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DEL SUMINES DARBO LAIKO APSKAITOS IVEDIMO

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine s4junga (toliau - Profesine s4junga)
susipaZino su 2014 m. balandLio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamento direktoriaus isakymo ,,Del sumines darbo laiko apskaitos" (toliau -

[sakymas) bei Siuo [sakymu patvirtintos sumines darbo laiko apskaitos vedimo tvarkos (toliau -

Tvarka) projektais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 149 straipsnio nuostatomis, pateikiame

Profesines s4jungos nuomonQ - prie5taravim4 del sumines darbo laiko apskaitos [vedimo Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente (toliau -

Vilniaus RAAD).
Atkreipiame Jiisq demes[ [ tai, jog [sakymo projekte remiamasi Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2003 m. ruglj0dio 7 d. nutarimo Nr. 990 ,,Del darbo laiko nustatymo valstybes ir
savivaldybiq [monese, [staigose ir organizacijose" 2.7. punktu, kuris numato, jog tik Saliq susitarimu
gali biiti nustat5rtas ne visas darbo dienos ar darbo savaites darbo laikas, atskiras darbuotojo ar
valstybes tarnautojo darbo grafikas, ir tik tokiu atveju Siame nutarime nustagrti reikalavimai del darbo
laiko pradZios, pabaigos ir kasdienes darbo laiko trukmes netaikomi. Profesines sqjungos duomenimis
Saliq susitarimo priimant {sakymo projektq nebuvo ir atskiras valstybes tarnautojq darbo grafikas
nustatomas viena5ali5kai, darbdavio iniciatyva bei valia, tokiu biidu yra paileidLiamos minetos teises
akto nuostatos.

Vilniaus RAAD dirbantys asmenys yra karjeros valstybes tarnautojai, kurie dirba iprastu darbo
laiko reZimu, t.y. 8 valandas per par4, 40 val. per savaitg, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo
kodekso (toliau - DK) 144 str. I d.. Pagal DK 144 str. 3 d. asmenq, dirbandiq iprastu darbo laiko
reZimu, maksimalus darbo laikas per 7 dienas, [skaitant vir5valandZius, neturi vir5yti 48 val., o pagal



DK 152 str. I d. darbuotojo vir5valandinis darbas per dvi dienas i5 eiles neturi vir5yti keturiq valandq
ir Simto dvide5imties valandq per metus. Darbo laikas, virSijantis numatytqj[ DK 144 str" I d., privalo
biiti apmokamas pagal DK 193 str. AtsiZvelgiant I tai, kas i5desgrta, darytina i5vada, kad Vilniaus
RAAD karjeros valstybes tarnautojams, dirbantiems iprastu darbo laiko reZimu, paskyms papildomu
laiku atlikti funkcijas, nei5vengiamai bus vir5ytas nustatSrtasis maksimalus darbo laikas, o uZ
vir5valandZius darbdavys privales moketi ne maZiau kaip pusantro darbuotojo darbo uZmokesdio.
Palymetina dar ir tai, kad uZ darb4 nakties metu arba valstybes tamautojq poilsio dienomis,
vadovaujantis DK 154 str. I d., 193 str. ir 194 str., taip pat privalo bDti mokamas atitinkamai didesnis
darbo uZmokestis. Taigi tokiq papildomq funkcijq Vilniaus RAAD pareiglnams pavedimas reikalauja
papildomq le5q i5 biudZeto apmokant valstybes tarnautojams uZ susidariusius vir5valandZius, darbq
nakties metu, Svendiq ir poilsio dienomis.

