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Įvadas 

Modulyje ,,Teisinis raštingumas― (toliau - Teisinio raštingumo modulis) perteikiami 

esminiai kai kurių teisinių santykių (darbo, verslo, vartojimo srityse bei dalyvavimo valstybės, 

savivaldybės ir bendruomenės gyvenime) reguliavimo aspektai. Pristatomos svarbiausios, 

pagrindinės teisės idėjos, padedančios suprasti ir konkrečias teisės normas, reguliuojančias 

konkrečias gyvenimo sritis, su kuriomis susiduriama kasdieną. Aprašomi aktyvūs mokymo 

metodai, padedantys ugdyti suaugusiųjų gebėjimus suvokti, analizuoti, kritiškai vertinti teisinius 

ir dalyvavimo valstybės, savivaldybės ir bendruomenės gyvenime procesus. Siūlomos aktyvios 

uţduotys, pratimai, leidţiantys atskleisti konkrečių teisinių ir aktyvaus dalyvavimo temų 

aktualius suaugusiam, taip pat ir neįgaliajam, ţmogui teisinius klausimus. Lietuvos Respublikos 

Konstitucija bei kiti įstatymai įtvirtina ţmonių lygių teisių įgyvendinimą bei uţdraudţia bet kokią 

diskriminaciją dėl amţiaus, lytinės orientacijos, negalios ir rasės ar etninės priklausomybės, 

religijos ar įsitikinimų pagrindu, tad neįgalieji yra lygiateisiai teisinių bei kitų visuomeninių 

santykių dalyviai. Kiek daugiau teisinio reguliavimo ypatumų galima aptikti socialinės saugos bei 

socialinės integracijos srityje, kuri šiame modulyje yra neanalizuojama. 

 

Modulio tikslas ir uždaviniai. 

Modulio tikslas – perteikti sistemą būtinų ir reikalingų besimokantiems neįgaliesiems 

ţinių apie teisinį pagrindinių santykių, kylančių tarp darbuotojo ir darbdavio, reguliavimą, taip 

pat vartotojų ir ypatingų vartotojų – pacientų – teisių bei pareigų reglamentavimą, pagrindinius 

teisinius dalyvavimo versle, valstybės, savivaldybės valdyme, nevyriausybinėse organizacijose 

bei bendruomenės gyvenime aspektus. Taip pat padėti ugdyti bendruosius suaugusiųjų gebėjimus 

– surasti ir analizuoti reikalingą informaciją, remiantis ja modeliuoti savo sprendimus, įvertinti 

sprendimų pasekmes, mąstyti ne stereotipiškai - būtinus įgyvendinant savo teises bei vykdant 

pareigas bei ugdyti teisinį bei pilietinį mąstymą.  

Modulio uždaviniai: 

1. suteikti neįgaliesiems suaugusiems ţinių apie pagrindinius darbo santykių reguliavimo 

aspektus; apie tam tikrų grupių (neįgaliųjų) darbuotojų teisių apimtį; apie darbo santykių 

pradţią bei pasibaigimą; darbuotojo ir darbdavio tarpusavio įsipareigojimus; pagrindinius 

verslo teisinius aspektus; 

2. suteikti suaugusiems ţinių apie pagrindines vartotojų bei pacientų, teises; jų realizavimą 

bei pareigas; suteikti ţinių apie pagrindinius neteisminius paţeistų teisių gynimo būdus;  
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3. padėti formuotis pagarbą ţmogaus orumui ir toleranciją, lojalumą demokratinei valstybei 

ir tautai, gebėjimą aktyviai spręsti asmenines ir visuomenines dorovės problemas; 

skirtingai interpretuoti tuos pačius socialinius reiškinius; formuotis pagarbą ţmogaus 

teisėms ir teisingumui;  

4. ugdyti gebėjimus analizuoti teisinius tekstus; ieškoti alternatyvių galimybių sprendţiant 

teisines problemas, susijusias su minėtais teisiniais santykiais; vertinti pasirinkto 

sprendimo teigiamas ir neigiamas pasekmes; paskatinti kompleksiškai suvokti teisinių 

santykių tarp įvairių jų dalyvių esmę,  

5. padėti įsisavinti logikos dėsnius ir teoriją, mokytis formuluoti prielaidas ir išvadas; 

formuotis gebėjimą analizuoti, interpretuoti bei vertinti visuomeninius ir dorovinius 

procesus bei institucijų veiklą; mokytis konstruktyviai spręsti kylančias kolektyvo, 

bendruomenės, šalies problemas ugdyti(s) gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti; 

paskatinti bendruomeniškumą bei aktyvumą realizuojant ir ginant savo teises. 

Modulio struktūra ir turinys. 

Modulio ,,Teisinis raštingumas― apimtis – 40 valandų auditorinio darbo ir 20 valandų 

savarankiško darbo. Viso modulio medţiagos apimtis yra 96 psl. 

Modulį sudaro keturios sąlyginai atskiros dalys, kuriose perteikiama atskirų temų 

pagrindiniai dalykiniai aspektai: 1) teisiniai darbo santykiai (20 val.); 2) teisiniai verslo aspektai 

(6 val.); 3) vartotojų ir pacientų teisinė padėtis (20 val.); 4) dalyvavimas valstybės, savivaldos, 

NVO institucijose (14 val.).  

Andragogas, įvertinęs tikslinę auditoriją: jos poreikius, motyvaciją, pasirengimą 

atitinkamų temų nagrinėjimui, dalyvių asmeninę patirtį - gali koreguoti kiekvienos modulio 

dalies apimtį bei tematiką: pvz., pasirinkti tik tam tikrus atskiros dalies aspektus arba tam tikras 

aktyvias veiklas. 

Siekiant modulio tikslų – suteikti tam tikrų ţinių, praversiančių besimokantiesiems, taip 

pat ugdyti bendruosius gebėjimus bei vertybines nuostatas, susijusias su atskiromis modulio 

dalimis – yra pasirinkta ir modulio struktūra. Kiekvienai modulio daliai bei jos potemėms (dalies 

temoms) perteikti yra pateikiami tekstai bei aktyvūs metodai: ţinioms įtvirtinti, pasitikrinti bei 

gebėjimams tobulinti ar ugdyti naujus gebėjimus.  

Kiekviena modulio tema atskleidţiama suteikiant reikalingų ţinių apie analizuojamą 

dalykinį modulio aspektą. Modulyje taip pat pateikiami ir aprašomi aktyvūs metodai, kuriuos 

naudodami besimokantieji tobulina savo bendruosius gebėjimus, susiedami juos su modulio 

dalykiniu turiniu, taip pat skatinami ugdytis vertybines nuostatas, susijusias su atitinkamu 
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aspektu. Pateikiamos interaktyvios uţduotys, padedančios perteikti ir padėti įsisavinti tam tikrą 

teorinę dalykinę medţiagą, apie aktualius kiekvienam ţmogui, taip pat neįgaliam visuomenės 

nariui, darbo ir verslo santykių, bendravimo su paslaugų bei prekių teikėjais, paciento ir sveikatos 

prieţiūros įstaigų (gydytojų) santykių, dalyvavimo valstybinėse institucijose ir nevyriausybinėse 

organizacijose teisinio reguliavimo aspektus. 

Šiame modulyje gebėjimų ir nuostatų ugdymui daugiausia naudojamasi andragogams 

ţinomais aktyviais metodais, pritaikytais teisinių bei dalyvavimo klausimų analizei bei 

adaptuotais suaugusių mokymui (si). 

Teisinio švietimo modulyje siūlomų temų struktūra 

Kiekvienos temos pirmojoje dalyje yra pateikiami dalykiniai (teoriniai) tekstai apie 

dalykinius temos aspektus. 

Po teksto yra nurodomi pagrindiniai šios temos mokymo procese siekiami tikslai. 

Nurodoma, ką turėtų suţinoti ir kokių gebėjimų įgyti (ar patobulinti jau turimus gebėjimus) 

suaugusieji, kurie išstudijuos andragogo siūlomą teorinę medţiagą ir atliks uţduotis. Siekiami 

rezultatai tiesiogiai siejami su siūlomomis uţduotimis. Andragogas, pasirinkęs analizuoti ne 

visus, o tik kai kurias temos aspektus (problemas), jo manymu, reikalingas ir būtinas tikslinei 

grupei, turėtų formuluoti konkretesnius uţsiėmimo (temos) tikslus.  

Po siekiamų tikslų yra nurodyti šiai temai nagrinėti siūlomi aktyvūs metodai (pratimai), 

pateikiamos pagrindinės sąvokos. Praktinėje dalyje kiekvienai temai išnagrinėti siūlomi aktyvūs 

metodus: teorinei medţiagai įsisavinti ir atitinkamiems gebėjimams ugdyti. Atsiţvelgiant į tai, 

kad trečdalis studijų yra savarankiškas darbas – prie atitinkamų pratimų nurodoma, kuriuos 

besimokantieji turi atlikti savarankiškai
1
. Vėlgi – andragogai gali keisti uţduotis ir atitinkamai 

savarankiškam darbui pritaikyti kitus pratimus nei siūlomi šiame modulyje. 

Atskiros temos (kuri gali būti nagrinėjama keletą uţsiėmimų) apibendrinimui siūloma grįţti 

prie paskelbtų temos tikslų ir kartu su besimokančiais suaugusiaisiais padiskutuoti, ar jie buvo 

pasiekti, kas trukdė ir kas padėjo siekti iškeltų tikslų, kas uţsiėmime buvo naudinga, kas ne. 

Apibendrinant temos (kuri gali būti nagrinėjama keletą uţsiėmimų) pagrindinius dalykinius 

aspektus taip pat galima padiskutuoti aktualiais, daţnai kontraversiškais klausimais, kurie 

paprastai būna pateikiami kiekvieno aktyvaus pratimo (ugdančio gebėjimus) pabaigoje.  

Sėkmės dirbant su šiuo moduliu, 

autoriai. 

                                                 
1
 Modulyje prie kai kurių savarankiškų uţduočių yra pateikti atsakymai. Jie turėtų būti prieinami besimokantiesiems, 

tačiau tik po uţduoties atlikimo, pvz., lentelės savarankiško uţpildymo ar situacijų savarankiškos analizės. 
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1. TEISINIAI DARBO SANTYKIAI (20 val.). 

Rima Ažubalytė 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, kad „kiekvienas ţmogus gali laisvai pasirinkti 

darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti deramą 

uţmokestį uţ darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju―. Konstitucija negarantuoja visiems 

gyventojams darbo, tačiau suteikia galimybę laisvai rinktis profesiją ir darbą, laisva valia sutikti 

įsidarbinti, dirbti tinkamomis sąlygomis ir saugiai – arba nedirbti.  Pagrindinius ir bendriausius 

darbo santykių klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, jį konkretizuoja 

kiti norminiai aktai. Darbo įstatymais garantuojama asmenų lygybė prieš įstatymą, tačiau 

reguliuojant darbo santykius su neįgaliaisiais yra numatyti keli ypatumai nustatant darbo laiką, 

skaičiuojant atostogas, nustatant darbo sutarties nutraukimo ypatumus. Tačiau pabrėţtina, kad 

valstybės politika darbo rinkoje yra nukreipta ne į įstatyminių lengvatų dirbantiems neįgaliesiems 

suteikimą (tai nelabai įmanoma, ypatingai kai darbdavys yra privatus asmuo), tačiau į darbo vietų 

neįgaliesiems kūrimo rėmimą: pvz., darbdaviams, įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas iki 

40 proc. darbingumo lygis, mokama tam tikra darbo uţmokesčio subsidija;  teikiama parama 

darbo vietoms steigti ir jos tam tikrą laiką subsidijuojamos, asmenis, kuriems nustatytas iki 40 

proc. darbingumo lygis  ir pradedantiems savo verslą, skiriama parama darbo vietai steigti, 

neįgaliesiems nustatomas didesnis neapmokestinamas darbo uţmokesčio dydis, socialinėms 

įmonėms (kuriose dirba tam tikras skaičius neįgaliųjų) teikiama įvairi valstybės pagalba, 

maţinami mokesčiai, teikiama kitokia pagalba. Taip valstybė siekia skatinti, kad darbdaviai būtų 

labiau suinteresuoti steigti darbo vietas neįgaliesiems, ypatingai turintiems specialių poreikių. 

Tačiau reglamentuodamas darbo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą ar nutraukimą, įstatymų 

leidėjas neišskiria jokių socialinių grupių, taigi ir neįgaliųjų.  

Šiame tekste daugiausia remiamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350635&p_query=&p_tr2=); Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, 

santraukomis (http://www.lat.lt/default.aspx?item=tpbiul) bei Valstybinės darbo inspekcijos 

konsultacijų medţiaga (http://www.vdi.lt).  

 

1. Darbo sutarties sudarymas. 

Darbo sutarties samprata. 

