę: arba  40 valandų per savaitę.  

Lietuvos darbdaviams, nemokantiems minimalaus darbo užmokesčio, Lietuvos vyriausybė gali skirti 

bausmę. 

 

2. Mokesčiai Lietuvoje 
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Mokesčiai ir kiti mokėjimai renkami į biudžetą pagal Aukščiausiosios Tarybos įsakymą; tačiau 

mokesčių ir regionų tarybos veikia atskirai mokesčių rinkimo klausimais. Lietuvoje pagrindinius 

mokesčių mokėjimo principus ir jų reguliavimą reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas, 

nustatantis mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių 

apskaičiavimo tvarką ir apmokestinamąsias sumas. 

Mokesčių dydis tiesiogiai priklauso nuo asmens pasirinktos veiklos formos. Lietuva nustato fiksuotą 

20% darbo užmokesčio dydį. Asmenims, vykdantiems individualią veiklą, taikomas 15 proc. Ne 

Lietuvos piliečiai apmokestinami tokiu pačiu tarifu kaip ir Lietuvos piliečiai (už Lietuvoje gautas 

pajamas). 

Mokesčiai mokami pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintą galiojančius mokėjimo kodų 

formavimo mokėjimo vykdymo dokumentus 

Administruojamų mokėjimų kodai - mokėjimų kodai, skirti sumokėti mokesčius, rinkliavas ir kitus 

mokėjimus, kuriuos Valstybinė mokesčių inspekcija administruoja pagal Mokesčių administravimo 

įstatymą. 

Neadministruojamų mokėjimų kodai - mokėjimų kodai, skirti mokesčiams sumokėti, ir mokėjimai, 

kurių Valstybinė mokesčių inspekcija netvarko pagal Mokesčių įstatymą. 

 

3. Gyventojų pajamų mokestis  

Kiekvienas asmuo privalo sumokėti 15% gyventojų pajamų mokestį, jei šis asmuo įdarbintas arba 

dirba savarankiškai. Jei asmuo gali būti laikomas nuolatiniu gyventoju, pajamų mokestis 

skaičiuojamas nuo asmens pajamų, gautų Lietuvoje ir užsienyje. Užsienio gyventojai turi mokėti 

mokesčius tik nuo tos pajamų dalies, kuri gaunama Lietuvoje. Norėdamas laikyti ką nors Lietuvos 

gyventoju, šis asmuo turi gyventi Lietuvoje mažiausiai 183 kitas dienas per 12 mėnesių laikotarpį. 

Asmenys, gaunantys mažesnį nei minimalios neapmokestinamosios pajamos atlyginimą, praktiškai 

atleidžiami nuo gyventojų pajamų mokesčio. Minimalios neapmokestinamosios pajamos 

apskaičiuojamos kaip Standartinė neapmokestinamų pajamų suma - 0,15 * (darbo užmokestis - 

minimalus darbo užmokestis). Šiuo metu standartinė neapmokestinamoji pajamų suma yra 300 eurų, 

o minimalus darbo užmokestis - 607 eurai.  

Neįgalieji ir vienišos motinos (tėvai) yra atleidžiami nuo gyventojų pajamų mokesčio, mokestis taip 

pat neatskaitomas iš pensijų ir stipendijų. 

Socialinio draudimo įmokos. Lietuvoje socialinio draudimo schemų koordinavimas veikia gana 

aukštame lygyje. Socialinio draudimo įmokas moka tiek darbdaviai, tiek darbuotojai. Pagrindinės 
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įmokos sudaro 33,7% visų pajamų neatskaičius mokesčių, taip padengiant visas rizikas (išskyrus 

nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas), iš kurių 30,7% moka darbdavys, bet likusius 3% - 

darbuotojas. Valstybė moka įmokas konkrečių asmenų grupių vardu (dalinis dalyvavimas 

finansavime), pavyzdžiui, vaikų. 

Pagal Lietuvos įstatymus yra trys socialinio draudimo įmokų nelaimingų atsitikimų darbe ir 

profesinių ligų kategorijos bei socialinio draudimo įmokų už nelaimingus atsitikimus darbe ir 

profesinių ligų tarifai, kuriuos moka šioms kategorijoms priskirti įmokų mokėtojai: 

• I kategorija: darbdavys moka 1 proc. 

• II kategorija: darbdavys moka 0,44 proc. 

• III kategorija: darbdavys moka 0,28 proc. 

Norėdamas gauti išmokas pagal socialinio draudimo sistemą, asmuo turi būti samdomas arba 

savarankiškai dirbantis asmuo ir mokėti įmokas. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos 

vietos biurai įtraukia šiuos asmenis į socialinio draudimo registrą. Visi Lietuvos socialinio draudimo 

sistemos sudėtinės dalys yra privalomos darbuotojams, tačiau tik kai kurios iš jų (pensijos ir 

sveikatos priežiūros) yra skirtos savarankiškai dirbantiems asmenims. Savarankiškai dirbantys 

asmenys gali laisvai prisijungti prie kitų sistemos dalių. 

 Informaciniai šaltiniai: 

https://www.vmi.lt/cms/en/mokesciai 

http://www.baltic-legal.com/taxes-in-lithuania-eng.htm 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

1 veikla: MOKESČIŲ SUPRATIMAS 

Tikslas: Dalyviai sužino, kaip skaityti darbo užmokestį, ir supranta, ar jis išsamus ir 

gerai APSKAIČIUOTAS. 

Instrukcijos: 

1. Pateikite dalyviams darbo užmokesčio modelį be sumų (čia galite pridėti nuorodą į 

pavyzdinį dokumentą) ir nurodykite jiems tik skirtingų dalių ir atskaitymų sumas. 

