
      
 

Lietuvos verslo tarybos kreipimasis į Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę 

Dėl naujojo Darbo kodekso patvirtinimo 

Jūsų Ekscelencija Respublikos Prezidente, 

Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos verslo tarybos nariai, kreipiamės į Jus prašydami pasirašyti 

Seimo priimtą naująjį Darbo kodeksą ir sudaryti sąlygas pereiti prie lankstesnio ir saugesnio, 

verslo ir darbuotojų poreikius atitinkančio bei šalies konkurencingumą stiprinančio darbo 

santykių reguliavimo nuo 2017 m. sausio 1 d. 

Atstovaudami didžiausioms šalies verslą vienijančioms organizacijoms pažymime, kad Seimo 

priimtas įstatymas yra žingsnis, kurio verslo bendruomenė laukė ir kurį valdžios institucijas 

nuosekliai ragino žengti pastarąjį dešimtmetį. Neabejojame, kad įsigaliojęs naujasis Darbo 

kodeksas padidins Lietuvos konkurencingumą globalioje rinkoje, padės pritraukti užsienio 

investicijų, skatins verslą kurti darbo vietas bei didinti atlyginimus darbuotojams.  

Nesiimsime čia kartoti argumentų už naująjį įstatymą – esame tikri, kad Jums jie kuo puikiausiai 

žinomi. Neabejojame, kad, kaip ir mes, su dideliu nerimu stebite neslūgstančius Lietuvą 

paliekančių emigrantų srautus. Girdite priežastis, skatinančias žmones išvykti, bei 

pasiliekančiųjų nuogąstavimą dėl gyvenimo sąlygų Lietuvoje. Tačiau negalime nekreipti 

dėmesio ir į darbdavių argumentus dėl ribotų galimybių lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius, 

daugumos užsienio investuotojų reguliariai pabrėžiamą kliūtį jiems plėsti veiklą Lietuvoje, 

įdarbinti žmones ir mokėti jiems ne minimalų ir net ne vidutinį, o neretai jį keliskart viršijantį 

atlyginimą. Tai − ligšiolinis nelankstus darbo santykių reguliavimas. 

Nesiimsime ir ginčyti naujojo socialinio modelio kritikų teiginių apie tariamą darbuotojų 

priespaudos įteisinimą bei pavojų, kad lankstesni darbo santykiai atrišiantys darbdaviams 

rankas atsikratyti darbuotojais. Bet kurios mūsų organizacijoms priklausančios įmonės vadovas 

Jums galėtų paliudyti, kaip nelengva Lietuvoje rasti specialistų darbo vietoms užimti. Veikiame 

konkurencingoje globalioje rinkoje, kur darbdaviams būtina dėti vis daugiau pastangų 

darbuotojams pritraukti ir išlaikyti, užuot ieškojus priežasčių juos atleisti. 

Naujojo Darbo kodekso priėmimą laikome realiu, o ne deklaratyviu valdžios veiksmu siekiant 

gerinti verslo sąlygas ir investicinį klimatą Lietuvoje. Tai yra pirmas realus žingsnis vykdant 

būtinas reformas, kurios įgyvendintų „lankstisaugos“ modelį, taip užtikrinant ne tik Lietuvos 

ekonomikos augimui palankią aplinką, bet ir atvertų galimybes greičiau bei lanksčiau reaguoti į 

globalios ekonomikos aplinką, taip pat didintų darbuotojų gerovę.  Didesnė darbo organizavimo 

ir darbo sutarčių įvairovė, daugiau galimybių darbdaviui ir darbuotojui susitarti patiems, mažesni 

biurokratiniai reikalavimai ir lankstesnis darbo laiko bei jo apskaitos reguliavimas – tai tik keli 

naujojo įstatymo privalumai, kurių naudą pajus tiek verslas, tiek dirbantieji. 

 



      
 

Seimo priimto Darbo kodekso jokiu būdu nelaikome tobulu. Priešingai, jame yra daug trūkumų, 

kurie ir toliau trukdys Lietuvos konkurencingumo didinimui, o tuo pačiu - nedarbo mažinimui ir 

atlyginimų augimui. Kad pagerintų verslo aplinką, parlamentarai galėjo žengti gerokai toliau, 

mažindami darbo jėgos apmokestinimą (įstatyme įsipareigojant mažinti Sodros įmokas kasmet 

po 1 proc. punktą 12 metų), atsisakydami terminuotų darbo sutarčių ir viršvalandžių ribojimo. 

Jau nekalbant apie itin platų sąrašą naujų papildomų reikalavimų darbdaviams. 

Ir vis dėlto, naujasis Darbo kodeksas yra žingsnis į priekį, lyginant su senuoju įstatymu, iš 

esmės stabdančiu Lietuvos pažangą. Jis didžia dalimi atitinka tiek naująjį socialinį modelį 

rengusios darbo grupės pasiūlymus, tiek Trišalėje taryboje išsamiai aptartą bei patvirtintą 

projektą. Todėl nuoširdžiai tikimės, kad šis įstatymas sulauks ir Jūsų pritarimo. 

Pagarbiai, 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“      Rolandas Valiūnas 

 

Lietuvos darbdavių konfederacija      Alvydas Žabolis 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija     Robertas Dargis 

 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija  Šarūnas Kliokys 
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