 Darbdavio ir darbuotojo santykius įtvirtina darbo sutartis. Darbo sutartis yra labai svarbus 

dokumentas, nes joje konkrečiai aprašomos darbuotojo darbo sąlygos, apibrėţiamos jo teisės ir 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350635&p_query=&p_tr2
http://www.lat.lt/default.aspx?item=tpbiul
http://www.vdi.lt/
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pareigos, ja remdamasis darbuotojas gali ginti savo paţeistas darbo ir socialines teises. Tai yra 

darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, 

specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, laikydamasis darbovietėje 

nustatytos darbo tvarkos. Darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, 

mokėti sulygtą darbo uţmokestį ir uţtikrinti įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje ar šalių 

susitarimu apibrėţtas darbo sąlygas. Be jau minėtų teisių darbuotojas turi teisę dirbti saugiomis ir 

tinkamomis sąlygomis, turėti poilsio laiką ir atostogas, tikėtis pagarbaus ir mandagaus elgesio iš 

vadovų ir kolegų.  

Darbuotojai be papildomų reikalavimų ir apribojimų gali būti nuolatiniai Lietuvos 

gyventojai, sulaukę 16 metų. Siekiant apsaugoti jaunų ţmonių sveikatą yra nustatyta, kad 

asmenims iki 18 metų draudţiama dirbti tam tikrus darbus: pvz., su sprogiosiomis medţiagomis, 

prie konvejerio, kai aplinkoje yra pavojingų biologinių ar cheminių veiksnių. Darbdaviu gali būti 

visų rūšių įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios savo darbo teises ir pareigas įgyvendina per 

administraciją. Darbdaviu taip pat gali būti ir kiekvienas ţmogus.  

Darbo sutarties reikšmė 

Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo teisinių santykių pagrindas. Ji konkretizuoja 

atskirų darbuotojų darbo sąlygas, nustato jų teises ir pareigas. Remdamasis darbo sutartimi dar-

buotojas gali ginti savo paţeistas darbo ir socialines teises.  

Nesudarius darbo sutarties dirbamas darbas laikomas nelegaliu darbu. Nelegaliu darbu 

taip pat laikoma komercinė, ūkinė, finansinė, profesinė veikla, vykdoma neįsteigus įstatymų 

nustatyta tvarka įmonės ar neišpirkus atitinkamai veiklai reikalingo patento, kai dalis darbo 

uţmokesčio mokama „vokeliais‖, kai dirbama ilgesnį negu oficialiai darbo sutartyje sulygtą 

darbo laiką. Nelegaliu darbu nelaikomi pagalbos (talkos) darbai, t.y. ţmonių tarpusavio pagalba 

ţemės ar namų ūkio darbams.  

Deja, pakankamai daţnai ţmonės dirba paprasčiausiai ţodţiu susitarę su darbdaviu. Nors 

kai kurias nelegalaus darbo prieţastis galima suprasti – ţmogus nori dirbti ir uţsidirbti tiek, kad 

galėtų patenkinti savo ir savo šeimos poreikius, o esant dideliam nedarbo lygiui jis gali būti 

įvairių aplinkybių verčiamas rinktis ,,maţesnę blogybę― – dirbti, kad ir nelegaliai, negu iš viso 

nedirbti. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, daugiausiai ţmonių nelegaliai dirba statybos 

įmonėse, ţemės ūkyje, prekyboje, medienos pramonėje, baldų gamyboje, autoservisuose. Tačiau 

tokio neformalaus susitarimo pasekmės gali būti liūdnos.  

Neturėdami darbo sutarties, nelegaliai dirbantys ţmonės negali veiksmingai ginti savo 

teisių. Jie negali reikalauti, kad jiems būtų mokamas prieš pradedant dirbti susitartas 



 8 

atlyginimas, negali reikalauti įstatymų uţtikrinamų poilsio dienų kiekvieną savaitę ar kasmetinių 

atostogų. Neretai ţmonės po kelių savaičių ar mėnesių ,,atleidţiami―, be abejo be jokių būtinų 

procedūrų. Ligos, susiţalojimo atvejais šie asmenys gali negauti valstybės paramos, nes uţ juos 

nemokamos socialinio draudimo įmokos.  

Darbo sutarčių sąlygos 

Darbo sutartyje darbuotojo ir darbdavio susitarimu yra nustatomos jų teisės ir pareigos. 

Darbo sutarties sudarymo normos leidţia abiems sutarties šalims laisva valia suderinti sutarties 

sąlygas ir, jas nustatant, prisiimti konkrečius iš sutarties kylančius įsipareigojimus. Tačiau 

siekiant apsaugoti darbuotoją, šalių laisvė, nustatant darbo sutarties sąlygas, yra apribota, taigi 

norminiuose aktuose nustatomi tam tikri privalomi reikalavimai darbo sutarties turiniui. Sutarties 

laisvės principo įgyvendinimas, t.y., darbuotojo ir darbdavio tarpusavio susitarimas galimas tiek, 

kiek privalomi įstatymo nurodymai jo neriboja. Tai reiškia, kad šalys negali nustatyti tokių darbo 

sąlygų, kurios pablogina darbuotojo padėtį palyginti su ta, kurią nustato įstatymai. Pavyzdţiui, 

darbuotojui negali būti nustatytas maţesnis darbo uţmokestis nei Vyriausybės patvirtinta 

minimali mėnesio alga. Negali būti nustatyta sąlyga, jog, pvz., kelis metus moteris negali ištekėti 

ir pastoti. Darbo sutarties sąlygos nustatytos Darbo kodekso 95 straipsnyje. Jos suskirstytos į tris 

grupes:  

1. Būtinosios darbo sąlygos: susitarimas dėl darbovietės ir darbo funkcijų.  

Darbo sutartyje darbdavys ir darbuotojas turi susitarti dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų: 

1. Darbuotojo darbovietės – nurodoma įmonė, įstaiga ar organizacija, struktūrinis padalinys. 

Pavyzdţiui, nurodoma, kad darbuotojas dirbs UAB „xxx― klientų aptarnavimo padalinyje būsto 

kreditų konsultavimo centre; arba pvz., nurodoma, kad darbuotojas dirbs UAB ,,yyy― techninio 

aprūpinimo departamento automobilių ūkio skyriuje. 

2. Darbo funkcijų - tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų. 

Pavyzdţiui, nurodoma, kad jis dirbs klientų konsultantu, arba 3-iosios kategorijos šaltkalviu. 

Darbo funkcijos nustatymas yra svarbi darbo sutarties sąlyga, nes darbdavys neturi teisės 

reikalauti, kad darbuotojai atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. 

Be šių dviejų bendrų sąlygų, būtinų kiekvienai darbo sutarčiai, atskiroms darbo sutarčių rūšims 

pagal įstatymą ar kolektyvinę darbo sutartį gali būti nustatytos ir kitos būtinosios sąlygos dėl 

kurių šalys turi susitarti sudarant tokias sutartis. Pvz., sudarant terminuotą darbo sutartį šalys turi 

būtinai susitarti dėl tokios sutarties konkretaus ir aiškaus termino. Darbo sutartis laikoma 

nesudaryta, jei joje neaptartos būtinosios sąlygos.  
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2. Darbo apmokėjimo sąlygos. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys susitaria ir dėl 

darbo apmokėjimo sąlygų – nurodomas darbo uţmokesčio dydis, kiek kartų per mėnesį ir 

kokiomis dienomis jis bus mokamas.  

3. Papildomos darbo sutarties sąlygos - tai sąlygos, kurių darbo įstatymų, kiti 

norminių aktų arba kolektyvinės darbo sutarties nuostatos nedraudţia nustatyti (išbandymas, 

profesijų jungimas ir kt.). Papildomos sąlygos yra visos kitos darbo sutartyje šalių aptariamos, bet 

nesančios sutarčiai privalomos sąlygos. Dėl jų galima tartis arba nesitarti – darbo sutartis vis tiek 

galios. Paţymėtina, kad susitartos papildomos sąlygos tampa šalims privalomos (kaip ir 

būtinosios) ir individualizuoja darbo sutartį.  

Viena iš daţniausiai sulygstamų papildomų darbo sutarties sąlygų yra išbandymas. Jis gali 

būti nustatomas tiek darbdavio - norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ir 

stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui. Dėl to, šalims susitarus dėl 

išbandymo, rašytinėje darbo sutartyje turi būti nurodomas ne tik nustatytas išbandymo terminas, 

bet ir kitas esminis tokio susitarimo elementas – išbandymo tikslas (išbandymo nustatymo 

iniciatorius). Paprastai išbandymas negali trukti ilgiau kaip tris mėnesius, o įstatymo (ne 

konkretaus darbdavio) nustatytais išskirtiniais atvejais gali trukti iki šešių mėnesių. Pasibaigus 

išbandymo laikotarpiui, turi būti sprendţiama apie darbuotojo tinkamumą, o naujos darbo 

sutarties sudarymas, vėl nustatant išbandymo laikotarpį, turi būti laikomas pirmiau sudarytos 

neterminuotos darbo sutarties tęstinumu – taip uţkertamas kelias galimam darbdavio 

piktnaudţiavimui vis tęsiant išbandymo terminą. Konkretų terminą nustato susitariančios šalys – 

tai gali būti savaitė, dvi, mėnuo ar daugiau. Reikia ţinoti, kad į išbandymo terminą neįskaitomi 

laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nesvarbu, kodėl 

darbuotojas nebuvo darbe: dėl ligos, dėl kitos svarbios prieţasties ar dėl savo kaltės. Jeigu jis 

nebuvo darbe, išbandymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį darbuotojas nebuvo 

darbe. 

Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai, todėl laikoma, kad darbo 

sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento. Darbo sutarties sąlyga dėl išbandymo yra tik viena 

iš darbo sutarties papildomųjų sąlygų. Nuo šios sąlygos priklauso ne darbo sutarties galiojimas, 

bet tik paprastesnė darbo sutarties nutraukimo tvarka. 

Išbandymo, norint patikrinti ar darbuotojas tinka pavestam darbui, teisinė reikšmė yra ta, 

kad išbandomojo darbuotojo darbo rezultatais nepatenkintas darbdavys iki išbandymo termino 

pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs prieš tris dienas ir nemokėti jam 

išeitinės pašalpos. Jei darbuotojas nesutinka su tokiais darbdavio pateikiamais išbandymo 
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rezultatais, jis gali kreiptis į teismą. Teisme darbdavys privalo įrodyti, kad darbuotojas iš tiesų 

neišlaikė išbandymo, t. y. kad darbuotojas dėl savo dalykinių ar asmeninių savybių nesugeba ar 

negali dirbti darbo, dėl kurio atlikimo buvo sulygta sudarant sutartį.  

Kai išbandymo terminas pasibaigia, o darbuotojas toliau tebedirba, tai darbo sutartį 

leidţiama nutraukti bendra tvarka – t.y., su atitinkamomis garantijomis. 

Jeigu savo jėgas darbe norėjo išbandyti darbuotojas, nuo jo valios priklauso ir išbandymo 

įvertinimas. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu 

įspėjęs darbdavį prieš tris dienas. Tačiau svarbu, kad sąlyga, jog būtent darbuotojas išbando darbą 

būtų aiškiai nustatyta jo darbo sutartyje, nes kitaip darbuotojas galėtų nutraukti darbo sutartį tik 

bendra tvarka, t.y. darbdavį įspėjęs prieš keturiolika dienų. 

Teismai, atsiţvelgdami į tai, kad darbdavys vis dėlto yra ,,stipresnioji― sutarties pusė, 

pripaţįsta, kad neįrašęs darbo sutartyje išbandymo tikslo, darbdavys neatlieka jam nustatytos 

pareigos tinkamai įforminti darbo sutartį, nes nenurodo visų esminių išbandymo susitarimo 

elementų. Dėl to, kilus ginčui dėl nustatyto išbandymo tikslo (t.y., sutartyje nenurodţius 

išbandymo iniciatoriaus), ši darbo sutarties sąlyga aiškintina darbuotojo naudai (t. y. laikoma, kad 

išbandymas nustatytas darbuotojui pageidaujant patikrinti, ar darbas jam tinka), jeigu darbdavys 

neįrodo priešingai. 

Visos šalių sulygtos darbo sutarties sąlygos, jeigu darbo įstatymuose, kituose norminiuose 

teisės aktuose arba kolektyvinėje darbo sutartyje nėra draudimo dėl jų susitarti, vienodai 

privalomos darbo sutarties šalims. Darbo sutarties šalis vienašališkai neturi teisės keisti darbo 

sutartyje teisėtai sulygtų darbo sąlygų.  

Kai šalys susitaria dėl darbo sutarties sąlygų, laikoma, kad darbo sutartis sudaryta. Darbo 

sutartis sudaroma raštu pagal Vyriausybės patvirtintą pavyzdinę formą 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260944&p_query=&p_tr2=), dviem 

egzemplioriais. Ją pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas 

darbo sutarties egzempliorius pasirašytinai įteikiamas darbuotojui ne vėliau kaip prieš darbo 

pradţią, kitas lieka darbdaviui. Kartu su antruoju egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui 

darbo paţymėjimą.  

Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo pasirašytinai 

supaţindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo 

tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą. 

Priimamas dirbti ţmogus turi pateikti darbdaviui asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo paţymėjimą. Jeigu reikia, priimamasis turi 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260944&p_query=&p_tr2
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pateikti darbdaviui išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius ar 

kitus įstatymų nustatytus dokumentus.  