2. Paprašykite dalyvių atlikti skaičiavimus ir užpildykite kiekvienos darbo užmokesčio 

dalies laukus. (pvz., Sukaupta bendra, Išskaitymai iš viso,išskaičiuojamas  pajamų 

mokestis, sveikatos draudimas, gauta suma ... ir kt.). 

Trukmė: 20 min. 

 

2 veikla. Diskusijos grupėje 

https://www.vmi.lt/cms/en/mokesciai
http://www.baltic-legal.com/taxes-in-lithuania-eng.htm
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Tikslas: pasidalinti abejonėmis iir išspręsti su grupe sunkumus, kylančius skaitant ir 

apskaičiuojant darbo užmokestį. 

Instrukcijos: 

1. Užduokite šiuos klausimus ir leiskite dalyviams laisvai išsakyti savo nuomonę: 

- Ar jau mokate skaityti ir apskaičiuoti savo darbo užmokestį? 

- Ar turite klausimų, ar yra dalių, kurių nesuprantate? 

- Ar matote skirtumų tarp čia apskaičiuoto ir jūsų darbo užmokesčio? 

Trukmė: 10 min.  

3-IAS SKYRIUS: DARBO SĄLYGOS IR SAUGUMO STANDARTAI 

KONTEKSTAS 

Tarptautinė darbo organizacija (TDO) deklaracijoje dėl pagrindinių principų ir teisių 

darbe ir jos tęsimo 1998 m. Nustatė, kad socialinė pažanga eina kartu su ekonomine 

pažanga ir plėtra, pabrėždama keturis principus ir teises: 

• Diskriminacijos darbo vietoje panaikinimas. 

• Vaikų darbo panaikinimas. 

• Priverstinio ir privalomo darbo panaikinimas. 

• Asociacijų laisvė ir teisė į kolektyvines derybas. 

Tai, kad šie keturi principai turi būti nustatyti kaip pagrindiniai ir šiuo metu jų dar nėra 

visiškai laikomasi, rodo, kad dar reikia daug nuveikti. 

Remiantis šiais keturiais neginčijamais principais, yra dar daugiau klausimų, kuriuos 

svarbu spręsti, nepaisant įmonės ar darbo vietos. Nuo to momento, kai tarp darbdavio 

ir darbuotojo atsiranda darbo santykiai, abu priima įsipareigojimus gerbti kito teises ir 

vykdyti savo darbinius įsipareigojimus, prisiimtus sudarant darbo sutartį. 
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1. Darbuotojo teisės ir pareigos 

Darbo laikas 

Standartinis darbo laikas: 8 valandos per dieną ir 40 valandų per savaitę; trumpesnis 

darbas laiko režimas yra privalomas: asmenims iki 18 metų; naktimis dirbantiems 

asmenims; darbuotojams, patiriantiems didesnę psichinę, emocinę įtampą. 

Trumpesnio darbo laiko nustatymo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimuose; darbas ne visą darbo dieną (pvz., 1  valanda per dieną).  

 

Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, neturi viršyti 48 valandų per 

savaitę. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir papildomą darbą, neturi 

viršyti 60 valandų per 7 dienas ir 12 valandų per dieną. Dirbant suvestiniu darbo laiko 

registravimu, taikoma maksimali kas savait inė registracija .  

Viršvalandžiai. Paprastai viršvalandžiai yra draudžiami. Darbdavys gali taikyti ar prašyti 

dirbti viršvalandžius tik išimtiniais atvejais, pvz. atliekamas darbas yra būtinas krašto 

apsaugai ir nelaimingų atsitikimų ar pavojų prevencijai, kai darbas reikalingas 

visuomenei, nenumatytų ar atsitiktinių aplinkybių pašalinimui dėl avarijos, stichinių 

nelaimių ir kt. darbas, kuris negalėjo būti baigtas darbo laiku dėl nenumatytos ar 

atsitiktinės kliūties, jei pertraukus darbą gali pablogėti gamybos medžiagos ar sugesti 

darbo įranga ir pan. Administracijos pareigūnų darbas, viršijantis nustatytą darbo laiką, 

neturi būti būti laikomas viršvalandiniu darbu. Tokių pareigybių sąrašas nustatomas 

kolektyvinėse sutartyse, vidaus taisyklėse. Viršvalandžiai neviršija 4 valandų 

kiekvienam darbuotojui per dvi dienas iš eilės ir 120 valandų per metus. 

Pailsio laikas 

Valstybinės šventės. Darbo kodeksas numato 11 valstybinių švenčių (iš viso 13 kalendorinių dienų), 

kai įmonėse, biuruose ir organizacijose nedirba. Šios taisyklės išimtys leidžiamos tik tiems darbams, 

kurių negalima nutraukti dėl techninių priežasčių (įmonės ir organizacijos, dirbančios 
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nepertraukiamu režimu), darbams, susijusiems su poreikiu teikti paslaugas gyventojams, taip pat 

darbams, susijusiems su skubiu remontu ir pakrovimu. 

Kasmetinės atostogos  

Minimalios kasmetinės atostogos yra 20 darbo dienų per metus, jei darbuotojas dirba penkias 

dienas per savaitę, ir 24 darbo dienos, jei darbuotojas dirba šešias dienas per savaitę. ... Už 

kasmetines atostogas turėtų būti mokamas vidutinis atlyginimas. Kasmetinės atostogos yra 

skaičiuojamos darbo dienomis. 

Paprastai kasmetinės atostogas - 20 darbo dienų (tiems, kurie dirba penkias dienas per savaitę), 

arba 24 darbo dienas (tiems, kurie dirba šešias dienas per savaitę). 