Vadovaujantis DK 144 str. I d.,4 d., 147 str. I d. ir 2 d. darbuotojams yra nustatoma penkiq
darbo dienq savaite su dviem poilsio dienomis, kitoks darbo laiko reZimas gali biiti nustatytas tik tam
tikrq kategorijq darbuotojams. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. geguZes 14 d.
nutarimo Nr. 587 ,,Del darbttr kuriuose gali biiti taikoma iki dvide5imt keturiq valandq per par4 darbo
laiko trukm€, s4raSo, darbo ir poilsio laiko ypatumq ekonomines veiklos srityse patvirtinimo" (toliau -

Nutarimas) I p. bei DK 144 str. 4 d., siekiant [vesti pamainin[ darbo laiko reZim4 btitina i5pildyti visas
tris sqlygas: a) tam tikra pareigybe turi patekti I darbuotojq galindiq dirbti 24 valandas, s4ra54; b)
dienos (pamainos) trukme gali btiti ilgesne negu 8 valandos tik tais atvejais, jeigu darbo ar gamybos
pobiidis neleidZia organizuoti darb4 nustatant darbo dienos (pamainos) trukmg, nevir5ijandi4 8
valandq; c) darbdavys privalo sudaryti [staigos darbq sqraS4 kuriuose gali biiti taikoma iki 24 valandq
per parq darbo laiko trukme. Be to paZymetina, kad vadovaujantis DK 147 str. darbdavys privalo
uZtikrinti tolygq pamainq keitim4si, atitinkamai Sio straipsnio lingvistinE analizl leidZia daryti iSvad4
kad darbdavys gali taikyti arba tik [prast4 darbo laiko r€Zim4 arba tik pamainin[. Kitokio ar mi5raus
darbo laiko reZimo arba Siq reZimq tarpusavio derinimo [statymq leidejas nera numatgs. Vilniaus
RAAD pradejus taikyti Tvarkos nuostatas, susiklostys situacija, kuomet karjeros valstybes tarnautojai
dirbs [statymais nenumatytu mi5riu darbo reZimu, nes pagal savo prigimti toks darbo laiko reZimas
neatitiks nei iprasto darbo laiko reZimo, nei pamaininio.

Atkreipiame demesi, kad Nutarime atsispindi, jog paprastai sumine darbo laiko apskaita

[vedama nepertraukiamai veikiandiose [staigose, kuriose darbo ar gamybos pobiidis neleidZia
organizuoti darbq nustatant darbo dienos trukmg, nevir5ijandi4 8 valandq, taip pat pateikiamas tokiq
darbq s4ra5as. Vilniaus RAAD nera [staiga, kuri veikia nepertraukiamai. Iki Siol Vilniaus RAAD darb4
organizavo nustadius 8 valandq darbo dienos trukmg. Profesines s4jungos duomenimis Vilniaus
RAAD nebuvo priskirta jokiq papildomq funkcijtS todel negalejo atsirasti poreikis [vesti suming darbo
laiko apskait4. Profesines s4jungos nuomone, siekiant uZtikrinti Tvarkos I punkte numatytrt funkcijq
atlikimq darbas Vilniaus RAAD turetq bUti organizuojamas DK 155 straipsnio nustatyta tvarka,
kuomet esant reikalui, siekiant uZtikrinti [moneje darbo tvark4 ar garantuoti, jog bus atlikti
neatideliotini darbai, darbdavys gali pavesti darbuotojui ne daZniau kaip kart4per m€nesi, o darbuotojo
sutikimu - ne daZniau kaip kart4 per savaitg budeti [moneje pasibaigus darbo dienai arba poilsio ir
Svendiq dienomis.

Valstybes tarnautojams pavedus vykdyti funkcijas papildomu darbo laiku, pastarieji privales ne
tik atlikti savo tiesiogines funkcijas, bet ir vykdys funkcijas naktimis, poilsio dienomis. PagalDK 147



