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Lietuvos	šilumos	teikėjų	asociacijai	
	
	

	TEISINĖ	KONSULTACIJA	
2020-04-03	
Vilnius	

	
Pagal	 pateiktą	 paklausimą,	 Lietuvos	 šilumos	 teikėjų	 asociacijos	 nariams	 kilo	

klausimų	 dėl	 šilumos	 tiekimo	 įmonėse	 dirbančių	 svarbių	 specialistų	 pakeitimo	 (ligos	 ar	
izoliacijos	 atveju),	 esant	 ekstremaliai	 padėčiai	 ar	 karantinui,	 bei	 aukštos	 kvalifikacijos	
darbuotojų	 atliekamų	 funkcijų	 tęstinumo	 užtikrinimo,	 jeigu	 nuolatinis	 specialistas	 susirgtų	
(pvz.	 koronovirusas)	 ir	 įmonė	 neturėtų	 pakaitinio	 personalo.	Pagal	 apibrėžtą	 situaciją,	
įmonėms	 aktualu	 skubiai	 rasti	 specialistų,	 kurie	 galėtų	 pakeisti	 laikinai	 nesančius	 darbe	
specialistus.	 Aktualu	 tai,	 jog	 rinkoje	 nėra	 daug	 reikalingos	 kvalifikacijos	 specialistų,	 todėl	
įmonės	negali	jų	operatyviai	rasti.	Taip	pat	aktualu	tai,	jog	asociacijos	narės	svarsto	galimybę	
esant	poreikiui,	siūlyti	savo	įmonės	darbuotojams	laikinai	atlikti	pareigas	kitoje	įmonėje.	

	
Pagal	 nurodytą	 situaciją,	 įmonės	 gali	 pasirinkti	 iš	 šių	 galimybių,	 numatytų	

Lietuvos	Respublikos	Darbo	kodekse	(toliau	–	DK):	
1. laikinasis	įdarbinimas	(LR	DK	72-80	str.)	
2. darbo	keliems	darbdaviams	sutartis	(LR	DK	96-99	str.)	

1. Laikinasis	įdarbinimas	(darbuotojų	“nuoma”).		
Laikinojo	 darbo	 sutartis	 –	 darbuotojo	 ir	 darbdavio	 (laikinojo	 įdarbinimo	 įmonė)	

susitarimas,	pagal	kurį	 laikinasis	darbuotojas	 įsipareigoja	tam	tikrą	laiką	atlikti	darbo	veiklą	
laikinojo	 įdarbinimo	 įmonės	nurodyto	asmens	 	naudai	 ir	 jam	būdamas	pavaldus,	o	 laikinojo	
įdarbinimo	įmonė	įsipareigoja	už	tai	atlyginti.		Laikinojo	darbo	sutarties	šalis,	kaip	darbdavė,	
gali	būti	tik	LR	Vyriausybės	ar	jos	įgaliotos	institucijos	nustatytą	tvarką	ir	nustatytus	kriterijus	
atitinkanti	 laikinojo	 įdarbinimo	 įmonė.	 Laikinojo	 darbo	 sutartis	 gali	 būti	 terminuota	 ir	
neterminuota.	 Terminuota	 laikinojo	 darbo	 sutartis	 gali	 būti	 sudaryta	 vienam	 siuntimui	 pas	
laikinojo	 darbo	 naudotoją,	 tačiau	 sutarties	 terminas	 gali	 būti	 nustatytas	 ir	 iki	 tam	 tikros	
kalendorinės	 datos,	 tam	 tikromis	 dienomis,	 savaitėmis,	mėnesiais	 ar	metais	 skaičiuojamam	
terminui	 arba	 iki	 tam	 tikros	 užduoties	 įvykdymo,	 arba	 tam	 tikrų	 aplinkybių	 atsiradimo,	
pasikeitimo	ar	pasibaigimo	

Įmonė,	 norėdama	 užsiimti	 laikinojo	 įdarbinimo	 veikla,	 turi	 užsiregistruoti	 Valstybinėje	
darbo	 inspekcijoje.	 2018-02-12	 LR	 Vyriausybė	 nutarimu	 Nr.	 151,	 patvirtintas	 Kriterijų,	
kuriuos	 turi	 atitikti	 laikinojo	 įdarbinimo	 įmonė,	 sąrašas	 ir	 laikinojo	 įdarbinimo	 įmonių,	
atitikties	 šiems	 kriterijams	 nustatymo	 tvarkos	 aprašas.	 Išimtinai	 karantino	 laikotarpiui	
įsigaliojo	palengvinta	procedūra	gauti	laikinojo	įdarbinimo	įmonės	statusą.	Kai	įmonė	įrašyta	į	
tokių	 įmonių	 sąrašą,	 ji	 gali	 darbuotojus	 įdarbinti	 pagal	 laikinojo	 įdarbinimo	 sutartis.	 Ir	
darbuotojo	sutikus,	jį	siųsti	dirbti	į	darbo	naudotojo	įmonę.	Prieš	siunčiant	taip	pat	privaloma	
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atlikti	 darbuotojų	 saugaus	darbo	 instruktažą	būsimoje	darbo	vietoje	bei	užtikrinti	 kitų	kaip	
darbdaviui	įstatymų	numatytų	prievolių	įvykdymą.	