Darbuotojai iki 18 metų, darbuotojai, kurie yra vieniši tėvai, auginantys vaiką iki 14 metų arba 

neįgalų vaiką iki 18 metų, ir neįgalūs darbuotojai, turi teisę į 25 darbo dienų atostogas (tie, kurie 

dirba penkias dienas per savaitę), arba 30 darbo dienų (dirbantiems šešias dienas per savaitę) 

kasmetinių atostogų. 

 

Dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose 

Darbuotojams, dalyvaujantiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiama iki 

penkių darbo dienų mokymosi atostogų per metus dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programose. 

Darbuotojams, turintiems darbo santykius su darbdaviu ilgiau nei penkerius metus, bent pusė  

darbuotojo atlyginimo paliekama iki 10 darbo dienų per darbo metus mokymosi atostogoms 

(formaliam ar neformaliam ugdymui), jei dalyvaujama neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programa yra susijusi su darbuotojo profesiniu tobulėjimu. 

Nemokamas laisvas laikas gali būti suteiktas  darbo dienos eigoje, kad darbuotojas galėtų 

pasirūpinti asmeniniais poreikiais. Darbuotojas gali susitarti su darbdaviu perkelti darbo laiką į 

kitą darbo dieną / pamainą, jei nebus pažeisti maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poils io laiko 

reikalavimai. 

Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena 

papildoma poilsio diena per mėnesį, o auginantiems tris ar daugiau vaikų iki 12 metų - dvi 

papildomos laisvos dienos per mėnesį, už jas mokant jų darbo užmokesčio vidurkį. 
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Informaciniai šaltiniai 

https://www.enterpriselithuania.com/en/start/employment/ 

 

2. Sauga darbe 

Sauga darbe yra teisė ir pareiga tiek darbuotojams, tiek darbdaviams ir visada turi būti 

užtikrinta nepriklausomai nuo sektoriaus, įmonės ar darbo funkcijos. 

Sauga yra profesinės rizikos prevencijos disciplina; kurio tikslas yra priemonių ir 

procedūrų, skirtų pašalinti ar sumažinti nelaimingų atsitikimų, susijusių su darbu, 

sukūrimas ir taikymas. 

Kiekviena įmonė yra darbo vieta, turinti laikytis taisyklių ir turėti optimalias sąlygas 

darbuotojams, kad jie galėtų kuo geriau ir saugiau vykdyti savo darbinę veiklą. 

Žemiau esantys aspektai turi būti aiškūs kiekvienam darbuotojui kiekvienoje darbo 

vietoje: 

• Stebėkite savo darbo pozicijos teises ir pareigas. Žinodami būtinas savo pozicijos 

saugos procedūras, būdami informuoti apie pakeitimus, kurie atliekami konkrečių šalių 

teisės aktuose, taip pat dalyvaujate savo pačių saugoje veikloje, skatinama gerove ir 

saugi aplinka. 

• Žinių apie darbą ir mokymų, susijusių su jūsų darbo vietos ir darbo vietos rizika, 

gavimas. Kiekviena įmonė privalo turėti saugumo mokymo darbuotojų, kurie 

specializuojasi profesinės rizikos prevencijos srityje, kad darbuotojai turėtų 

pakankamai žinių saugiai ir efektyviai vykdyti savo pareigas.  

  

https://www.enterpriselithuania.com/en/start/employment/


 
IO2: CURRICUM AND TRAINING PROGRAM 

 27 

• Galimos rizikos jūsų darbe nustatymas. Svarbu nustatyti rizikos rūšis, su 

kuriomis gali būti susijusi jūsų darbo pozicija, taip pat žinoti teisingas pranešimų 

ir komunikacijos procedūras apie galimą riziką ar nelaimingus atsitikimus. 

• Turėti specialią įrangą savo veiklai plėtoti. Jei reikia, ar darbdavys yra 

įpareigotas aprūpinti darbuotojus tinkama įranga ir įrankiais - asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis (AAP), taip pat ar darbuotojas privalo jų reikalauti ir 

tinkamai ją naudoti. 

Kiekvienas darbuotojas turi ne tik nepamiršti savo įsipareigojimų ir teisių, susijusių su 

saugumu darbo vietoje, bet ir išsamiai žinoti, su kuo susiduria dirbdamas. Žemiau 

aptariamos dažniausiai pasitaikančios rizikos rūšys, susijusios su nelaimingais 

atsitikimais ir galinčios turėti įtakos darbuotojų sveikatai. 

Labai svarbu, kad kiekvienas darbuotojas turėtų išsamią ir konkrečią informaciją apie: 

DARBO SITUACIJOS, KURIOS GALI BŪTI RIZIKINGOS 

DĖL DARBO ĮRANGOS DĖL DARBINĖS VEIKLOS 

⎯ NEAPSAUGOTI ĮRENGIMAI 

⎯ BESISUKANTYS  ĮRENGINIAI 

⎯ ATSARGINĖS DETALĖS 

⎯ ĮRENGINIAI PRASTOS BŪKLĖS 

⎯ SUNKIŲ KROVINIŲ 

PERKĖLIMAS 

⎯ AUKŠTIS 

⎯ UŽDAROS ERDVĖS 

⎯ STAIGUS JUDĖJIMAS 

 

 

DARBO SITUACIJOS, KURIOS GALI TURĖTI ĮTAKOS SVEIKATAI 
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REGARDING CHEMICALS REGARDING PHYSICAL AGENTS 