Darbuotojas turėtų pradėti dirbti kitą dieną po darbo sutarties sudarymo, nors šalys gali 

susitarti ir dėl kitos darbo pradţios dienos. 

Darbo įstatymai nustato, kad siekiant uţimti tam tikras pareigas, reikia laimėti konkursą 

arba rinkimus, išlaikyti kvalifikacinius egzaminus. Daţniausiai tai tokios pareigos, kurių 

atlikimui reikia ypatingų savybių arba ţinių bei gebėjimų, kurie tikrinamos egzaminais ar testais, 

konkurso keliu išrenkami patys tinkamiausi kandidatai. Pavyzdţiui, konkursas – tai asmens 

profesinių, dalykinių ir asmeninių savybių, reikalingų eiti tam tikras pareigas, patikrinimo būdas, 

kurį atlieka nustatyta tvarka sudaryta konkurso organizacinė komisija, vadovaudamasi konkurso 

nuostatais. Konkurso tikslas – patikrinti pretendentų į laisvą darbo vietą ţinias ir įgūdţius, 

asmenines bei dalykines savybes, kad į vadovaujančių darbuotojų ir specialistų pareigas būtų 

išrinktas geriausias. Konkurso būdu, pavyzdţiui, renkami įstaigų vadovai, aukštųjų mokyklų 

dėstytojai. Egzaminus laiko asmenys, siekiantys dirbti teisėjais, prokurorais, advokatais. 

Sudarę darbo sutartį, darbuotojas ir darbdavys turi laikytis jos. Darbuotojas negali be 

darbdavio sutikimo savo darbą pavesti atlikti kitam asmeniui, darbdavys neturi teisės reikalauti, 

kad darbuotojas atliktų darbą dėl kurio nesusitarta. Keisti šalių sutartas būtinąsias darbo sutarties 

sąlygas (darbovietę, darbo funkcijas, kitas atskiroms darbo sutarčių rūšims būtinas sąlygas), 

darbdavys gali tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui, taip pat be darbuotojo 

raštiško sutikimo negalima sumaţinti darbo uţmokesčio. Tokio sutikimo nereikia, kai įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės 

ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas: pvz., Vyriausybė maţina bazinę algą visiems 

valstybės tarnautojams ar švietimo darbuotojams. 

Darbo sutarčių rūšys. 

Įstatymai numato, kad darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėţtam laikui (neterminuo-

ta). Tačiau darbo rinkoje klostosi ir kitokie darbo santykiai. Daţnai darbuotojui yra patogiau dirb-

ti ne visą darbo dieną arba dirbti namuose, darbdaviui, kurio verslas yra sezoninis, naudingiau 

samdyti ţmones darbymečiui. Taigi darbo sutartys priklausomai nuo sulygstamo darbo pobūdţio 

ir trukmės gali būti neterminuotos, terminuotos, laikinosios, sezoninės, dėl papildomo darbo ir ki-

tos. Trumpai aptarsime daţniau sudaromas darbo sutartis. 

Viešąjį interesą daugiau atitinka darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą 

uţtikrinančios neterminuotos darbo sutartys, todėl terminuotų darbo sutarčių sudarymui įstatyme 

nustatyti tam tikri reikalavimai. Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui, 
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daţniausiai kai reikia atlikti tam tikrus darbus, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. Šio 

pobūdţio sutartis sudaroma ir su renkamais darbuotojais tam laikui (kadencijai), kuriam jie yra 

išrinkti. Suėjus terminui, ir darbdavys ir darbuotojas gali nutraukti terminuotą darbo sutartį. 

Tokiu atveju atleidţiamam darbuotojui būtų išmokėta tik kompensacija uţ nepanaudotas 

kasmetines atostogas. Siekiant uţkirsti kelią darbdavių piktnaudţiavimui, įstatymai numato 

terminuotų sutarčių sudarymo sąlygas. Neleidţiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu 

darbas yra nuolatinio pobūdţio, išskyrus įstatymuose ar kolektyvinėse sutartyse nustatytais 

atvejais. Tai reiškia, kad darbdaviui draudţiama pasiūlyti darbuotojui sudaryti terminuotą darbo 

sutartį darbui, kuris pagal savo esmę yra nuolatinio pobūdţio (išskyrus minėtas išimtis). 

Bendriausia prasme darbas nėra nuolatinis, kai jo poreikis ar atlikimas yra objektyviai apribotas 

laiko. Jeigu darbo sutartyje nenurodyta tiksli jos pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena) arba 

aplinkybės (kurioms įvykus, sutartis baigiasi – pvz., po metų vaiko auginimo atostogų į darbą 

grįţta ankstesnis darbuotojas), laikoma, kad ji yra neterminuota. Įstatymai neįtvirtinta galimybės 

sudaryti su darbuotoju terminuotą darbo sutartį vien tuo pagrindu, jog to pageidauja darbuotojas. 

Toks darbo sutarties šalių laisvės apribojimas yra pagrįstas darbuotojų teisių apsauga nuo galimo 

darbdavio piktnaudţiavimo. 

Darbo sutartis tampa neterminuota, jeigu numatytam terminui pasibaigus darbo santykiai 

ir toliau tęsiasi, t.y., darbdavys neatleidţia darbuotojo, o darbuotojas neišeina iš darbo, arba kai 

išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėţtas sutarties terminas. Pavyzdţiui, jei darbuotojas, 

kurio ligos ar atostogų laikotarpiui su kitu darbuotoju yra sudaryta terminuota darbo sutartis iki 

jis grįš po ligos/atostogų į darbą, prieš sueinant sutarties terminui nutraukia darbo sutartį, tai 

antrojo darbuotojo darbo sutartis tampa neterminuota. 

Jeigu darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nepratęsiama arba nutraukiama, bet 

nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl 

sudaroma terminuota darbo sutartis tam pačiam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis 

pripaţįstama sudaryta neapibrėţtam laikui – ji tampa neterminuota. Jeigu darbo sutartis 

pripaţįstama neterminuota, pertrauka darbe įskaičiuojama į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo 

staţą toje darbovietėje.  

Sudaryti terminuotą darbo sutartį paprastai yra naudingiau darbdaviui, darbuotojo teisės 

ir interesai, esant terminuotai darbo sutarčiai, tampa labiau paţeidţiami: pasibaigus sutarčiai, 

darbdavys visada gali ją nutraukti be papildomų garantijų darbuotojui. 

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Tai tokie darbai, kurie dėl 

gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais, ne ilgesniais kaip 8 
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mėnesiai. Vyriausybė nustato šių darbų sąrašą, kuriame daug įvairių daţniausiai lauko 

sąlygomis dirbamų darbų, pavyzdţiui, pastatų išorės apdaila, mūrijimas, teritorijos 

apţeldinimas, įvairūs automobilių kelių tiesimo ir taisymo darbai, ţemės ūkio produkcijos augi-

nimas ir derliaus nuėmimas atvirame lauke ir kiti darbai. Sezoniniams darbams priklauso ir 

vaisių bei uogų auginimas, rinkimas bei perdirbimas, miškų ūkio darbai, ţvejyba. Taip pat – 

prekyba ledais, maistu ar spauda lauko sąlygomis, daţnai – kurortinėse vietovėse, aptarnavimo 

darbai kaimo turizmo sodybose ar kavinėse, kurios veikia ne ištisus metus.  

Darbuotojams, dirbantiems pagal sezoninę darbo sutartį tik vieną sezoną, kasmetinės 

atostogos nesuteikiamos, tačiau atleidţiant juos iš darbo uţ nepanaudotas atostogas mokama 

piniginė kompensacija. Tie darbuotojai, su kuriais darbo sutartis pratęsiama ir kitam sezonui, 

gali atostogauti tarpsezoniniu laikotarpiu, o išdirbę du ir daugiau sezonų uţ tarpzezoninius 

laikotarpius gauna darbo arba kolektyvinėje sutartyje nustatytą atlyginimą.  

Darbo kodekse nustatyta, kad darbuotojas neturi teisės be darbdavio sutikimo pavesti at-

likti savo darbą kitam asmeniui. Kita vertus, darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas 

atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartyje. Tokiu atveju turi būti sudaroma sutartis dėl papildomo 

darbo. Darbuotojas taip pat gali inicijuoti susitarimą, kad jis toje pačioje darbovietėje dirbs tam 

tikrą papildomą darbą. Pavyzdţiui, pardavėjas nedidelėje parduotuvėje, pasibaigus parduotuvės 

darbo laikui, susitaria atlikti ir valytojo darbą. Darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba 

dirbti darbus ir kitoje darbovietėje. Daţnai tokia galimybe naudojasi teisininkai, ekonomistai, 

gydytojai, kurie be savo pagrindinio darbo teisme, įmonėje, ligoninėje taip pat dėsto studentams; 

turintys nedaug pamokų mokytojai gali derinti darbą dvejose mokyklose –įstatymai numato tik 

maksimalų darbo laiką per dieną ir savaitę. Tariantis ir sudarant sutartį dėl papildomo darbo taip 

pat svarbu tiksliai nurodyti sutarties būtinąsias sąlygas: taip uţkertamas kelias darbdaviui vėliau 

reikalauti papildomų darbų, dėl kurių nebuvo tartasi, atlikimo. 

Darbo įstatymuose nurodyta, kad pasikeitus faktinėms darbo sąlygoms darbo sutartis turi 

būti keičiama. Keisti būtinas darbo sutarties sąlygas (darbovietę, darbo funkcijas, uţmokestį) 

darbdavys gali tik turėdamas raštišką darbuotojo sutikimą. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeisto-

mis darbo sąlygomis, jis, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, gali būti atleistas iš darbo. 

Darbo sutartyje gali būti sulygta, kad darbas bus atliekamas namuose, tai vadinama 

namudiniu darbu. Tai gali būti labai įvairūs darbai, kuriuos ţmogus gali atlikti namuose – 

siuvimas, mezgimas, staliaus darbai, droţinėjimas, tam tikro maisto gamyba ir pan. 

Namudininko darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę, jis jį skirsto ir 

apskaito savo nuoţiūra.  
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Kai darbuotojas įsipareigoja teikti darbdaviui asmenines namų ūkio paslaugas, sudaroma 

patarnavimo sutartis. Asmeninės namų ūkio paslaugos – tai automobilio vairavimas, kiemsargio, 

skalbėjo, virėjo, sodininko darbai, ligonių ir vaikų prieţiūra ir kitos darbdaviui teikiamos 

asmeninės namų ūkio paslaugos. Patarnavimo sutartyje galima sulygti kompensaciją uţ 

kelionės, nakvynės, spec. drabuţių įsigijimo išlaidas, susitarti dėl apsigyvenimo pas darbdavį ir 

maitinimo. 

Šių darbo sutarčių - dėl namudinio darbo, patarnavimo sutarties - sudarymas yra šiek tiek 

specifinis (Vyriausybė nustato jų sudarymo ir vykdymo tvarką), tačiau joms keliami tie patys, 

būtini reikalavimai. Taigi neformalus susitarimas dirbti šiuos darbus yra darbas be darbo 

sutarties. 

Darbo įstatymai, kaip matome, reglamentuoja gana įvairias darbo organizavimo formas. 

Darbdaviai ir darbuotojai, derindami savo interesus ir numatydami darbo sutarties sąlygas, gali 

naudotis ir jiems tinkamomis lanksčiomis uţimtumo formomis: tartis dėl namudinio darbo, ne vi-

so darbo laiko reţimo ir kitų sąlygų. Tai lemia nauji poreikiai: gyventojų uţimtumo skatinimas, 

šeimos ir darbo derinimas, vienodų moterų ir vyrų galimybių uţtikrinimas, jaunų ir pagyvenusių 

ţmonių, ţmonių su negalia įtraukimas į darbo rinką. 

 

Temos tikslai: 

1. Išsiaiškinti ir mokėti paaiškinti, kas tai yra darbo sutartis, kokios pagrindinės sąlygos joje 

numatomos, kokia jos sudarymo procedūra; 

2. Tobulinti gebėjimus derėtis su darbdaviu dėl darbo sąlygų bei sudaryti darbo sutartį , t.y.,  

suvokti darbuotojo ir darbdavio teises ir pareigas, ir gebėti jas ,,pamatyti― darbo sutartyje; 

3. Pasvarstyti apie savo gebėjimus, kuriuos galima panaudoti ieškant darbo bei sudarant 

darbo sutartį (derantis dėl darbo sąlygų, darbo uţmokesčio); pasvarstyti apie darbo 

santykių įteisinimo svarbą. 

 

Metodai: CV surašymas, darbas grupėse, inscenizacija (darbuotojo ir darbdavio pokalbio), 

teisinių dokumentų (darbo sutarties) surašymas. 

Sąvokos: darbo sutartis, būtinosios darbo sutarties sąlygos, išbandymas, nelegalus darbas. 

 

1 PRATIMAS. Gyvenimo aprašymo surašymas. (Savarankiško darbo užduotis – 3 val.) 

1. Surašykite savo CV. 
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Daţnai prieš pokalbį darbdaviu jau turite pateikti savo gyvenimo aprašymą (kartais 

vadinamą – CV (Curriculum vitae) ). Tai jūsų pirmas prisistatymas būsimam darbdaviui. 