	
2. Darbo	sutartis	keliems	darbdaviams.	Darbo	keliems	darbdaviams	

sutartis	 naudinga,	 kai	 darbo	 rinkoje	 trūksta	 konkrečios	 specializacijos	 darbuotojų,	 o	 jų	
paslaugų	 reikia	 keletui	 darbdavių.	 Šiuo	 atveju	 darbo	 keliems	 darbdaviams	 sutartis	 leidžia	
optimaliai	paskirstyti	darbuotojo	užimtumą	pas	kelius	darbdavius	ir	patenkinti	šių	darbdavių	
poreikius.	Darbo	keliems	darbdaviams	darbo	sutartis	gali	būti	sudaroma	tik	tai	pačiai	darbo	
funkcijai	atlikti,	t.	y.	jei	darbuotojas	yra	dispečeris,	tai	jo	darbo	funkcija	visiems	darbdaviams	
pagal	šią	sutartį	ir	bus	dispečerio.		

Darbo	 keliems	 darbdaviams	 sutartyje	 nurodomas	 pirmasis	 darbdavys,	 t.	 y.	
darbdavys,	 kuris	 atliks	 visas	 darbdavio	 funkcijas,	 susijusias	 su	 darbo	 grafiko	 sudarymu,	
darbuotojo	 pajamų	 apmokestinimu,	 socialinio	 draudimo	 ir	 kitų	 įmokų	 už	 šį	 darbuotoją	
sumokėjimu,	 informacijos	 apie	 jį	 pateikimu.	 Taip	 pat	 šis	 pirmasis	 darbdavys	 atstovaus	
darbdaviams,	 kilus	 darbo	 ginčui	 su	 darbuotoju.	 Svarbu	 tai,	 kad	 visi	 darbdaviai	 atsakys	
solidariai	 dėl	 įsipareigojimų	 darbuotojui	 vykdymo,	 prievolių,	 susijusių	 su	 darbuotojo	
apmokestinimu.	 Taigi	 net	 ir	 esant	 darbdavių	 daugetui,	 vienam	darbdaviui	 neatsiskaitant	 su	
darbuotoju,	 šis	 turės	 teisę	 reikalauti	 darbo	 užmokesčio	 iš	 bet	 kurio	 kito	 darbdavio	 pagal	
sutartį.		

Darbo	 kodeksas	 numato,	 kad	 darbo	 keliems	 darbdaviams	 sutartis	 gali	 būti	
nutraukiama	bendrais	DK	numatytais	pagrindais.	Sutartis	nutraukiama	su	visais	darbdaviais.	
Tais	 atvejais,	 kai	 norima	 nutraukti	 darbo	 sutartį	 ne	 su	 visais	 darbdaviais	 (arba	 ne	 visi	
darbdaviai	nori	nutraukti	sutartį),	ji	gali	būti	keičiama.	Darbo	sutartis	gali	būti	nutraukiama	ir	
vieno	ar	kelių	darbdavių	 iniciatyva,	 tačiau	sprendimą	dėl	sutarties	nutraukimo	ar	pakeitimo	
turės	priimti	visi	darbdaviai.	Pareiškimas	dėl	darbo	sutarties	nutraukimo	turi	būti	teikiamas	
pirmajam	darbdaviui,	kuris	atstovaus	visiems	darbdaviams,	nutraukiant	tokią	darbo	sutartį.	

Darbo	 keliems	 darbdaviams	 darbo	 sutartis	 leidžia	 įmonėms	 sumažinti	
biurokratinę	naštą,	 taip	 pat	 su	 darbo	 santykių	 organizavimu	 susijusius	 kaštus:	 viena	 įmonė	
apskaičiuoja	ir	moka	mokesčius	už	darbuotoją,	sudaro	tokių	darbuotojų	darbo	grafikus,	teikia	
informaciją	darbuotojui	ir	panašiai.	Kiti	darbdaviai	pirmajam	darbdaviui	privalo	kompensuoti	
išlaidas	 pagal	 jų	 sudarytą	 susitarimą	 atsižvelgiant	 į	 darbo	 laiką,	 kurį	 jiems	 dirbo	 šis	
darbuotojas.	 Šių	 išlaidų	 kompensavimas	 nelaikomas	 pirmojo	 darbdavio	 pajamomis,	 o	 visų	
darbdavių	išlaidos	prilyginamos	darbo	sąnaudoms.	

	
Pastaba.	 Pateikta	 informacija	 yra	 bendro	 pobūdžio	 pagal	 galiojančius	 teisės	 aktus	 ir	 negali	
būti	tiesiogiai	taikoma	konkrečiai	įmonei.		
	
	
Pagarbiai,	
Advokatė	Vilma	Višnevskienė	