str. kiekvieno [staigos darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas nustatomas pagal [mones,
[staigos, organizacijos darbo (pamainq) grafikus, patvirtintus administracijos. PaZymetina, kad darbo
grafikai, jei jie yra sudaromi, turi atspindeti konkredios [staigos darbuotojq darbo ir poilsio laiko
trukmg, kiekviena [staiga turi patvirtinti individualius darbuotojq darbo grafikus. Biitina atkreipti
demesi kad pagal DK 147 str. I d., 3 d., administracija, suderinusi su darbuotojq atstovais, darbo
grafikus privalo paskelbti ne veliau nei likus 2 savaitems iki Siq grafikq [sigaliojimo. Tvarkos 13
punkte nustatyta darbuotojq grafikq derinimo su darbuotojq atstovais tvarka, kuomet darbo grafikai,
parengti vadovaujantis Sios tvarkos nuostatomis, savaime, be jokiq suderinimo procediirq ar Lymt4
laikomi suderintais su darbuotojq atstovu, yra nepriimtina, nes darbuotojq darbo grafikq derinimo
procedtira nustatyta viena5ali5kai, darbdavio nuoZiiira, o tai prie5tarauja DK 147 straipsnio nuostatoms.
Mineta DK straipsnio nuostata ipareigoja darbdav[ gauti darbuotojq atstovq sutikim4 suderinimo Lym1_
darbuotojq darbo grafike. Profesines sqiungos nuomone Tvarkos l3 punkte nustaq/h suderinimo pagal
nutylejim4 procediira, viena5ali5kai nustatyta darbdavio, yra netinkama, atitinkamai darbuotojq darbo
grafikq derinimo procediira turi btiti nustat5rta socialiniams partneriams abipusiai priimtinu budu arba
kolektyvineje sutartyje nustatyta tvarka, bet ne viena5ali5kai darbdavio valia.

PaZymetina, kad 2014 m. balandZio 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
reaguodama I Profesines sqjungos pastabas bei abejones del sumines darbo laiko apskaitos [vedimo
valstybes tarnautojams ir neturedama vienareik5mio atsakymo, kur[ galetq pateikti Profesinei sqjungai,
raStu Nr. (42-l)-D8-2940 kreipesi I Valstybing darbo inspekcij4 prie Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Darbo inspekcija), pra5ydama pateikti rekomendacijas ir
i5vadas del sumines darbo laiko apskaitos [vedimo valstybes tarnautojams. Miisq Ziniomis Darbo
inspekcija atsakymo dar nepateike, todel norime atkreipti demesi kad Vilniaus RAAD sprendimas del
sumines darbo laiko apskaitos [vedimo gali pasirodyti es4s skubotas ir nepagr[stas.

AtsiZvelgdami I tai, kas i5destyta, nesutinkame su [sakymo ir Tvarkos projektais, pra5ome
sustabdyti jq [gyvendinim4 iki Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai bus pateiktas Darbo
inspekcijos iSaiSkinimas.

Dekoj ame uZ bendradarbiavim4.
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Adresatq s4la5as:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui

Valentinui Mazuroniui

A.JakSto g. 4, LT-01105, Vilnius

2. Valstybines mi5kq tarnybos prie
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerij os
Direktoriui Rimantui Priisaidiui
Pramones pr. I 1A, LT-51327, Kaunas

3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Alytaus regiono apl inkos apsaugos departamento
Direktoriui ieslovui MerZvinskui
Kauno 9.69, LT -621 07, Alytus

4. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento
Direktoriui Skirmantui Pociui
RotuSes a. 12, LT -4427 9, Kaunas

5. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Klaipedos re giono aplinkos apsaugos departamento
Direktoriui Andriui Kairiui
Birutes g. 16, LT -91204, Klaipeda

6. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Marij ampo les re giono ap linkos apsau gos departamento
Direktoriui Vytautui JaSkevidiui
Dariaus ir Gireno g.4,LT -68l76,Marijampole

7. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
PaneveZio re giono apl inkos apsaugos departamento
Direktoriui Valdemarui Jak5tui
1vaigLdlirL g. 2l , LT-37 109, PaneveZys

8. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Siauliq regiono aplinkos apsaugos departamento
Direktoriui Kornelijui Skielai
M.K.iiurlionio g. 3, LT.7 6303, Siauliai

9. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento
Direktoriui Pranui Kudabai
Metalo g. 11, LT-28217, Utena


