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LIETUVOS RESPUBLIKOS
DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO
ĮSTATYMO NR. XII-2603 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2889
Vilnius

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:
„13. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atlieka Darbo kodekso įgyvendinimo stebėseną ir iki 2019 metų ir kiekvienų
vėlesnių metų gruodžio 31 dienos pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos
Respublikos Seimui Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsenos ir pasiektų rezultatų įvertinimo
pažymą, kurioje nurodomos teigiamos ir neigiamos Darbo kodekso ir su jo įgyvendinimu
susijusių teisės aktų įgyvendinimo pasekmės (teisės pažeidimų skaičius ir klasifikacija (tarp jų
darbo

laiko

apskaitos,

informavimo

ir

konsultavimo,

darbo

apmokėjimo

normų,

komandiruotiems darbuotojams taikomų darbo sąlygų pažeidimai); atleidimų iš darbo skaičius
pagal atleidimo pagrindus; darbo ginčų dėl teisės darbo ginčų komisijose skaičius, dalykas,
rezultatai; pareikštų ieškinių teisme dėl darbo ginčų dėl teisės skaičius; terminuotų darbo sutarčių
skaičius; įmonių, taikančių suminę darbo laiko apskaitą, skaičius; gautų pranešimų apie
komandiruotus darbuotojus skaičius (pagal komandiravimo tipą; valstybes, iš kurių
komandiruojami

darbuotojai;

veiklos

sektorių,

į

kurį

komandiruojami

darbuotojai;

komandiruotės trukmę); darbdavių prašymų suteikti sutikimą nutraukti darbuotojų atstovavimą
darbdavio lygmeniu įgyvendinančių asmenų darbo sutartį darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia
ir prašymų pabloginti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, palyginti su ankstesnėmis jų
būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų
būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, skaičius ir tenkintų tokių prašymų skaičius; darbuotojų
atstovų įmonėse skaičius) ir pasiūlymai dėl Darbo kodekso ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių
įstatymų tobulinimo.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 30 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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