Apmąstę, ką turite nurodyti apie save - surašykite savo gyvenimo aprašymą. 

Pasitikrinkite, ar jūsų surašytas CV atitinka bendrus tokiam dokumentui keliamus 

reikalavimus. Apie šio dokumento – pirmojo prisistatymo darbdaviui – surašymo taisykles, taip 

pat motyvacinį laišką, galite rasti nemaţai informacijos: pvz., 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gyvenimo_apra%C5%A1ymas; 

http://www.dirbu.lt/index.php/lt/pagalba/gyvenimo_aprasymas/; 

http://www.cvmarket.lt/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=593&career_style; 

http://ualgiman.dtiltas.lt/curriculum_vitae.html ir kituose šaltiniuose; Europos CV (Europaso) 

formą galite rasti čia - http://www.profesijupasaulis.lt/uchazeni/cv2.htm). 

 

2 PRATIMAS. Darbas grupėse, darbuotojo ir darbdavio pokalbio dėl darbo inscenizacija, 

darbo sutarties sudarymas.  

 Inscenizuokite pokalbį dėl darbo. 

 Susėskite poromis, kuriose vienas bus darbuotojas, kitas - darbdavys.  

 Prieš pradėdami pokalbį, trumpai apgalvokite, į kokią darbo vietą 

pretenduotumėte ir kokius savo privalumus turėtumėte pateikti būsimam darbdaviui. Tai 

ir bus Jūsų pokalbio pagrindas. 

 Organizuokite pokalbį su darbdaviu. Ieškantysis darbo turi stengtis kuo geriau 

pristatyti savo dalykinius ir asmeninius gebėjimus ir prisiminti, kad dalis sėkmės priklauso nuo 

pasitikėjimo savimi ir elgesio kultūros. Darbdavys turėtų elgtis dalykiškai, išsiaiškinti darbuotojo 

kvalifikaciją, kitas būtinas savybes. Pokalbyje pasistenkite aptarti būsimo darbo, jei jis būtų 

pasiūlytas pobūdį, trukmę, darbo sąlygas; darbo uţmokestį, išbandymo laikotarpio būtinumą ir 

kitas svarbias sąlygas.  

 Sudarykite darbo sutartį. 

1. Susipažinkite su darbo sutarties pavyzdine forma ir ją užpildykite, įrašydami 

sutartas sąlygas.  

2. Aptarkite sutarties sudarymą. 

Ar pavyko susitarti dėl priėmimo į darbą? Kas lėmė teigiamą rezultatą? Dėl kokių sutarties 

sąlygų buvo sunku susitarti? Kodėl? Su kokiais sunkumais susidūrėte sudarydami darbo sutartį? 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gyvenimo_apra%C5%A1ymas
http://www.dirbu.lt/index.php/lt/pagalba/gyvenimo_aprasymas/
http://www.cvmarket.lt/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=593&career_style
http://ualgiman.dtiltas.lt/curriculum_vitae.html
http://www.profesijupasaulis.lt/uchazeni/cv2.htm
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Ar teko sudaryti tikrą darbo sutartį? Ar derėjotės dėl darbo sutarties sąlygų? Ar įdėmiai skaitėte 

sutarties tekstą? Ar aiškinotės, ką reiškia viena ar kita sąlyga? Kaip sekėsi? 

i. Apibendrindami visą užduotį, padiskutuokite. 

Kodėl darbo sutartis yra svarbi ir kodėl reikia ją tinkamai įforminti? Kokios yra būtinosios 

darbo sutarties sąlygos ir kodėl svarbu jas tiksliai apibrėţti? Kam ir kokiais atvejais yra 

naudingesnis išbandymo terminas:  darbuotojui ar darbdaviui? Kodėl?  

Ar, Jūsų nuomone, sudarydami darbo sutartį darbuotojas ir darbdavys derasi? Kokiais 

atvejais, Jūsų manymu, viena iš šalių gali diktuoti savo sąlygas kitai? 

 

DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA*  

 

 

DARBO SUTARTIS 

200__ m. ____________d. Nr._____ 

 

___________________________________________________________________________ (įmonės, 

įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros (toliau vadinama – darbdavys) pavadinimas, 

adresas; jeigu darbdavys fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas) 

Darbdavio atstovas _____________________________________________________ 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

___________________________________________________________________________ 

ir priimamas į darbą asmuo (toliau vadinama – darbuotojas) (vardas ir pavardė) 

___________________________________________________________________________ 

(paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys, asmens kodas, gyvenamoji vieta) 

s u d a r ė  šią darbo sutartį: 

1. _____________________________________ priimamas dirbti šiomis būtinosiomis 

(vardas ir pavardė) 

darbo sutarties sąlygomis: 
1.1. _________________________________________________________________; 

(darbovietė – įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)  

1.2. __________________________________________________________________ 

   (tikslios darbo funkcijos, t.y. profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija; taip pat nurodyti, 

jeigu darbuotojas priimamas mokiniu); 

_________________________________________________________________________ 

1.3. kitos būtinosios darbo sutarties sąlygos (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

95 straipsnio 2 dalį) 

________________________________________________________________. 
 

2. Sudaroma _________________________________________________________________ 

(nurodyti, kokia darbo sutartis sudaroma – neterminuota, terminuota, laikinoji, 

sezoninė, dėl antraeilių pareigų, su namudininkais, patarnavimo darbams ir t.t., – įrašyti reikiamus 

ţodţius. Jeigu sudaroma terminuota, laikinoji ar sezoninė darbo sutartis, nurodyti jos galiojimo terminą) 

 

3. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo uţmokestį: ________________ 

(nurodyti valandinį tarifinį 
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___________________________________________________________________________. 

atlygį, mėnesinę algą, priemokas, priedus ir kita; kiek kartų per mėnesį, kuriomis dienomis mokamas 

darbo uţmokestis) 

Šiame punkte nurodytas darbo uţmokestis ir jo mokėjimo sąlygos gali būti keičiami tik šalių 

susitarimu (išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje). 

4. Nustatomas išbandymo laikotarpis ______________________________________. 

(nurodyti terminą) 

5. Nustatoma darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė ___________________ 

___________________________________________________________________________. 
6. Nustatomas ne visas darbo laikas ________________________________________ 

(nurodyti, kas ir kiek maţinama, – darbo savaitės dienų skaičius, trumpesnė darbo diena) 

7. Kitos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių šalys sulygsta (pagal Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso 95 straipsnio 4 ir 5 dalis, 119 straipsnį, 158 straipsnio 6 dalį, 168 straipsnio 2 dalį, 182, 185 

straipsnius, 195 straipsnio 6 dalį, 221 straipsnio 2 dalį, kitus straipsnius, taip pat kitus teisės aktus) 

_____________________________________________________________________________________

__ 

8. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, jų trukmė ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169, 171, 176 straipsnių nuostatas. 

 

14. Ši darbo sutartis įsigalioja ____________________________________________. 

(nurodyti datą) 

15. Darbuotojas pradeda dirbti ____________________________________________. 

(nurodyti datą) 

16. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta 

tvarka.  

17. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais 

pagrindais. 

18. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas – 

darbuotojui. 

 

Darbdavys – fizinis asmuo, (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

arba darbdavio atstovas  

 

A.V. 

 

Darbuotojas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

Darbo sutartis pakeista (papildyta) _________________________________________ 

(nurodyti, kurios pirminės šios darbo sutarties sąlygos pakeistos, taip pat datą ir teisinį pagrindą) 

 

Darbdavys – fizinis asmuo, (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

arba darbdavio atstovas  

 

Darbuotojas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

Darbo sutartis nutraukta ________________________________________________ 

(nurodyti datą ir teisinį pagrindą) 
 

Darbdavys – fizinis asmuo (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

arba darbdavio atstovas  
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A.V.  

Darbuotojas (Parašas) (Vardas ir pavardė)  

 

PASTABA. Keičiant darbo sutarties sąlygas, pakeitimai įforminami abiejuose darbo sutarties 

egzemplioriuose. 

 

*Pateikiama supaprastinta darbo sutarties pavyzdinė forma. 

 

2 PRATIMAS. Darbas grupėse. 

ii. Išanalizuokite įvairių darbo sutarčių rūšių ypatumus ir aptarkite jų 

privalumus ir trūkumus darbuotojui bei darbdaviui. 

1. Remdamiesi tekstu bei kitais šaltiniais, išsiaiškinkite, kokios yra darbo sutarčių rūšys. 

Kokie yra pagrindiniai jų skirtumai? Kaip sprendţiamas jų galiojimo termino, sutarties 

nutraukimo klausimai? 

2. Nors paprastai sutinkama, kad darbuotojui pati palankiausia yra neterminuota darbo 

sutartis, tačiau vis tik paanalizuokite, kaip ieškantis darbo ţmogus galėtų pasinaudoti darbo 

sutarčių įvairove? Kokiais atvejais būtent darbuotojui yra palankesnė, pvz., namudinio darbo 

sutartis arba sezoninio darbo sutartis?  

1. Apibendrindami visą užsiėmimą, padiskutuokite siūlomais klausimais.   

Konstitucija ir darbo įstatymai draudţia bet kokią diskriminaciją dėl ieškančio darbo ar dirbančio 

asmens lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, šeiminės padėties, įsitikinimų ir kitų 

aplinkybių, nesusijusių su darbuotojo dalykinėmis savybėmis. Ar, Jūsų nuomone, Lietuvoje 

egzistuoja kuri nors iš diskriminacijos formų įsidarbinant ar jau dirbant? Dėl ko daţniausiai, Jūsų 

nuomone, diskriminuojami darbuotojai? Kodėl?  

Pagalvokite, ar įmanoma tam tikrą asmenybės ypatumą, kuris paprastai traktuojamas kaip 

,,papildomos rizikos veiksnys― ieškant darbo (pvz., neįgalumas), paversti privalumu? Kaip tą 

padaryti? 

Kaip jūs manote, ar teisinga kartais reiškiama pozicija, kad valstybei maţiau reguliuojant darbo 

santykius, darbuotojas (kuris šiuo metu yra laikomas ,,silpnesne― sutarties šalimi ir todėl 

papildomai ginamas, nustatant minimalią algą, nustačius tam tikras atleidimo procedūras, 

kompensacijas ir pan.) ne pralaimėtų, o kaip tik laimėtų? Kodėl? 

 

2. Darbo sutarties nutraukimas.  

Darbdavio ir darbuotojo teisiniai darbo santykiai (teisės ir pareigos) baigiasi pasibaigus 

darbo sutarčiai. Dėl šios prieţasties įstatymas darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja 
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pakankamai smulkiai. Darbo sutartis gali pasibaigti tik įstatymuose nurodytais atvejais. Pvz., 

likvidavus darbdavio įmonę, jeigu kitas asmuo nebuvo įpareigotas vykdyti jo darbo prievolių, 

darbdaviui mirus, jeigu buvo sudaryta patarnavimo jam sutartis ir nėra teisių perėmėjo, mirus 

darbuotojui.  

Darbo sutartis taip pat gali būti dėl įvairių prieţasčių nutraukta. Daţniausiai darbo sutartis 

yra nutraukiama, kai viena iš šalių nebenori ar nebegali laikytis sudarytos darbo sutarties. 

Įstatymai šiuos atvejus reglamentuoja ypač grieţtai. Jei teismas pripaţįsta, kad darbo sutartis 

nutraukta nesilaikant įstatymų, asmuo gali būti grąţinamas į darbą ir darbdavys įgyja papildomų 

pareigų.  

Darbo kodeksas ir kiti įstatymai numato, kad darbo sutartis gali būti nutraukiama šalių 

susitarimu, darbuotojo arba darbdavio iniciatyva. Svarbu, kieno iniciatyva sutartis nutraukiama, 

nes nuo to priklauso nutraukimo sąlygos ir tam tikrų garantijų suteikimas atleidţiamam 

darbuotojui. 

Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu 

Paprasčiausias būdas nutraukti darbo sutartį yra šalių susitarimas. Šalys darbo santykius 

nutraukia, kai suderina savo valią joms tuo metu rūpimomis ir naudingomis ar priimtinomis 

(kiekvienos iš jų poţiūriu) sąlygomis. Viena darbo sutarties šalis – darbuotojas arba darbdavys - 

gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, 

per septynias dienas turi apie tai pranešti pasiūlymą pateikusiai šaliai. Jeigu nepraneša, laikoma, 

kad pasiūlymas atmestas.  

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju šalys turi teisę susitarti dėl kompensacijos dydţio ir 

jos išmokėjimo terminų; tai gali būti pasiekiama derybų metu; darbdavys gali siūlyti arba 

nesiūlyti kompensaciją, o darbuotojas gali jos reikalauti arba ne. Sutarusios nutraukti sutartį, 

šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko 

sutartis nutraukiama, jei susitarta dėl kompensacijos, kokia kompensacija išmokama, kaip bus 

suteikiamos ar atlyginamos nepanaudotos atostogos. Svarbu, kad raštiškame susitarime būtų 

tiksliai nustatyta darbo sutarties pasibaigimo data, nurodomos apskaičiuotos sumos, kurias gaus 

darbuotojas, kad vėliau nekiltų nesusipratimų. Pačioje darbo sutartyje tik nurodoma, kada ir 

kokiu pagrindu ji nutraukta.  