⎯ DEGUONIES TRŪKUMAS 

⎯ SVEIKAI PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ 

ĮKVĖPIMAS, NURIJIMAS IR 

ABSORBAVIMAS 

⎯ EKSTREMALIOS 

TEMPERATŪROS 

⎯ TRIUKŠMAS 

⎯ MENKAS APŠVIETIMAS 

⎯ RADIACIJA 

DĖL  ERGONOMIKOS DĖL PSICHOLOGINIŲ ASPEKTŲ 

⎯ BLOGA POZICIJA 

⎯ PASIKARTOJANTYS JUDESIAI 

⎯ ILGAS STOVĖJIMO LAIKAS  

⎯ GREITAS DARBO TEMPAS 

⎯ NEPAKANKAMAS POILSIS 

⎯ DISKRIMINACIJA 

⎯ PRIEKABIAVIMAS 

⎯ IZOLIACIJA 
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

1 veikla: DARBO APLINKOS TYRIMAS 

Tikslas: Išanalizuoti klausimyną darbo aplinkai įvertinti ir suprasti svarbiausius aspektus, į 

kuriuos reikia atsižvelgti. 

Instrukcijos: 

1. Pateikite kiekvienam dalyviui darbo aplinkos tyrimo pavyzdį (čia galite pridėti nuorodą į 

pavyzdinį dokumentą). 

2. Paprašykite dalyvių atidžiai perskaityti ir net užpildykite, kad galėtumėte analizuoti 

rezultatus. 

Trukmė: 10 min.  

 

 

2 veikla. Diskusijos grupėje 

Tikslas: Aptarti su grupe svarbiausius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti analizuojant 

darbo sąlygas ir darbo aplinką. 

Instrukcijos: 

1. Užduokite šiuos klausimus ir leiskite dalyviams laisvai išsakyti savo nuomonę 

-  Kokie aspektai labiausiai atkreipė jūsų dėmesį? 

- Ar manote, kad jūsų darbo aplinka yra tinkama ir atitinka tinkamus kokybės ir saugos 

reikalavimus? 

- Kaip manote, ką būtų galima padaryti norint pagerinti darbo sąlygas ir darbo aplinką jūsų 

darbo aplinkoje? 

Trukmė: 20 min.   
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4-AS SKYRIUS: SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR DRAUDIMAS 

KONTEKSTAS 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) teigimu, yra kažkas, kas vadinama visuotine 

sveikatos aprėptimi, o tai reiškia, kad „visi žmonės ir bendruomenės gali naudotis 

pakankamai reikalingomis skatinamosiomis, prevencinėmis, gydomosiomis, 

reabilitacinėmis ir paliatyviosiomis sveikatos paslaugomis, kad jos būtų veiksmingos, 

kartu užtikrinant, kad naudojimasis šiomis paslaugomis nekeltų vartotojo finansinių 

sunkumų “. 

Kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, Lietuva įdiegė privalomojo sveikatos draudimo 

(privalomasis sveikatos draudimas arba lietuviškai PSD) sistemą, o tai reiškia, kad Lietuvos 

gyventojai privalo gauti sveikatos draudimą, todėl turi mokėti privalomojo sveikatos draudimo 

įmokas. 

Sveikatos apsauga 

Lietuvos valstybė apdraustiesiems garantuoja nemokamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

valstybinėse ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus atvejus, kai tam tikri 

medicininiai tyrimai ar procedūros neapmokami iš Valstybinės ligonių kasos biudžeto) ir privačiose 

įstaigose, sudariusiose sutartis su Teritorinė ligonių kasa. Asmenys, neapdrausti privalomuoju 

sveikatos draudimu, privalo patys sumokėti už sveikatos priežiūros paslaugas. Nėra bendro mokamų 

visuomenės sveikatos kainų sąrašo - kiekvienos gydymo įstaigos kainas nustato kiekviena gydymo 

įstaiga, vadovaudamasi pagrindiniu kainoraščiu. Visi asmenys (tiek apdrausti, tiek neapdrausti 

privalomuoju sveikatos draudimu) gali naudotis valstybinėmis ir savivaldybių, taip pat privačiomis 

sveikatos priežiūros įstaigomis. Skirtumas tas, kad neapdrausti asmenys privalo mokėti už visas 

sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas tiek privačiose, tiek valstybinėse, tiek savivaldybių 

sveikatos priežiūros įstaigose. 

Valstybinė ligonių kasa yra valstybinė institucija, vykdanti privalomąjį sveikatos draudimą Lietuvos 

Respublikoje. 

Asmenų, kuriems taikoma PSD, grupės Lietuvoje yra šios: 

• asmenys, kurie patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas (dirbantys pagal verslo 

liudijimus, savarankiško darbo pažymėjimus ir kiti darbdavio ar valstybės neapdrausti asmenys); 

• asmenys, kurių privalomas sveikatos įmokas moka darbdaviai (dirbantys pagal darbo sutartis, 

valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys pagal autorinių atlyginimų sutartis); 
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• valstybės apdrausti asmenys (asmenys, įregistruoti Darbo biržoje, išskyrus užsieniečius, turinčius 

laikiną leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, jei jie iki registracijos Darbo biržoje nedirbo 6 

mėnesius), moterys nėštumo ir nėštumo ir gimdymo atostogose, vieniši tėvai, auginantys vaiką iki 8 

metų, taip pat vieniši tėvai, auginantys du nepilnamečius vaikus, pensininkai ir kompensacijos 

gavėjai, asmenys iki 18 metų, moksleiviai, pilnaverčiai studentai, gaunantys socialinę paramą ir 

kt.);Are foreigners insured with the Compulsory health insurance (PSD)? 

