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Sritis

DK straipsnis

Diskutuotina Darbo kodekso nuostata
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ir
darbo tarybų
kompetencija

169 straipsnis
Darbo tarybos
sudarymo
prielaidos ir
rinkimų
iniciatyva

Pakeisti 169 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„1. Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai
vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau
darbuotojų.
3. Jeigu darbovietėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios
nariais yra daugiau kaip pusė visų darbovietės darbuotojų, darbo
taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos
įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas
funkcijas.“
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Apsisprendus dėl 169 str. 1 ir 3 dalių, atitinkamai reikėtų
peržiūrėti:
Įgyvendinimo įstatymo 6 str. 10 d.
23 str. 2 d.,
40 str. 2 d.
52 str. 8 d.
57 str. 3 d.
63 str. 3-5 d.
71 str. 3 d.
79 str. 4 d.
115 str. 2 d.
128 str. 3 d.
193 str. 5 d. 6 p.
203 str. 1 d.
204 str.
205 str.
206 str.
207 str.
208 str.
209 str. 1 d.

Darbdavių
Profesinių
sąjungų pozicija pozicija
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168 straipsnis
Darbuotojų
atstovavimą
darbdavio
lygmeniu
įgyvendinančių
asmenų
garantijos ir
apsauga nuo
diskriminacijos

Pakeisti 168 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys
laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos
pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar
darbdavio valia ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti
pablogintos, palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo
sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos
darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, be Lietuvos
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto
Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam
priklausančioje teritorijoje yra darbdavio darbovietė, vadovo
sutikimo. Darbdavio motyvuotą prašymą suteikti sutikimą
nutraukti darbo sutartį ar pakeisti būtinąsias darbo sutarties
sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus
vadovas turi išnagrinėti ir darbdaviui pateikti atsakymą per
dvidešimt darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos.
Darbuotojai ar jų atstovai savo iniciatyva arba Valstybinės darbo
inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo prašymu turi teisę pateikti
savo nuomonę. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus
vadovas suteikia sutikimą nutraukti darbo sutartį ar pakeisti
būtinąsias darbo sutarties sąlygas, jeigu darbdavys pateikia
duomenis apie tai, kad darbo sutarties nutraukimas ar būtinųjų
darbo sutarties sąlygų pakeitimas nėra susijęs su darbuotojo
vykdoma
darbuotojų
atstovavimo
veikla,
darbuotojo
nediskriminuoja dėl jo vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos
ar narystės profesinėje sąjungoje. Valstybinės darbo inspekcijos
teritorinio skyriaus vadovas, gavęs darbdavio motyvuotą
prašymą, apie tai informuoja darbuotojų atstovaujamąjį organą ir
patį darbuotoją, dėl kurio pateiktas prašymas, ir nustato ne
trumpesnį kaip penkių darbo dienų terminą darbuotojų atstovų ir
paties darbuotojo nuomonei pateikti. Valstybinės darbo
inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sprendimas gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka. Darbo sutartis su profesinės sąjungos
valdymo organo vadovu, su darbo tarybos pirmininku ir
darbuotojų patikėtiniu negali būti nutraukta tol, kol vyksta darbo
ginčas.“
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185 straipsnis
Lietuvos
Respublikos
trišalė taryba