Darbuotojas yra laisvas išreikšti savo valią dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygų. Taigi 

darbo santykių šalims pasirašius susitarimą dėl darbo santykių nutraukimo, o vėliau skundţiantis, 

kad jų teisės buvo paţeistos, teismai konstatuoja, kad darbuotojas sutiko su darbdavio 

išdėstytomis sąlygomis ir toks susitarimas turi būti vykdomas. Kita vertus, darbo sutarties 
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nutraukimas šiuo pagrindu galimas, kai šalių susitarime dėl darbo sutarties nutraukimo yra 

išreikšta tikroji suderinta šalių valia. Šalių susitarimas nutraukti darbo sutartį – tai darbo sutarties 

šalims priimtinas sprendimas, priimamas įvertinus situaciją, galimus variantus bei pasekmes. 

Taigi jei darbdavys primeta savo valią darbuotojui ir ,,priverčia― (pvz., pasiūlydamas atitinkamą 

išmoką) jį inicijuoti darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu, tokį sutarties nutraukimą galima 

ginčyti teisme. 

Kaip jau minėta, išeitinės išmokos šiuo atveju darbdavys mokėti neprivalo, bet, jeigu taip 

susitaria su darbuotoju – gali. Kompensacijos uţ nepanaudotas atostogas dydis nustatomas pagal 

nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. 

Pavyzdţiui, per vienerius darbo metus darbuotojas gali ―uţsidirbti‖ maţiausiai 28 dienas 

atostogų. Apsisprendęs išeiti iš darbo, jis gali gauti piniginę kompensaciją uţ šias dienas, kuri bus 

skaičiuojama pagal jo vidutinį darbo uţmokestį. Taigi darbuotojas, dirbęs metus, išeidamas 

tiesiog gaus dar ―vieną atlyginimą‖. Jeigu darbuotojas neatostogavo daugiau kaip vienerius 

metus, kompensacija bus išmokama uţ visas nepanaudotas atostogas. Tačiau kartais ţmogui gali 

būti svarbu išsaugoti dirbančiojo asmens statusą – tada jis gali kasmetines atostogas pasiimti 

prieš išeidamas iš darbo – tokiu atveju atleidimo diena yra kita diena po kasmetinių atostogų 

pabaigos. 

Jeigu darbuotojas ir darbdavys darbo sutartį buvo sudarę iki tam tikro termino, bet kuri 

šalis turi teisę ją nutraukti šiam terminui suėjus. Toks darbo sutarties nutraukimas gali būti 

laikomas sutarties nutraukimu šalių susitarimu, nes darbdavys ir darbuotojas jau sudarydami 

sutartį susitarė, kad praėjus tam tikram terminui ji bus nutraukta. Nė vienai iš šalių darbo sutarties 

nenutraukus, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Sakykime, jeigu buvo nustatyta sutarties 

pasibaigimo data, bet kitą dieną darbuotojas ir toliau dirba, darbdavys darbo santykių nutraukimo 

neįformino, ji tampa neterminuota, ir darbuotojas įgyja visas su šia darbo sutarties rūšimi 

susijusias garantijas. Neretas atvejis, kai terminuotos sutarties laikotarpiu moteris tampa nėščia – 

tokiu atveju darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui 

buvo pateikta medicinos paţyma apie nėštumą (t.y., jei pati darbuotoja nusprendė pasinaudoti šia 

garantija), ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms (išskyrus tam tikrus 

įstatyme numatytus atvejus, pvz., kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios 

teisės dirbti tam tikrą darbą).  

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. 

 Kai sutartį nori nutraukti viena iš šalių, šiuo atveju darbuotojas, darbo sutarties 

nutraukimo procedūra yra sudėtingesnė ir priklauso nuo prieţasčių svarbos. 
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 Visų pirma, darbuotojas privalo iš anksto informuoti darbdavį apie planuojamą išėjimą iš 

darbo. Priklausomai nuo išėjimo iš darbo prieţasčių, darbo įstatymuose numatyti skirtingi 

įspėjimo terminai. Antra, priklausomai nuo išėjimo iš darbo prieţasčių, įstatymai numato 

skirtingą kompensacijų išmokėjimo tvarką.  

 Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos 

termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Tai 

reiškia, kad dar dvi savaites darbuotojas turės dirbti sulygtą darbą ar eiti pareigas. Kolektyvinėje 

sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. 

Tačiau darbdavys gali patenkinti darbuotojo prašymą nutraukti darbo sutartį anksčiau nei sueitų 

įspėjimo terminas. Prašyme nutraukti sutartį darbuotojas neprivalo nurodyti jokių savo 

sprendimo prieţasčių, neturi aiškinti, kodėl nusprendė išeiti, o darbdavys negali jo sulaikyti 

ilgiau nei įstatymo ar kolektyvinėje sutartyje numatytam įspėjimo terminui ir negali jo neatleisti. 

Taip įgyvendinama asmens teisė pasirinkti kitą darbą.  

Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo 

įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. Išeitinės išmokos šiuo atveju 

darbdavys mokėti neprivalo, tik kompensaciją uţ nepanaudotas atostogas. Atvirkščiai: kai 

darbuotojas išeina savo iniciatyva (be svarbių prieţasčių), jam gali tekti padengti per paskutinius 

vienerius darbo metus darbdavio turėtas išlaidas darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, 

staţuotėms. Tačiau darbdavys negali reikalauti išlaidų padengimo, jeigu dėl to nebuvo šalių 

susitarta darbo sutartyje ir, ţinoma, jis negali vienašališkai pakeisti darbo sutarties numatydamas 

tokią pareigą darbuotojui, jei darbuotojas su tuo nesutinka.   

 Svarbu, jog darbuotojo prašymas nutraukti darbo sutartį savo noru iš tiesų atitiktų 

darbuotojo tikrąją valią. Lietuvoje pasitaiko atvejų, kai darbuotojai teigia, kad darbdavys 

įtikinėja ar verčia juos pasirašyti prašymą išeiti iš darbo savo noru. Šiuo atveju, ginčydamas tokį 

sutarties nutraukimą teisme, pats darbuotojas turėtų įrodyti, kad jis buvo priverstas pateikti tokį 

prašymą. Taigi, darbuotojas turėtų būti atidus nutraukdamas darbo sutartį, nes kai ją iš tiesų 

inicijuoja darbdavys, išeinančiam iš darbo ţmogui atsiranda galimybė gauti išmokų, kurios labai 

pravers ieškant kito darbo.  

Kitas darbo kodekse numatytas darbo sutarties nutraukimo būdas yra, kai darbuotojas 

siekia nutraukti sutartį dėl svarbių prieţasčių. Tokiu atveju numatyti trumpesni darbdavio 

įspėjimo terminai ir darbuotojui priklauso tam tikros išmokos. 

Jeigu darbuotojui tinkamai atlikti darbą trukdo liga arba neįgalumas, jis turi teisę 

nutraukti neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne prieš keturiolika, 
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o ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas. Išėjimo prieţastys turi būti aiškiai nurodytos ir 

patvirtintos medikų paţymomis. Šiuo atveju jam bus išmokėta ne tik kompensacija uţ 

nepanaudotas atostogas, bet ir išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo uţmokesčio dydţio 

išeitinė išmoka. Teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį įspėjęs darbdavį prieš tris dienas, turi 

ir asmuo, dėl kitų svarbių prieţasčių, numatytų kolektyvinėje sutartyje, arba jau įgijęs teisę į visą 

senatvės pensiją, jam taip pat turi būti išmokėta ir 2 mėn. vidutinio darbo uţmokesčio išeitinė 

išmoka. 

Darbuotojo noras nutraukti darbo sutartį gali būti nulemtas ir nuo jo nepriklausančių 

aplinkybių. Kai darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, paţeidţia įstatymus ar 

kolektyvinę sutartį, darbuotojas tuo taip pat gali motyvuoti savo prašymą išeiti iš darbo per tris 

darbo dienas su teise gauti tokią pačią (2 mėn. vidutinio darbo uţmokesčio dydţio) išeitinę 

išmoką.  

 Pirmoji svarbi aplinkybė - ne dėl darbuotojo kaltės besitęsianti prastova ilgiau kaip 30 

dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius dvylika mėnesių; antroji 

- daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo uţmokestis. Kai 

darbuotojas nuspendţia dėl šių aplinkybių toliau nedirbti, jam išmokama dviejų mėnesių 

vidutinio darbo uţmokesčio dydţio išeitinė išmoka bei kompensacija uţ nepanaudotas atostogas 

 Darbo sutartis, kurios nutraukimą inicijuoja darbuotojas, paprastai turi būti nutraukiama 

nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo 

prašymo padavimo dienos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl svarbių ar nuo darbuotojo 

nepriklausančių prieţasčių, arba ne ankstesnė nei 14 dienų, jei darbo sutartis nutraukiama be 

svarbios prieţasties. Jei data prašyme nenurodyta, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą įspėjimo 

terminui pasibaigus, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su 

darbuotoju. 

 Reikia ţinoti, kad trijų ar keturiolikos dienų terminas nuo darbuotojo pareiškimo 

nutraukti darbo sutartį yra skirtas darbdavio interesams ginti: per tris (ar keturiolika) dienas jis 

turi nuspręsti dėl ,,svarbių prieţasčių―, taip pat ir neįgalumo egzistavimo, atsiskaitymo su 

darbuotoju, tolesnio darbo organizavimo. Darbuotojo pareiga iš anksto įspėti darbdavį apie 

numatomą darbo sutarties nutraukimą egzistuoja visais atvejais, net ir tada, kai darbdavys 

paţeidţia darbo sutartį (pvz., atitinkamą laiką nemoka jam atlyginimo) ar kai darbuotojas tampa 

neįgalus. Darbuotojui pareiškus, kad jis nutraukia darbo sutartį tą pačią dieną, ir kitą dieną 

neatvykus į darbą (ir dar tris dienas po prašymo pateikimo, kol nenutraukta darbo sutartis) 

darbdavys tokį elgesį gali įvertinti kaip pravaikštą. Jeigu darbdavys nesutinka nutraukti darbo 
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sutarties nepraėjus trijų dienų išankstinio įspėjimo terminui, tai darbuotojas privalo per įspėjimo 

laikotarpį dirbti, nes darbo sutartis dar nėra nutraukta.  

Pranešęs darbdaviui apie sutarties nutraukimą darbuotojas gali apsigalvoti. Galbūt, 

prašymas išeiti buvo paduotas spontaniškai, gerai neapgalvojus šio sprendimo. Darbuotojas turi 

teisę atšaukti prašymą ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos. Paskui jis 

gali atšaukti prašymą tik sutikus darbdaviui. Būtina atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, kai 

darbuotojas pareiškime nurodo konkrečią atleidimo iš darbo datą, ir laikotarpis tarp šios datos ir 

pareiškimo padavimo dienos yra maţesnis negu 3 dienos (pvz., penktadienį paduotame 

pareiškime darbuotojas prašo jį atleisti nuo pirmadienio), darbdavys turi teisę tuoj pat patenkinti 

darbuotojo prašymą atleisti nuo pareiškime nurodytos datos. Jeigu darbdavys šia teise 

pasinaudoja ir patenkina darbuotojo prašymą, darbuotojas savo pareiškimo atšaukti nebegali. 

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva 

 Darbdavys gali nutraukti darbo sutartį tik įstatymuose numatytu pagrindu ir tvarka. 

Įspėjimo terminai, išeitinės pašalpos mokėjimas priklauso nuo to, ar sutarties nutraukimas yra 

susijęs su darbuotojo kalte, ar darbuotojas dėl atleidimo nekaltas. 

Darbo įstatymai numato kelias grupes darbuotojų, kurių darbo teisės labiau ginamos. Jiems 

galioja ilgesni įspėjimo apie atleidimą terminai, draudimas nutraukti darbo sutartį su jais tam 

tikru laikotarpiu, pirmenybė likti dirbti. Tai nėščios moterys, darbuotojai, auginantys maţamečius 

vaikus, neįgalūs darbuotojai ir kitos įstatyme numatytos kategorijos darbuotojų.  

Darbo sutarties nutraukimas, kai nėra darbuotojo kaltės. 