PSD įmokas turi mokėti kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas (išskyrus atvejus, kai įmokas už 

jas moka valstybė). Užsieniečiams, gyvenantiems Lietuvoje, turintiems ES piliečio šeimos nario 

leidimą nuolat gyventi arba leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę (toliau vadinama „ES leidimo nuolat 

gyventi kortele“), reikia mokėti PSD įmokas. Jei dirba nuolatinis Lietuvos gyventojas, darbdavys 

moka PSD įmoką už darbuotoją. Nuolatiniai gyventojai, dirbantys savarankiškai, turėtų mokėti PSD 

įmokas individualiai. 

Užsieniečiai, kurie nėra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais (turintys Šengeno vizą, nacionalinę 

(D) vizą, leidimą laikinai gyventi arba Sąjungos piliečio šeimos nario laikinosios gyvenamosios vietos 

kortelę), negali būti apdrausti PSD, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra dirbo arba dirbo Lietuvoje 6 

mėnesius ir po to užsiregistravo Darbo biržoje). 2020 m. mėnesio įmoka yra 42,37 EUR. 

 

Klinikos ir ligoninės 

Lietuvoje yra valstybinės ir privačios sveikatos priežiūros įstaigos. Visi asmenys (apdrausti ir 

neturintys sveikatos draudimo) gali naudotis valstybinėmis, savivaldybių, taip pat privačiomis 

sveikatos priežiūros įstaigomis. Skirtumas tas, kad neapdrausti asmenys privalo mokėti už visas 

sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas tiek privačiose, tiek valstybinėse, tiek savivaldybių 

sveikatos priežiūros įstaigose. 

Valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos yra valstybinės įstaigos, priklausančios Lietuvos 

nacionalinei sveikatos priežiūros sistemai. Asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos 

draudimu (PSD), paslaugos teikiamos nemokamai, išskyrus atvejus, kai už tam tikrus medicininius 

tyrimus ar procedūras nemoka Valstybinė ligonių kasa. Daugelyje valstybinių klinikų medicinos 

paslaugas galite gauti rusų kalba, kai kuriose - ir anglų kalba (viskas priklauso nuo gydytojo, todėl 

reikalinga klausti registruojantis). Registracija valstybinėje sveikatos priežiūros įstaigoje yra svarbi, 

atsižvelgiant į tai, kad šioje sveikatos priežiūros įstaigoje jūs galėsite nemokamai teikti sveikatos 

priežiūros paslaugas (kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nemokamas sveikatos 
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priežiūros paslaugų teikimas galimas tik įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių 

kasomis tokiai paslaugai teikti). 

Susirgus pirmiausia turėtumėte susisiekti su sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje esate registruotas, 

ir savo bendrosios praktikos gydytoju, kuris jus nemokamai apžiūrės, paskirs medicininius 

laboratorinius tyrimus, paskirs gydymą ir, jei reikia, nusiųs pas specializuotą gydytoją konsultacijai 

ar siųs į ligoninę. Turėtumėte nepamiršti, kad norint apsilankyti pas gydytoją specialistą paprastai 

reikia šeimos gydytojo siuntimo. Nesant kreipimosi, turėsite sumokėti už suteiktas paslaugas. Taip 

pat turėsite sumokėti už apsilankymus pas šeimos gydytoją, dirbantį kitoje sveikatos priežiūros 

įstaigoje, išskyrus tą, kurioje esate registruotas. Registracija konkrečioje sveikatos priežiūros 

įstaigoje taikoma tik tiems asmenims, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, 

neatsižvelgiant į tai, ar atitinkama sveikatos priežiūros įstaiga yra valstybinė, ar privati. 

Privačios sveikatos priežiūros įstaigos dirba pagal Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją. 

Šios sveikatos priežiūros įstaigos teikia mokamas paslaugas. Jų kainos nustatomos pagal vidaus 

tvarką. Kai kurios privačios sveikatos įstaigos yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių 

kasomis, pagal kurias jos taiko nuolaidas asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos 

draudimu, ir neapmokestina už suteiktas paslaugas. Jie taip pat gali būti sudarę sutartis su 

privačiomis sveikatos draudimo įmonėmis dėl tiesioginio sveikatos priežiūros paslaugų mokesčių 

kompensavimo. Privačiose sveikatos priežiūros įstaigose labiau tikėtina, kad medicinos paslaugos 

bus teikiamos anglų kalba. 

Informaciniai šaltiniai: 

Source: National Health Insurance Fund.  

 https://www.renkuosilietuva.lt/en/clinics-and-hospitals/   

 

 

 

1. Visuotinė sveikatos priežiūra 

Sveikatos priežiūros srityje galime rasti įvairių paslaugų ar dėmesio. Šių paslaugų 

apimtis tiesiogiai priklauso nuo konkrečių kiekvienos šalies reglamentų ir normų bei 

visų pirma nuo darbuotojo migranto padėties. 

1. Europos sveikatos draudimo kortelė 

Europos sveikatos draudimo kortelė (EHIC) yra dokumentas, patvirtinantis, kad turėtojas turi teisę 

gauti valstybės teikiamas mediciniškai būtinas sveikatos priežiūros paslaugas laikinai būdamas bet 

https://www.renkuosilietuva.lt/en/clinics-and-hospitals/
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kurioje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje, tomis pačiomis sąlygomis ir 

ta pati kaina (kai kuriose šalyse nemokama), kaip toje šalyje apdraustiems žmonėms. 

Europos sveikatos draudimo kortelės dėka bet kuris asmuo iš kitos ES šalies gali gauti būtinas 

sveikatos priežiūros paslaugas laikinai būdamas kitoje Europos šalyje, kurią teikia valstybė. Ši 

paslauga skaičiuojama tomis pačiomis sąlygomis ir už tą pačią kainą (kai kuriose šalyse ji 

nemokama) kaip ir toje šalyje apdrausti žmonės. Taip pat svarbu pabrėžti, kad ši kortelė galima 

taikyti tik viešajame sektoriuje, o ne privačiame. 