185 straipsnis. Lietuvos Respublikos trišalė taryba
1. Lietuvos Respublikos trišalė taryba (toliau – Trišalė taryba)
sudaroma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ketverių
metų kadencijai iš penkiolikos narių: penkių nacionaliniu
lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų organizacijų atstovų,
penkių nacionaliniu lygmeniu veikiančių darbdavių organizacijų
atstovų ir penkių Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų.
2. Profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavių
organizacijos (toliau – organizacijos), pretenduojančios deleguoti
savo atstovą į Trišalę tarybą, turi atitikti šiuos kriterijus:
1) turi juridinio asmens statusą;
2) turi ne mažiau kaip penkis darbuotojus, dirbančius
pagal neterminuotas darbo sutartis;
3) veikia nepertraukiamai bent trejus metus;
4) dėl jų nėra galiojančio apkaltinamojo teismo
nuosprendžio;
5) joms neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas
nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;
6) jos neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams,
fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja
Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių,
delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl nesumokėtų
mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir jos
nėra skolingos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
7) profesinių sąjungų organizacijos jungia ne mažiau kaip
0,5 procento Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal darbo sutartį
ir kitais Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais
darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais
dirbančių asmenų, o darbdavių organizacijų nariai – darbdaviai –
įdarbina ne mažiau kaip tris procentus pagal darbo sutartį ar kitais
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo
santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais Lietuvos
Respublikos teritorijoje dirbančių asmenų.
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3. Organizacijų atitiktį šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems
kriterijams vertina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija. Organizacijos, atitinkančios šio straipsnio
2 dalyje nustatytus kriterijus, surašomos eilės tvarka,
vadovaujantis šio straipsnio 2 dalies 7 punkto kriterijumi,
pirmiausia įrašant daugiausia dirbančiųjų jungiančias profesinių
sąjungų organizacijas ar daugiausia asmenų įdarbinančius
darbdavius jungiančias darbdavių organizacijas. Pirmos penkios
organizacijos darbdavių organizacijų sąraše ir pirmos penkios
profesinių sąjungų organizacijų sąraše nurodytos organizacijos
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
kviečiamos deleguoti į Trišalę tarybą po vieną narį ir jo pakaitinį
narį. Bet kuri organizacija kartu su savo narių organizacijomis turi
teisę deleguoti į Trišalę tarybą po vieną narį ir jo pakaitinį narį. Ši
taisyklė netaikoma, jeigu organizacijų, atitinkančių šio straipsnio
2 dalyje nustatytus kriterijus, sąraše yra mažiau kaip penkios.
Tokiu atveju sąraše nurodytos organizacijos eilės tvarka įgyja
teisę deleguoti į Trišalę tarybą dar po vieną narį ir jo pakaitinį
narį, iki šio sąrašo organizacijų deleguojamų narių skaičius
pasiekia penkis.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo atstovus į
Trišalę tarybą deleguoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu.
5. Trišalės tarybos nariais galima būti ne daugiau kaip dvi
kadencijas iš eilės.
6. Trišalės tarybos nario kadencija anksčiau laiko baigiasi:
1) jam atsistatydinus;
2) dėl jo įsiteisėjus teismo apkaltinamajam nuosprendžiui;
3) jį delegavusiai organizacijai ar Lietuvos Respublikos
Vyriausybei atšaukus savo atstovą;
4) jam mirus;
5) jį delegavusiai organizacijai pasibaigus Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
7. Jeigu, nepasibaigus Trišalės tarybos kadencijai, šio
straipsnio 6 dalyje numatytais pagrindais baigiasi kurio nors
Trišalės tarybos nario kadencija, jį delegavusios organizacijos
sprendimu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
4

ministerijai teikiamas naujas Trišalės tarybos narys ir jo
pakaitinis narys, o jeigu organizacija pasibaigusi, – jis teikiamas
kitos organizacijos, šio straipsnio 3 dalyje nurodytame sąraše
einančios eilės tvarka po jau delegavusios į Trišalę tarybą narį
organizacijos.
8. Trišalės tarybos pirmininkas skiriamas šešiems
mėnesiams iš Trišalės tarybos narių šalių (profesinių sąjungų
organizacijų, darbdavių organizacijų ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovų) susitarimu rotacijos principu.
9. Trišalė taryba svarsto klausimus ir teikia išvadas ir
pasiūlymus šiose darbo, socialinės ir ekonominės politikos
srityse:
1) užimtumo ir darbo santykių;
2) darbo užmokesčio politikos;
3) socialinio draudimo ir socialinės apsaugos;
4) darbuotojų saugos ir sveikatos;
5) socialinės partnerystės ir kolektyvinių darbo santykių;
6) klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti remiantis
Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 144 „Dėl
trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“
nuostatomis.
10. Trišalės tarybos funkcijas, teises, darbo organizavimo
tvarką nustato Trišalės tarybos nuostatai. Juos tvirtina ir keičia
Trišalė taryba.
11. Organizacijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovai turi suteikti Trišalei tarybai būtiną informaciją
svarstomais klausimais.
12. Trišalė taryba turi teisę priimti sprendimus ir teikti
šalims išvadas ir rekomendacijas, sudaryti trišalius susitarimus
šio straipsnio 9 dalyje nustatytose srityse, gauti Trišalės tarybos
darbui reikalingą informaciją, kviesti į posėdžius ir išklausyti
šalių atstovus bei ekspertus savo kompetencijos klausimais.

Profesinių
188 straipsnis
sąjungų
ir Kolektyvinių
derybų tvarka

2. Jeigu darbdavio arba darbovietės lygmeniu veikia
kelios profesinės sąjungos, darbdavio lygmens ar darbovietės
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lygmens kolektyvinę sutartį gali sudaryti profesinė sąjunga arba
jungtinė profesinių sąjungų atstovybė ir darbdavys.
6. Priėmus sprendimą dėl streiko ir jo metu
darbdaviui draudžiama:
1) priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai
arba iš dalies nutraukti įmonė, įstaigos, organizacijos ar
struktūrinio padalinio darbą (veiklą);
ir
2) trukdyti visiems ar paskiriems darbuotojams ateiti
į darbo vietas, atsisakyti suteikti darbuotojams darbą ar
darbo įrankius;
3) sudaryti kitas sąlygas ar sprendimus, kurie
visiškai ar iš dalies gali sustabdyti visos įmonės, įstaigos,
organizacijos ar atskirų jos grandžių darbą (veiklą).
7. Streiko metu darbdaviui draudžiama į
streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus, išskyrus
atvejus, kai būtina užtikrinti minimalių paslaugų vykdymą,
bet nėra galimybės to padaryti šio Kodekso nustatyta tvarka
ir sąlygomis.“
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