
LIETUVOS RESPUBLIKOS
DARBO KODEKSO 101, 146 IR 214 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2011 m. balandžio 19 d. Nr. XI-1332
Vilnius

(Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2004, Nr. 103-3756; 2005, Nr. 67-2400, Nr. 85-3138; 

2006, Nr. 82-3258)

1 straipsnis. 101 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 101 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,2.  Konkursinių  pareigų  sąrašą  ir  konkursų  valstybės  ir  savivaldybių  įmonėse,  iš 

valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės 

įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, 

kurių  savininkė  yra  valstybė  ar  savivaldybė, tvarką  nustato  Vyriausybė,  išskyrus  įstaigas, 

kuriose  konkursines  pareigas  ir  konkursų  tvarką  nustato  specialūs  įstatymai.  Kitose 

darbovietėse  konkursinių  pareigų  sąrašus  ir  konkursų  nuostatus  tvirtina  darbdavys  arba  jo 

įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į darbuotojų atstovų nuomonę.“

2 straipsnis. 146 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 146 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,3. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia jokių 

apribojimų  nustatant  kasmetinių  atostogų  trukmę,  apskaičiuojant  darbo  stažą,  skiriant  į 

aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su 

darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į 

darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui 

arba atliktam darbui.“

                  

3 straipsnis. 214 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 214 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,214 straipsnis. Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus
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Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba  du  vaikus iki 

dvylikos  metų,  suteikiama viena papildoma poilsio  diena  per mėnesį  (arba sutrumpinamas 

darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos 

metų,  −  dvi  dienos  per  mėnesį  (arba  atitinkamai  sutrumpinamas  darbo  laikas  keturiomis 

valandomis  per  savaitę),  mokant  darbuotojui  jo  vidutinį  darbo  užmokestį.  Darbuotojų, 

dirbančių  ilgesnėmis  negu aštuonios  darbo valandos  pamainomis, prašymu  šis  papildomas 

poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

       

5 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2011 m. birželio 1 d. parengia ir patvirtinta teisės 

aktus, būtinus šiam įstatymui įgyvendinti.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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