Nedarbo išmoka 

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką (paprastai vadinamą bedarbio 

pašalpa arba nedarbo išmoka). Išmokos yra susietos su uždarbiu prieš tapant bedarbiu ir 

vyriausybės patvirtintomis valstybės draudžiamosiomis pajamomis. 

Norint gauti bedarbio pašalpą, darbo ieškantis asmuo turi būti dirbęs mažiausiai 12 mėnesių per 

paskutinius 30 mėnesių iki registracijos. Ši išmoka gali būti skiriama tik tuo atveju, jei asmens 

paskutinė darbovietė yra / buvo Lietuvoje. Jei asmuo per pastaruosius 30 mėnesių nedirbo 12 

mėnesių Lietuvoje, tačiau tą patį laikotarpį praleido kitoje ES valstybėje narėje, Šveicarijoje, 

Norvegijoje, Islandijoje ar Lichtenšteine, jis gali pateikti kompetentingos institucijos pranešimą dėl 

nedarbo draudimo ir įdarbinimo laikotarpių ankstesnėje valstybėje, jos įstaigose (ES ir Šveicarijoje 

išduodama U1 PD forma). Pateikus tokią pažymą, Lietuvoje bus atsižvelgiama į užsienyje įgytą 

nedarbo draudimo laikotarpį. 

Jei toks pareiškimas nepateikiamas, asmuo privalo pateikti Lietuvos SoDrai dokumentus, įrodančius 

jo darbo kitoje valstybėje narėje stažą. Atitinkamos įstaigos, administruojančios socialines išmokas 

skirtingose valstybėse, susisieks tarpusavyje, kad gautų reikiamus duomenis (tai gali užtrukti iki 

kelių mėnesių, todėl prieš išvykstant iš užsienio rekomenduojama paprašyti kompetentingos 

institucijos išduoti tokį dokumentą) . 

Socialinė / finansinė pagalba 

Socialinės paramos sistemą sudaro dvi dalys: 

• Socialinės pašalpos - finansinė pagalba socialiai remtiniems gyventojams (pašalpos šeimai, 

socialinės pašalpos, kompensacijos už šildymą, išlaidas šaltajam ir karštam vandeniui ir kitos). 

• Socialinės paslaugos - pagalba įvairiais nefinansiniais būdais (priežiūra namuose, karšto maisto 

pristatymas, būtiniausių prekių pristatymas, senyvo amžiaus / neįgaliųjų priežiūros įstaigos ir kt.). 

Kas gali kreiptis dėl finansinės paramos? 

• Lietuvos Respublikos piliečiai; 
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• Užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi; 

• ES piliečiai ir jų šeimos nariai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje ir gyvenantys čia mažiausiai 3 

mėnesius (kreipimasis negalimas, jei jie dirba); 

• Užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis, išskyrus atvejus, kai jie jau gauna finansinę paramą 

integracijai. 

Kreipiantis dėl finansinės paramos, pareiškėjo turto vertė ir jo pajamos negali viršyti tam tikrų sumų. 

Be to, reikia įvykdyti kitas sąlygas (asmuo turi būti įdarbintas, užsiregistravęs vietos darbo biržoje, 

mokytis ar kt.). 

Ligos pašalpa 

Ligos išmoka (ligos pašalpa) skiriama, jei išmoka atsirado darbo laikotarpiu ir jei apdraustojo 

asmens ligos ar motinystės socialinio draudimo stažas buvo ne mažesnis kaip 3 mėnesiai per 

pastaruosius 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 6 mėnesiai per paskutiniuosius 24 mėnesius iki laikino 

nedarbingumo nustatymo dienos. 

Ligos ir (laikino) nedarbingumo išmokų tikslas yra kompensuoti prarastas asmenines pajamas iš 

darbo, nes sergantis asmuo negali būti jo darbo vietoje. Dėl šios priežasties asmuo, pretenduojantis 

į pašalpą, turi būti įdarbintas Lietuvoje. 

Jei neturite reikiamo socialinio draudimo stažo, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote užsienyje 

(kitoje ES ar EEE šalyje, Šveicarijoje ar šalyje, su kuria Lietuva turi tarptautinę socialinės apsaugos 

sutartį), galite kreiptis į „Sodrą“ atsižvelgti į laikotarpį, kai buvote apdraustas užsienyje. Pavyzdžiui, 

galite pateikti dokumentą E104 arba pateikti prašymą „Sodrai“ tarpininkauti, kad gautumėte šį 

dokumentą. Svarbu žinoti, kad apskaičiuojant ligos pašalpą bus atsižvelgiama tik į jūsų uždarbį 

Lietuvoje. 

Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas. Ligos išmoka negali būti mažesnė ar didesnė už 

nustatytas ribas. „Sodros“ mokama mėnesinė nedarbingumo išmoka negali būti mažesnė kaip 15 

procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojančio paskutinį ketvirtį prieš nustatant 

laikiną nedarbingumą. Mažiausias ligos pašalpos dydis už vieną dieną yra 7,43 euro. Ligos išmoka 

negali būti mažesnė kaip 11,64 proc. Šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojančio 

paskutinį ketvirtį prieš nustatant laikiną nedarbingumą. 