Kai nėra darbuotojo kaltės, darbdavys gali nutraukti darbo sutartį tik dėl svarbių 

prieţasčių – nepakankamos kvalifikacijos, profesinių gebėjimų, netinkamo elgesio darbe. Tai 

pat darbo sutartis gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių prieţasčių ar darbovietės 

struktūrinių pertvarkymų. Darbdavys nutraukdamas sutartį privalo konkretizuoti, kokia svarbi 

aplinkybė lemia, kad turi būti atleistas konkretus darbuotojas. Pabrėţtina, kad, atsiţvelgiant į su 

konkrečiu darbdaviu, konkrečiu darbuotoju ir su konkrečiu darbo sutarties nutraukimo atveju 

susijusias aplinkybes, tam tikros prieţastys vienu atveju gali būti pripaţintos pagrindţiančiomis 

darbo santykių nutraukimą, o kitu – ne. Pavyzdţiui, dėl atliktų įmonėje struktūrinių pertvarkymų 

atitinkamą darbą dirbęs darbuotojas nebegali atlikti darbo sutartimis prisiimtų funkcijų, nes 

tokios funkcijos darbovietėje iš viso nebeatliekamos arba joms atlikti uţtenka maţiau 

darbuotojų. Prieš atleisdamas darbuotoją iš darbo, darbdavys turi pareigą ieškoti galimybių 

perkelti atleidţiamą iš darbo darbuotoją į kitą darbą ir, esant darbuotojo sutikimui, jį perkelti į 
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kitą darbą. Įstatyme nereikalaujama, kad atleidţiamą iš darbo darbuotoją darbdavys perkeltų į 

lygiavertį buvusiajam darbą. Kitas darbas (laisva darbo vieta ir pareigos) visų pirma turi būti 

siūlomos atsiţvelgiant į atleidţiamo darbuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, reikiamais 

atvejais – į sveikatos būklę, o jeigu laisvų tokio darbo vietų nėra arba darbuotojas nesutinka būti 

į jas perkeltas, – turi būti siūlomas bet koks kitas darbas, kurį darbuotojas, atsiţvelgiant į jo 

sugebėjimus ir sveikatos būklę, galėtų dirbti. Šią pareigą darbdavys privalo vykdyti per visą 

numatomo atleisti darbuotojo įspėjimo laikotarpį, įskaitant darbuotojo atleidimo iš darbo dieną. 

Darbdavys, turintis veikiančius struktūrinius padalinius įvairiose vietovėse, privalo 

atleidţiamam darbuotojui pasiūlyti atitinkamas laisvas darbo vietas (pareigas) visos savo 

organizacinės struktūros mastu, o ne vien tik esančias darbuotojo gyvenamojoje vietovėje arba 

vietovėje, kurioje esančiame struktūriniame padalinyje šis darbuotojas dirbo. Jei pastarasis 

nesutinka su pasiūlymais, jis yra įspėjamas apie atleidimą.  

Kita būtina atleidimo nesant darbuotojo kaltės sąlyga - yra tinkamas darbuotojo 

įspėjimas. Darbuotojas įspėjamas raštu ir pasirašytinai prieš du arba prieš keturis mėnesius. 

Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyta atleidimo iš darbo prieţastis ir 

aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas (neuţtenka nurodyti įstatymo 

straipsnio, būtina pagrįsti, kokia svarbi prieţastis lemia, kad šis darbuotojas turi būti atleistas), 

atleidimo iš darbo data, atsiskaitymo su atleidţiamu darbuotoju tvarka. 

 Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti darbuotojui laisvo nuo darbo laiko 

naujo darbo paieškoms. Šio laiko trukmė negali būti maţesnė negu dešimt procentų darbo laiko 

normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Pavyzdţiui, jeigu darbuotojas įspėjamas 

prieš du mėnesius, tai reiškia, kad dirbti jis dar turės apie 44 darbo dienas. Priklausomai nuo 

susitarimo su darbdaviu, tokiam darbuotojui turi būti skirta naujo darbo paieškoms 4-5 

laisvadieniai arba atitinkamu laiku sutrumpinta jo darbo dienų trukmė. Uţ šį laiką darbuotojui 

paliekamas jo vidutinis darbo uţmokestis. Darbdavio atsisakymas suteikti laisvo nuo darbo laiko 

naujo darbo paieškoms vertintinas kaip darbo įstatymų paţeidimas. Tokiu atveju darbuotojas 

įgyja teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją ar jos teritorinius skyrius. 

 Darbo kodeksas draudţia įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo 

darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu, atostogų metu, krašto apsaugos tarnybos atlikimo 

metu ir kt. įstatymo numatytais atvejais. Tokiais atvejais įspėjimo terminas pratęsiamas 

darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar kitam įstatymo numatytam terminui. Jeigu darbuotojas 

atleidţiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to 

laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas. Kelios dienos gali tapti labai svarbios išeitinės 
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išmokos dydţiui – ji mokama pagal darbuotojo nepertraukiamą staţą toje darbovietėje. Jeigu 

darbuotojas dirbo iki vienerių metų – jis gaus vieno mėnesio vidutinio darbo uţmokesčio dydţio 

išmoką, nuo vienerių iki trejų metų – dviejų mėnesių, nuo trejų iki penkerių metų – trijų mėnesių, 

nuo penkerių iki dešimties metų – keturių mėnesių, nuo dešimties iki dvidešimties metų – penkių 

mėnesių. Jeigu ţmogus toje pačioje įmonėje išdirbo daugiau kaip dvidešimt metų, atleidimo 

atveju jam priklauso šešių mėnesių vidutinio darbo uţmokesčio dydţio išeitinė išmoka.  

Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. 

Darbdavys tam tikrais atvejais taip pat gali būti priverstas inicijuoti darbo sutarties 

nutraukimą. Darbo kodekse nustatyti tokie atvejai, kai darbdavys gali be įspėjimo nutraukti darbo 

sutartį.  

Pirma, darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama, kai darbuotojas objektyviai nebega-

li dirbti: pvz., kai darbuotojas teismo nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo; kai 

darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą (pvz., dirb-

ti teisinį darbą). Be įspėjimo darbdavys gali nutraukti sutartį, kai darbuotojas negali dirbti šio dar-

bo dėl sveikatos. Šiuo pagrindu darbuotojas gali būti atleistas iš darbo tik esant teisės aktų 

nustatytos formos medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatyto tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos išvada, kad darbuotojas dėl sveikatos būklės negali atlikti tam tikrų darbo 

funkcijų, sulygtų darbo sutartimi arba, kad asmuo yra nedarbingas. 

Antra, tai tokie atvejai, kai nustatomi darbo drausmės ir pareigų paţeidimai. Kai 

darbuotojas nerūpestingai atlieka savo darbo pareigas ar kitaip paţeidţia darbo drausmę, 

darbdavys gali skirti jam drausminę nuobaudą – pastabą ar papeikimą, o jei per vienerius metus 

jis dar kartą nusiţengia – atleisti iš darbo.  

Darbuotojas gali būti atleistas iš darbo ir vieną kartą šiurkščiai paţeidęs darbo pareigas. 

Darbo kodekse numatyta, kad šiurkštus darbo pareigų paţeidimas – tai darbo drausmės 

paţeidimas, kuriuo šiurkščiai paţeidţiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių 

įstatymų ar kitų norminių aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusiţengiama darbo pareigoms ar 

nustatytai darbo tvarkai. Šiurkštus darbo pareigų paţeidimas darbo teisiniuose santykiuose 

laikomas vienu sunkiausių darbo sutarties paţeidimų, todėl darbuotojas, kurio darbo sutartis 

pasibaigia tokiu pagrindu, darbo rinkoje vertinamas nepalankiai ir turi blogas sąlygas konkuruoti 

su kitais pretendentais į darbo vietas. Dėl šios prieţasties darbdavys atleisti darbuotoją šiuo 

pagrindu gali tik tada, kai yra pakankamai duomenų, patikimai patvirtinančių, kad toks atleidimas 
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bus pagrįstas ir teisėtas. Darbo kodeksas numato eilę darbo pareigų paţeidimų, kurie laikomi 

šiurkščiais. Čia pateikiami tik keli pavyzdţiai. 

Valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų 

pranešimas konkuruojančiai įmonei, dalyvavimas veikloje, kuri nesuderinama su darbo 

funkcijomis, pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų arba dėl kitokių 

asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas kaip šiurkštūs darbo pareigų 

paţeidimai gali būti pakankama prieţastis nutraukti darbo sutartį drausmine tvarka. Darbuotojo 

neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais taip pat laikomas šiurkščiu darbo pareigų 

paţeidimu nepriklausomai nuo to, ar jis padaromas tiesiogiai lankytojų ar interesantų akivaizdoje, 

ar bendraujant telefonu, ar nagrinėjant šių prašymus bei skundus, ar kitokiu būdu.  

Darbuotojo veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba išvaistymo 

poţymių, neteisėto atlyginimo paėmimo poţymių, gali būti laikomos šiurkščiu darbo pareigų 

paţeidimu, nesvarbu, kam – darbdaviui ar kitam asmeniui – priklausė turtas, kokia yra turto ar 

turtinės naudos vertė. Šis paţeidimas turi būti įrodinėjamas ypatingai kruopščiai, nes jis gali būti 

susijęs su baudţiamaisiais kaltinimais. 

Nelengvai įrodomas, bet šiurkštus paţeidimas yra seksualinis priekabiavimas prie 

bendradarbių, pavaldinių ar interesantų, taip pat moterų ir vyrų lygių teisių nepaisymas. Jeigu 

darbuotojas savo elgesiu, sukuria priešišką ar net įţeidţiančią bei ţeminančią aplinką kolegoms 

ar klientams dėl jų lyties, jis gali būti atleistas iš darbo uţ šiurkštų darbo pareigų paţeidimą. 

Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi – 

daţniausiai jie numatyti saugant ne tik darbuotojo, bet ir jį supančių kitų ţmonių sveikatą, taip 

pat laikomas šiukščiu paţeidimu. Pvz., sveikatą periodiškai turi tikrintis mokytojai, dėstytojai, 

kad būtų išvengta tuberkuliozės protrūkio – didelėse mokyklose gali pasitaikyti šios infekcijos 

nešiotojų. Sveikatą tikrintis privalo maisto gamintojai, maitinimo įstaigų darbuotojai, medicinos 

darbuotojai, kirpėjai bei kosmetologai ir kt. 

Darbuotojas gali būti iš karto atleistas iš darbo, jei darbo metu darbe yra neblaivus, 

apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medţiagų. Darbdavys tą dieną neleidţia jam dirbti ir nemoka 

darbo uţmokesčio. Neblaivumo ar apsvaigimo faktas gali būti patvirtintas tiek medicinos išvada, 

tiek ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis: liudytojų parodymais, daiktiniais įrodymais, 

nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais.  

Neatvykimas į darbą be svarbių prieţasčių visą darbo dieną (pamainą) irgi yra šiurkštus 

darbo drausmės paţeidimas, uţ kurį gali būti skirta grieţčiausia drausminė nuobauda - atleidimas 
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iš darbo. Atleidimas iš darbo uţ vieną pravaikštą teismų pripaţįstamas adekvačia darbdavio 

reakcija į darbuotojo darbo pareigų paţeidimą. Esant svarbioms neatvykimo į darbą prieţastims, 

darbuotojas turėtų iš anksto informuoti darbdavį. Beje, reiktų ţinoti, kad įstatymai nenumato, kad 

į darbą galima neateiti ,,administracijos leidimu― (pvz., susitarus su vadovu) – tai gali būti 

pripaţinta pravaikšta.  

Reiktų paminėti, kad Darbo kodeksas nenumato baigtinio šiurkščių darbo pareigų 

paţeidimo sąrašo - todėl darbdavys gali atleisti darbuotoją iš darbo ir uţ kitokį vienkartinį 

šiurkštų darbo pareigų paţeidimą. Drausminės nuobaudos, tarp jų ir atleidimas iš darbo, gali būti 

skiriamos tik laikantis įstatymais nustatytos jų skyrimo tvarkos.  

 Nutraukus sutartį dėl darbuotojo kaltės, jam nepriklauso jokios išeitinės išmokos. 

Darbo sutarties nutraukimo įteisinimas ir atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju 

Nepriklausomai nuo to, kas norėjo nutraukti darbo sutartį – darbuotojas ar darbdavys – 

atleidimo dieną, jei įstatymais ar šalių susitarimu nenustatyta kitaip, turi būti visiškai 

atsiskaitoma su atleidţiamu darbuotoju. Tai reiškia, kad darbuotojui turi būti sumokėtas darbo 

uţmokestis, išmokėta kompensacija uţ nepanaudotas atostogas ar priklausanti išeitinė išmoka. Jei 

nustatoma, kad darbdavys, pasibaigus darbo teisiniams santykiams, paţeidė savo pareigą ir 

uţdelsė atsiskaityti su darbuotoju ne dėl jo kaltės, darbdavys uţ visą uţdelsimo atsiskaityti su 

atleidţiamu darbuotoju laiką privalo jam sumokėti jo vidutinį darbo uţmokestį. 

Darbdavys taip pat turi nustatyta tvarka uţpildyti darbuotojo darbo sutartį, o jeigu darbuotojas 

pageidauja – išduoti jam paţymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas, pareigas, pradţios ir 

pabaigos datas, darbo uţmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką). Tokia paţyma (jei ji 

teigiama) galėtų tarnauti kaip rekomendacija ţmogui ieškant kito darbo. 

Darbo sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka yra grieţta. Neteisėtai nutraukus darbo sutartį, 

darbuotojas per 1 mėn. gali kreiptis į teismą. Darbuotojai bylose dėl darbo santykių yra 

atleidţiami nuo ţyminio mokesčio ir teismo išlaidų, jiems gali atstovauti profesinės sąjungos, 

taigi nebūtina samdyti advokato, teismo sprendimai tokiose bylose vykdomi skubiai – šie 

bylinėjimosi aspektai turėtų padėti darbuotojams, manantiems, kad jų teisės nutraukiant sutartį 

buvo paţeistos, ginti jas teisme.  