Didžiausias kompensuojamas darbo užmokestis, naudojamas ligos pašalpai apskaičiuoti, negali 

viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojančių paskutinį ketvirtį prieš 

nustatant laikiną nedarbingumą. Didžiausia ligos pašalpos suma vienai dienai yra 71,02 euro (kai 

išmokama 62,02 proc. kompensuojamo darbo užmokesčio). 
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Informaciniai šaltiniai:  

https://www.renkuosilietuva.lt/en/sick-pay/ 

https://www.renkuosilietuva.lt/en/european-health-insurance-card/ 

 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

 

1 veikla: ĮRODYMAI 

Tikslas: Dalyviai susipažįsta su skirtinga patirtimi ir būdais, kaip spręsti sveikatos 

priežiūros problemas. 

Instrukcijos: 

1. Pateikite dalyviams vaizdo įrašus (arba interviu, ar naujienas ...) su tikrais migrantų 

liudijimais, kur jie kalba apie savo patirtį sveikatos situacijose. 

Pavyzdžiui, šiame ispaniškame „YouTube“ kanale yra keletas vaizdo įrašų su titrais, 

kuriuose galime pamatyti tikrąją patirtį. 

https://youtu.be/wchjXMizz4o 

https://youtu.be/6IwOHRxCNaA?list=PLXPK1-jJZbABEundvZR9ZtBgdy4nMG1Dq 

2. Paprašykite dalyvių peržiūrėti vaizdo įrašus. 

Trukmė: 10 min. 

 

 

2 veikla. Diskusijos grupėje 

Tikslas: pasidalinti ir išspręsti abejones ir įspūdžius su grupe, peržiūrėjus vaizdo įrašus 

su tikrais atsiliepimais. 

Instrukcijos: 

1. Užduokite šiuos klausimus ir leiskite dalyviams laisvai išsakyti savo nuomonę 

- Ar žinote panašų atvejį? 

- Ar žinote, ar tai buvo išspręsta? 

- Ką darytumėte tokioje situacijoje? 

Trukmė: 20 min.  

https://www.renkuosilietuva.lt/en/sick-pay/
https://www.renkuosilietuva.lt/en/european-health-insurance-card/


 
IO2: CURRICUM AND TRAINING PROGRAM 

 36 

5-AS SKYRIUS: PROFESINĖS SĄJUNGOS IR KITOS PARAMOS 
ORGANIZACIJOS 

KONTEKSTAS 

Profesinės sąjungos vaidina svarbų vaidmenį darbo rinkOS struktūroje ir priimant 

sprendimus dėl darbuotojų darbo teisių. Profsąjungos yra įstaiga, sukurta tam, kad 

specialiai jai paskirta darbuotojų grupė gintų savo kolegas nuo galimo piktnaudžiavimo, 

kurį galėjo įvykdyti darbdavys. 

Sąjungos yra demokratinė asociacija, kurią galima laisvai kurti tiek viešajame, tiek 

privačiame sektoriuose. Viena iš pagrindinių jos veiklų yra jos narių vardu derėtis dėl 

bendro intereso klausimų, tokių kaip darbo užmokestis, atostogos, darbo sąlygos, 

licencijos ir kt. 

Sąjungos nariai privalo įsipareigoti mokėti sąjungos rinkliavas, dalyvauti posėdžiuose 

ir dalyvauti veiksmuose (pavyzdžiui, streikuose), dėl kurių susitarė organizacija. 

Profesinės sąjungos renka atstovus, kurie derasi su organizacijos, kurioje jie dirba, 

darbdaviais (ar tai būtų įmonė, ar viešoji įstaiga). Tai susiję su darbuotojams įdomiais 

klausimais. Šis derybų tipas vadinamas „kolektyvinėmis derybomis“ ir dažniausiai 

sutelktas į susitarimą dėl darbo sąlygų, kurios darbuotojams siūlomos tam tikru 

laikotarpiu. Į šį pasiūlymą įeina ne tik atlyginimas, bet ir darbo sąlygos, tokios kaip 

valandos, atostogos, premijos už pripažinimą ir kt. 

Be to, yra ir kitų organizacijų, teikiančių darbo migrantams patarimus ir paramą 

darbuotojams migrantams, teikiant pagalbą teikiant paslaugas, kurios kiekviename 

mieste skiriasi priklausomai nuo toje teritorijoje įsisteigusių migrantų paramos 

organizacijų tipo ir skaičiaus. 

Kaip profesinės sąjungos gali padėti darbuotojams migrantams? 

Profesinės sąjungos yra labai naudingos informuodamos darbuotojus apie jų teises, 

ypač kai kuriais atvejais jos gali dar labiau padėti darbuotojams migrantams. 
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Vienas iš pagrindinių profesinių sąjungų, orientuotų į migrantus, tikslų yra kova su jų 

migrantų diskriminacija ir todėl jų interesų, socialinių ir darbo teisių gynimas. 

Lietuvos įstatymai numato darbuotojų teisę steigti ir stoti į nepriklausomas sąjungas, kolektyviškai 

derėtis ir vykdyti teisinius streikus, tačiau įstatymų keitimas  ir spaudimas neturi būti svarbiausias. 

Profesinės sąjungos nariais negali būti mažiau kaip penktadalis visų įmonėje dirbančių darbuotojų. 

Lietuvoje yra trys pagrindinės profesinės sąjungos: LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 

- LPSK), „Solidarumas“ ir LDF (Lietuvos darbo federacija - LDF), taip pat keletas nepriklausomų 

profesinių sąjungų. 

Dalyvauja apie 8% aktyvių gyventojų. Tačiau, kadangi Lietuvos įstatymai nenumato privalomos 

profesinės sąjungos registracijos, tikslus atstovaujamų darbuotojų skaičius nėra žinomas, yra tik 

apytikslis skaičius. 

Informaciniai šaltiniai: 

https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/lithuania/work-conditions 

  

https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/lithuania/work-conditions
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Kokios kitos organizacijos gali padėti išspręsti darbo ginčus? 

Darbo ginčų komisija 

Individualūs darbo ginčai laikomi darbdavio ir darbuotojo konfliktu dėl 

neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, drausminių 

nuobaudų, nenumatytų atostogų ir pan. Darbo ginčų komisijoje taip pat 

nagrinėjami ginčai dėl darbuotojo atleidimo, pašalinimo iš darbo teisėtumo ir 

neturtinės žalos, kurią anksčiau sprendė teismai. 

Darbo ginčų komisija yra privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo įstaiga, kuri specializuojasi 

individualiuose darbo ginčuose. Lietuvoje yra 19 darbo ginčų komisijų: 6 Vilniuje, 4 Kaune, 3 

Klaipėdoje, 2 Šiauliuose ir Panevėžyje, 1 Alytuje ir Telšiuose. Utenos, Marijampolės, Tauragės 

apskritims atstovauja (atitinkamai) Panevėžio, Alytaus ir Telšių darbo ginčų komitetai. 

Komitetai sudaromi Nacionalinės darbo inspekcijos (NLI) teritoriniuose skyriuose.  

Tiek darbuotojai, tiek darbdaviai gali kreiptis į darbo ginčų komitetus, jei pažeidžiamos  

Jųteisės. 

Kokius dokumentus reikia pateikti prašant nagrinėti individualų darbo ginčą? Svarbiausia 

yra pateikti nustatytos formos paraišką su išsamiu situacijos aprašymu. Reikėtų pateikti ir 

kitus dokumentus: darbo sutartis, darbo užmokesčio žiniaraščius ir pan. 

Informaciniai šaltiniai:  

https://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=50 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

1 veikla: NAUJIENOS APIE PROFESINES SĄJUNGAS IR MIGRANTŲ DARBUOTOJŲ TEISES 

Tikslas: žinoti ir analizuoti laikraščiuose, žiniasklaidoje ar internete paskelbtas 

naujienas apie profesinių sąjungų vaidmenį ginant darbuotojų migrantų teises. 

Instrukcijos: 

1. Paprašykite dalyvių atidžiai perskaityti naujienas. 

2. Kiekvienas dalyvis turi užrašyti tuos aspektus, susijusius su šiame skyriuje aptarta 

tema. 

3. Kiekvienas dalyvis turėtų parašyti trumpą nuomonę apie sąjungų vaidmenį. 

Trukmė: 15MIN.  

2 veikla. Diskusijos 

https://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=50
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Tikslas: Išsakyti ir aptarti profsąjungų vaidmenį ir svarbą ginant darbuotojų darbo 

teises. 

Instrukcijos: 

1. Paprašykite savanorio pasidalinti su grupe savo nuomone apie profsąjungų vaidmenį. 

2. Likę dalyviai turi laisvai reikšti savo nuomonę, sutinkantys ar nesutinkantys. 

3. Toliau klauskite kiekvieno dalyvio, jei pastebite, kad jis dar neišsakė savo nuomonės. 

Trukmė: 15min.  
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MOKYMŲ TVARKARAŠTIS 

VIENOS DIENOS PASIŪLYMAS 

UŽDUOTIS TRUKMĖ TURINYS 

PRISTATYMAS 30 min. Projekto, mokymo programos, mokymo tikslo ir mokymosi 

rezultatų pristatymas 

ĮVADAS: KAIP TAPTI GERU 

BENDRAAMŽIŲ MOKYTOJU  

60 min.  30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

1-AS SKYRIUS: DARBO 

SUTARTYS   

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

KAVOS PERTRAUKA 30 min. - 

2-AS SKYRIUS: MINIMALUS 

DARBO UŽMOKESTIS, 

MOKESČIAI IR MOKĖJIMO 

IŠLAIDOS  

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys i 

3-IAS SKYRIUS: DARBO 

SĄLYGOS IR SAUGUMO 

STANDARTAI 

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas  

30´ Praktinės užduotys  

PIETŪS 90 min. - 

4-AS SKYRIUS: SVEIKATOS 

PRIEŽIŪRA IR DRAUDIMAS 

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

5-AS SKYRIUS: PROFESINĖS 

SĄJUNGOS IR KITOS PARAMOS 

ORGANIZACIJOS 

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

VERTINIMAS 30 min. Laikas skirtas užpildyti klausimynus, pasidalinti abejonėmis ir 

pasiūlymais.  
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TWO DAYS TRAINING PROPOSAL 

1st DAY 

PRISTATYMAS 30 min. Projekto, mokymo programos, mokymo tikslo ir mokymosi 

rezultatų pristatymas 

ĮVADAS: KAIP TAPTI GERU 

BENDRAAMŽIŲ MOKYTOJU 

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

KAVOS PERTRAUKA 30 min. - 

1-AS SKYRIUS: DARBO 

SUTARTYS   

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

2-AS SKYRIUS: MINIMALUS 

DARBO UŽMOKESTIS, 

MOKESČIAI IR MOKĖJIMO 

IŠLAIDOS 

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

   

2nd DAY   

3-IAS SKYRIUS: DARBO 

SĄLYGOS IR SAUGUMO 

STANDARTAI 

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

4-AS SKYRIUS: SVEIKATOS 

PRIEŽIŪRA IR DRAUDIMAS 

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

KAVOS PERTRAUKA 30 min. - 

5-AS SKYRIUS: PROFESINĖS 

SĄJUNGOS IR KITOS PARAMOS 

ORGANIZACIJOS 

60 min. 30´ Sąvokų paaiškinimas 

30´ Praktinės užduotys 

VERTINIMAS 30 min. Laikas skirtas užpildyti klausimynus, pasidalinti abejonėmis ir 

pasiūlymais. 
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