Darbo sutarties su  tam tikrų kategorijų darbuotojais nutraukimo ypatumai 
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Darbo įstatymai išskiria kelias grupes asmenų, kuriems nustatytos specialios taisyklės 

sprendţiant atleidimo iš darbo klausimą: ilgesni įspėjimo apie atleidimo terminai, draudimas nu-

traukti sutartį tam tikru laikotarpiu, pirmenybė likti dirbti.  

Darbo kodekse numatyta, kad su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją 

liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, 

darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, darbo sutartis gali būti nutraukta tik 

ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės paţeistų darbdavio interesus. 

Darbo kodekse nurodyti ,,ypatingi atvejai― paprastai suprantami kaip atvejai, kai darbuotojo 

palikimas darbe iš esmės paţeistų darbdavio interesus, ir yra nustatomi atsiţvelgiant į konkretaus 

darbdavio veiklos specifiką, veiklos aplinkybes, konkrečias atskiro darbo sutarties nutraukimo 

atvejo aplinkybes ir jį pagrindţiančias prieţastis. Pavyzdţiui, kai darbdaviui dėl pas jį įvykusių 

pasikeitimų yra visiškai nereikalingas atitinkamo darbuotojo darbo funkcijų vykdymas, šis 

darbuotojas jau realiai nevykdo savo funkcijų dėl prastovos ir nėra galimybės jį perkelti į kitą 

darbą. Darbo kodeksas numato, kad darbdavys, atleisdamas šias kategorijas darbuotojų, taip pat ir 

nutraukdamas darbo sutartį su neįgaliuoju, privalo turėti ir nurodyti prieţastį, kuri būtų svaresnė 

nei atleidţiant kitus darbuotojus. Tuo atveju, kai minėti darbuotojai, laikantis visų įstatymų 

reikalavimų, yra atleidţiami, tai apie atleidimą jie įspėjami raštu pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 

4 mėnesius.  

Draudţiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo: darbuotoją 

laikino nedarbingumo laikotarpiu; taip pat jo atostogų metu darbuotoją, pašauktą atlikti tikrąją 

krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos Respublikos piliečio pareigas, išskyrus šio Kodekso 

136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus(išskyrus atvejus, kai galima atleisti be įspėjimo) ir 

kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai 

darbdaviui buvo pateikta medicinos paţyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus 

nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus įstatyme numatytus atvejus. Su darbuotojais, 

auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo 

kaltės. Darbuotojams, netekusiems darbingumo dėl suţalojimo darbe arba profesinės ligos, darbo 

vieta ir pareigos paliekamos, kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas neįgalumas. Su 

darbuotoju, kuriam nustatytas neįgalumas, darbo sutartis gali būti nutraukiama. Darbuotojams, 

tapusiems laikinai nedarbingiems, darbo vieta ir pareigos paliekamos, jeigu jie dėl laikinojo 

nedarbingumo neatvyksta į darbą ne daugiau kaip šimtą dvidešimt dienų iš eilės arba ne daugiau 
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kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių, jei įstatymai ir kiti norminiai 

teisės aktai nenustato, kad tam tikros ligos atveju darbo vieta ir pareigos paliekamos ilgesnį laiką.  

Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus, laikotarpiu, kuriam jie 

išrinkti, negali būti atleisti iš darbo nesant jų kaltės be išankstinio to organo sutikimo.  

Kitas ypatumas – tai pirmenybės teisė likti dirbti. Darbo įstatymai numato, kad kai 

dėl ekonominių ar technologinių prieţasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų 

maţinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai: kurie toje 

darbovietėje buvo suţaloti arba susirgo profesine liga; kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki 

šešiolikos metų arba priţiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio 

neįgalumo lygis arba maţesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, 

sukakusius senatvės pensijos amţių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar 

vidutinių specialiųjų poreikių lygis; kurie turi ne maţiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį 

darbo staţą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją 

gaunančius; kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai; kuriems tokia teisė 

nustatyta kolektyvinėje sutartyje; kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus. 

Tačiau yra svarbi jų pirmenybės teisės realizavimo sąlyga – jiems (išskyrus suţalotus darbe ar 

sergančius profesine liga ir išrinktuosius darbuotojų atstovus) pirmenybė likti darbe taikoma tik 

tada, kai jų kvalifikacija nėra ţemesnė uţ kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje 

įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją. Kai, maţinant darbuotojų skaičių, būti palikti 

dirbti tarpusavyje konkuruoja du ar daugiau darbuotojų, kurių kvalifikacija yra vienoda, tai dirbti 

turėtų būti paliekamas labiau socialiai paţeidţiamas darbuotojas. Darbuotojo kvalifikaciją 

apibūdina jo turimos teorinės ţinios, praktiniai įgūdţiai, patirtis, reikalingi dirbti tam tikrą darbą, 

ji negali būti suprantama tik kaip tam tikras išsilavinimas. 

 

Temos tikslai: 

Suţinoti ir paaiškinti, kaip gali būti nutraukiama darbo sutartis ir kokia yra atsiskaitymo su 

darbuotoju tvarka; 

Tobulinti gebėjimus analizuoti situacijas ir argumentuotai spręsti, ar jos atitinka įstatymus; 

Apmąstyti, kodėl valstybė ypatingai gina kai kurių asmenų darbo teises. 

 

Metodai: minčių žemėlapis; situacijų analizė. 

Sąvokos: darbo sutarties nutraukimas, šalių susitarimas, įspėjimas, darbuotojo kaltė . 
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1 PRATIMAS. Minčių žemėlapis, siekiant išsiaiškinti skirtingas darbo sutarties 

nutraukimo procedūras.  

 Išsiaiškinkite skirtingus darbo sutarčių nutraukimo pagrindus ir procedūras. 

Siekdami su išsiaiškinti skirtingas darbo sutarčių nutraukimo procedūras, susiskirstykite į 4 

grupes. 1 grupė skaito apie darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu, kita – apie nutraukimo 

darbuotojo iniciatyva, trečia – apie darbo sutarties nutraukimą nesant darbuotojo kaltės, ketvirta – 

apie sutarties nutraukimą be įspėjimo. Kiekviena grupė, pristatydama savo surinktą informaciją, 

turėtų aiškiai ir teisingai pristatyti atitinkamą darbo sutarties nutraukimo būdą, t.y. nurodyti: 

 kas ir kaip inicijuoja darbo sutarties nutraukimą; 

 dėl kokių prieţasčių yra nutraukiama sutartis, ar būtina jas nurodyti; ar būtina jas pagrįsti; 

 ar reikia įspėti kitą darbo sutarties šalį, jei reikia – prieš kiek laiko; 

 kokios išmokos priklauso / nepriklauso darbuotojui; 

 kita reikšminga ar svarbi informacija (pavyzdţiai iš savo praktikos ir pan.). 

 

Siekiant vizualizuoti svarbiausios informacijos pateikimą (nes jos daug ir ji pakankamai 

sudėtinga) besimokantiesiems galima pasiūlyti dirbti tokiu būdu:  

1. Kiekvienai grupei skirta tema (šiuo atveju – konkretus darbo sutarties nutraukimo būdas), 

uţrašoma popieriaus lapo viduryje ir apibrėţiama apskritimu. Nuo apskritimo brėţiamos šakos, 

kurios temą suskirsto į smulkesnes dalis, t.y. nurodo konkrečius atitinkamos procedūros bruoţus. 

Nuo jų eina papildomos šakos detalizuojančios bruoţus, kurios, savo ruoţtu, taip pat gali 

išsišakoti; 

2. Siekiant vaizdumo, temą, pagrindines ir šalutines šakas galima vaizduoti spalvotai arba 

skirtingu šriftu.  

1. Apibendrindami pristatymus, padiskutuokite:  

Kodėl, Jūsų manymu, įstatymų leidėjas numato tiek galimų darbo sutarčių nutraukimo variantų? 

Ir kodėl nuo darbo sutarties nutraukimo pagrindo priklauso darbuotojo garantijos: išmokos, 

įspėjimo terminai ir pan.?  

Ar detalus ir išsamus darbo sutarčių nutraukimo reglamentavimas daro darbuotoją ir darbdavį 

saugesnius, ar atvirkščiai – supainioja ir leidţia interpretuoti panašias situacijas skirtingai? Kodėl 

taip manote? 

 

2 PRATIMAS. Situacijų analizė (Savarankiško darbo užduotis – 3 val.) 
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2. Remdamiesi tekstu, Darbo kodeksu bei kitais šaltiniais, išanalizuokite ir įvertinkite 

situacijas. 

 Darbuotoja su darbdaviu buvo sudariusi terminuotą darbo sutartį iki 2009-12-20, tačiau 

2009-11-01 darbuotoja pateikė paţymą apie nėštumą. Ar gali darbdavys nutraukti terminuotą 

darbo sutartį suėjus jos terminui, t. y. 2009-12-20? Jei ne, kada ši sutartis turėtų būti nutraukta? 

 Darbuotojas gavo įspėjimą, kad po 2 mėnesių bus nutraukta darbo sutartis. Jis turi 

maţametį sūnų, tačiau jis gyvena su motina. Darbuotojas kas mėnesį moka jam išlaikymą. Ar 

darbdavys pasirinko tinkamą įspėjimo terminą? 

 Darbuotojas gavo įspėjimą, kad po 2 mėnesių bus nutraukta darbo sutartis. 

Paprašęs darbdavio, kad per įspėjimo laikotarpį jis duotų laisvo nuo darbo laiko naujo darbo 

paieškoms, išgirdo, kad naujo darbo ieškotis gali ne darbo metu. Ar darbdavys privalo skirti laiko 

naujo darbo paieškoms ir kokia turėtų būti šio laiko trukmė, suteikimo bei apmokėjimo tvarka? 

 Darbdavys gavo darbuotojo prašymą nutraukti darbo sutartį po dviejų dienų 

(prašymas pateiktas pirmadienį, o atleisti iš darbo prašoma nuo trečiadienio). Darbdavys iškart 

(pirmadienį) prašymą pasirašydamas patenkino. Tačiau darbuotojas persigalvojo ir trečiadienį, 

pateikdamas prašymą, apie tai pranešė darbdaviui, motyvuodamas, kad per 3 dienas nuo prašymo 

nutraukti darbo sutartį padavimo dienos jis turi teisę šį prašymą atšaukti. Darbdavys nesutiko 

prašymo atšaukti. Ar darbdavys galėjo pasirašyti prašymą, kuriame prašoma nutraukti darbo 

sutartį po dviejų dienų ir ar jis teisus neleisdamas atšaukti darbo sutarties nutraukimo? 

 

 Savo komentarus galite pasitikrinti ir sugretinti su Valstybinės darbo inspekcijos 

skelbiamais komentarais. (plačiau ţr. http://www.vdi.lt/index.php?1586164730). 

1. Vadovaujantis Darbo kodeksu darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos 

dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos paţyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį 

pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms. Darbo sutarties, kaip terminuotos, pobūdis išlieka. 

Tačiau darbo sutartis per tą laiką negali būti nutraukiama suėjus terminui, nes terminas bus 

laikomas suėjusiu praėjus garantijos taikymo terminui – t.y., praėjus mėnesiui po nėštumo ir 

gimdymo atostogų. 

2. Tuo atveju, kai asmenys iki aštuoniolikos metų, neįgalieji, darbuotojai, auginantys vaikų iki 

keturiolikos metų, laikantis visų darbo įstatymų reikalavimų, yra atleidţiami, apie atleidimą jie 

įspėjami raštu pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius. Šios teisės normos taikymui neturi 

reikšmės, ar darbuotojas vienas augina vaiką, taip pat nėra reikšmingi klausimai, susiję su vaiko 
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išlaikymu. Darbuotojas, turintis (mokantis alimentus, bet kartu negyvenantis) vaikų iki 14 metų, 

apie darbo sutarties nutraukimą raštu pasirašytinai įspėjamas ne prieš du, bet ne vėliau kaip prieš 

4 mėnesius. 

3. Darbdavys turi duoti laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Darbo kodeksas, 

reglamentuojantis įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą, nustato, kad per įspėjimo laikotarpį 

darbdavys turi duoti laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Šio laiko trukmė negali būti 

maţesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo 

laikotarpį. Uţ šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uţmokestis. Laisvas nuo darbo 

laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. Laisvo laiko suteikimo konkretus 

terminas nustatomas šalių (darbuotojo ir darbdavio) susitarimu. Darbuotojas galėtų pateikti 

darbdaviui prašymą, kuriame būtų nurodyti laikotarpiai naujo darbo paieškoms.  

4. Darbo kodeksas, reglamentuodamas darbo sutarties nutraukimą darbuotojo pareiškimu, 

nustato, kad, kad darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne 

vėliau kaip prieš 14 arba 3 dienas. Jeigu darbuotojas pageidauja nutraukti darbo santykius per 

trumpesnį negu 14 dienų arba 3 dienų terminą, darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta jo 

nurodytu laiku, jei su tuo sutinka darbdavys. Jei darbdavys nesutinka – darbo sutartis turi būti 

nutraukta po 14 arba 3 dienų.  

Darbo kodekse nustatyta, kad darbuotojas prašymą nutraukti darbo sutartį turi teisę atšaukti ne 

vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo padavimo dienos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

konstatavo, kad tuo atveju, kai darbuotojas pareiškime nurodo konkrečią atleidimo iš darbo datą, 

ir laikotarpis tarp šios datos ir pareiškimo padavimo dienos yra maţesnis negu 3 dienos, 

darbdavys turi teisę patenkinti darbuotojo prašymą atleisti nuo pareiškime nurodytos datos. Jeigu 

darbdavys šia teise pasinaudoja ir patenkina darbuotojo prašymą, darbuotojas savo pareiškimo 

atšaukti negali. 

 Pasitikrinę atliktą užduotį, dar kartą apmąstykite (jei trūksta informacijos – dar kartą 

peržvelkite tekstą) šiuos klausimus. 

Kodėl įstatymas tam tikroms kategorijoms asmenų suteikia papildomas garantijas? Kodėl būtent 

šiuos asmenis pasirinko įstatymų leidėjas? Kita vertus, ar tai labai reikšmingos garantijos: juos 

galima atleisti tik esant ypatingoms aplinkybėms (be abejo, kai nėra jų kaltės), jų įspėjimo dėl 

atleidimo terminas yra didesnis, jie turi pirmenybę likti darbe? Kodėl taip manote? 
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2. TEISINIAI VERSLO ASPEKTAI (6 val). 

Jurgita Rimeikienė, Rima Ažubalytė 

Verslas – tai asmenine rizika paremta savarankiška veikla, kurios tikslas – gauti pelną. Remiantis 

Civiliniu kodeksu, verslininkais laikomi fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi 

ūkine komercine veikla, t. y. nuolatine, savo rizika plėtojama asmens veikla siekiant pelno, 

susijusia su daiktų pirkimu-pardavimu ar paslaugų teikimu kitiems asmenims uţ atlyginimą. Savo 

verslo kūrimas – patrauklus, bet kartu ir bauginantis sumanymas. Jam įgyvendinti reikia ir 

nemaţai lėšų, ir perspektyvios verslo idėjos, ir gaminių ar paslaugų realizavimo rinkos. 

Pradedant savo verslą visada reikia ţinoti, kokią verslo organizavimo formą norite 

pasirinkti. Lietuvos Respublikoje yra dvi pagrindinės verslo organizavimo formos: individualią 

veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys (verslininkų grupės, susivienijimai). Taigi 

imtis savarankiško verslo galima įkūrus įmonę, vykdant individualią veiklą be verslo liudijimo ar 

įsigijus verslo liudijimą.  

Fiziniai asmenys kaip verslo subjektai 

Fiziniai asmenys gali verstis ūkine komercine veikla nesteigiant juridinio asmens, t. y. 

įmonės. Darbdavį ir darbuotoją kasdien slegia mokesčių našta, todėl neretai individuali veikla 

gali pasirodyti kur kas geresnis sprendimas, nei didelių mokesčių mokėjimas valstybei tikintis 

sulaukti saugios ir turtingos senatvės. Ţinoma, kiekvienam spręsti, kas geriau – saugiai dirbti 

sudarius didesnes socialines garantijas suteikiančią darbo sutartį ar perimti riziką į savo rankas ir 

pasistengti padidinti pajamas savo verslumu. Kadangi įmonės sukūrimas ir išlaikymas gali būti 

daug intelektinių ir materialių investicijų reikalaujantis projektas, prieš tai savo jėgas galima 

išbandyti vykdant individualią veiklą.  

Daţnai individualią veiklą suprantame kaip verslo liudijimo turėjimą. Tačiau individualią 

veiklą galima vykdyti dviem būdais – įsigijus verslo liudijimą ar nustatyta tvarka įregistravus 

individualią veiklą. Vienas esminių skirtumų tarp šių dviejų individualios veiklos rūšių – įsigijus 

verslo liudijimą yra iš anksto sumokamas fiksuoto dydţio pajamų mokestis, kuris priklauso nuo 

veiklos, kuria norima uţsiimti, ir įvairiose savivaldybėse yra skirtingas. Paţymėtina, kad 

savivaldybės neįgaliesiems turi teisę nustatyti maţesnį pajamų mokestį turint verslo liudijimą. 

Tuo tarpu, uţsiimant individualia veikla be verslo liudijimo, pajamų mokestis mokamas 

pateikiant mokesčių inspekcijai gyventojo pajamų deklaraciją ir priklauso nuo realių pajamų. 
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Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, individualiai veiklai priskiriama 

savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės 

naudos per tęstinį laikotarpį. Kad gyventojas būtų laikomas vykdančiu individualią veiklą, jo 

sandoriams turi būti būdingas tam tikras tęstinumas, taip pat siekimas gauti ekonominės naudos. 

Todėl atsitiktiniai sandoriai, pavyzdţiui, asmeninio būsto, transporto priemonės pardavimas ar 

nuoma, kuriuose nėra „verslininkiškumo― elementų, negali būti laikomi individualios veiklos 

vykdymo poţymiu. Jeigu gyventojas įsigyja ir parduoda ar kitokiu būdu perleidţia nuosavybėn 

turtą, siekdamas gauti ekonominės naudos tęstinį laikotarpį, laikoma, kad jis vykdo individualią 

veiklą (įskaitant ir nekilnojamojo turto operacijas). Individualia veikla paprastai laikomi tokie 

atvejai, kai gyventojas, siekdamas ekonominės naudos, įsigyja ir parduoda ar kitokiu būdu 

perleidţia nuosavybėn pastatus, butus, ţemės sklypus (pakeitęs arba nepakeitęs ţemės paskirties), 

automobilius ir kt. 

Apie vykdomą individualią veiklą gyventojas privalo informuoti Apskrities valstybinę 

mokesčių inspekciją (VMI) pagal savo gyvenamąją vietą ir gauti Nuolatinio Lietuvos gyventojo 

individualios veiklos vykdymo paţymą. Tokiu būdu gyventojas gali verstis savarankiška bet 

kokio pobūdţio komercine ar gamybine veikla, išskyrus tas komercines arba gamybines veiklos 

sritis, kuriomis verstis įstatymai nustato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis (pavyzdţiui, 

vairavimo mokymas, bendrų socialinių paslaugų teikimas ir kt.); savarankiška kūryba, profesine 

ir kita panašaus pobūdţio savarankiška veikla, kurios rezultatas yra originalūs literatūros, mokslo 

ir meno kūriniai, nepaisant jų meninės vertės, išraiškos būdo ir formos; savarankiška sporto, 

atlikėjo veikla. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar gyventojo vykdoma individuali veikla yra 

savarankiška gyventojo veikla. Individualią veiklą vykdančio gyventojo santykiuose su kita 

sandorio šalimi neturi būti darbo santykiams būdingų poţymių – susitarimo dėl darbo 

apmokėjimo, darbo vietos, darbo laiko ir funkcijų, atostogų ir panašiai. Tokiam gyventojui 

nesuteikiamos darbo priemonės, jis nėra pavaldus prekes ar paslaugas perkančios įmonės vidinei 

tvarkai, vadovui. Jis pats sprendţia su savo veikla susijusius klausimus, pats dengia savo išlaidas, 

susijusias su veiklos vykdymu. Nustatytu laiku jis privalo deklaruoti savo pajamas ir sumokėti 

būtinus mokesčius.  

Individualią veiklą galima vykdyti ir įsigijus verslo liudijimą. Verslo liudijimus išduoda 

apskrities VMI miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją 

vietą, tačiau veikla gali būti vykdoma kitos apskrities VMI teritorijoje. Išduotas verslo liudijimas 

suteikia teisę verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla, parduoti savo gamybos prekes ir 

teikti paslaugas. Tačiau ne bet kokia veikla galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Tokių veiklų 
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sąrašas yra patvirtintas Vyriausybės. Štai keletas pavyzdţių, kuo galite uţsiimti įsigiję atitinkamą 

verslo liudijimą: prekyba kioskuose, prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja 

ir išveţiojamąja prekyba, prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, išnešiojamoji ir 

išveţiojamoji prekyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas, elektrinių buities reikmenų 

taisymas, elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas, įrankių galandimas, dviračių 

remontas, esamų statinių atstatymas ir remontas, nauja statinių statyba, santechnikos darbai, 

kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla, namų ūkio veikla (šeimininkavimas 

pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų prieţiūra, darţų prieţiūra, apţeldinimas, 

malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas), megztų (trikotaţinių) ir nertų medţiagų, gaminių bei dirbinių 

gamyba, patalpų nuoma (tik gyventojams), vertimo veikla, vaikų ir jaunimo papildomo mokymo veikla ir 

kita.  Be to, vykdant prekybą, įsigijus verslo liudijimą, ribojamas prekių asortimentas, t. y. 

negalima prekiauti automobiliais, cukrumi, bei prekybos vieta, t. y. negalima prekiauti nuo 

laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos 

leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusą), taip pat iš kioskų, pastatytų 

patalpose. Galima įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Jei gyventojas 

nori verstis veikla, kuri nepatenka į individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo 

liudijimą, veiklos rūšių sąrašą, tai jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą, t. y. registruoti 

individualią veiklą arba steigti įmonę. 

Juridiniai asmenys kaip verslo subjektai 

Fiziniai asmenys gali verstis ūkine komercine veikla įsteigdami įmonę, t. y. juridinį 

asmenį. Pagal LR įstatymus, gali būti steigiamos šių teisinių formų juridiniai asmenys: akcinė 

bendrovė; uţdaroji akcinė bendrovė; individuali įmonė; ūkinė bendrija; viešoji įstaiga; kt. Šių 

juridinių asmenų steigimą, veiklą reglamentuoja atskiri įstatymai, skiriasi reikalavimai jų 

steigimui, skiriasi dalyvių atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles (pavyzdţiui, taip 

vadinamų neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, t. y. individualios įmonės (IĮ) ir 

Ūkinės bendrijos, dalyviai, kai prievolių įvykdymui nepakanka juridinio asmens turto, visais 

atvejais pagal juridinio asmens prievoles atsako savo turtu (subsidiariai); tuo tarpu ribotos 

civilinės atsakomybės juridinių asmenų, t. y. AB, UAB, Viešosios įstaigos - dalyviai pagal 

juridinio asmens prievoles neatsako savo turtu (subsidiariai), išskyrus atvejus, kai įvykdyti 

prievolės juridinis asmuo negali dėl nesąţiningų dalyvio veiksmų).  

Jeigu planuojate teikti paslaugas ar imtis kitos ūkinės komercinės veiklos, kuriai atlikti 

pakanka šeimos narių darbo ir nedidelio pradinio kapitalo, galite steigti individualią įmonę (IĮ). IĮ 

steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas 
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reglamentuoja LR Individualių įmonių įstatymas. Individuali įmonė (IĮ) iš esmės pripaţįstama 

fizinio asmens veiklos forma. IĮ savininkas gali būti tik vienas ir tik fizinis asmuo, kuris nėra 

kitos IĮ savininku. Pagrindinis IĮ trūkumas yra tas, kad, ją turint, reikia įvertinti ūkinės 

komercinės veiklos riziką. IĮ yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kas reiškia, jog 

įmonė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, tačiau jeigu to turto 

neuţtenka, uţ jos prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (savininkas). Taigi individualios 

įmonės turtas nėra atskirtas nuo jos savininko, todėl kelia grėsmę šeimos turto vientisumui ir 

stabilumui. 

Viena populiariausių juridinių asmenų teisinių formų Lietuvoje – uţdaroji akcinė 

bendrovė (UAB). UAB steigėjais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Uţdaromoje akcinėje 

bendrovėje privalo būti administracijos vadovas (pavyzdţiui, direktorius, generalinis direktorius, 

prezidentas), akcininkai. Skirtingai nei steigiant individualią įmonę, kai šiuo atveju minimalaus 

įstatinio kapitalo reikalavimų įstatymai nenustato, steigiant UAB, būtinas pradinis įstatinis 

kapitalas – 10 000 Lt. Be to, UAB steigimas yra brangesnis nei IĮ, veiklai vykdyti sąnaudos yra 

didesnės (IĮ veiklai vykdyti pakanka šeimos narių darbo ir nedidelio pradinio kapitalo, o IĮ 

savininkas gali dirbti ir vienas). 

Taigi ką pasirinkti: individualią veiklą ar juridinio asmens steigimą? Priklausomai nuo 

pasirinkimo skiriasi reikalavimai veiklos pradţiai, apskaitos tvarkymas, mokesčių mokėjimas. 

Individualią veiklą pradėti yra daug paprasčiau, nereikia steigti juridinio asmens (nėra 

reikalavimų steigėjams, įstatinio kapitalo dydţiui ir pan.), tačiau tam tikros srities veiklas gali 

vykdyti tik juridiniai asmenys, o tam tikroms veiklos rūšims teisės aktai gali nustatyti reikalavimą 

turėti licenciją, leidimą ar kitokį dokumentą, suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla. Pavyzdţiui, 

iš esmės individuali veikla (gydytojas odontologas, veterinaras) gali būti licencijuojama. Kadangi 

licencijuojama veikla gali verstis tik juridiniai asmenys, šis gyventojas negalės verstis 

individualia odontologo veikla, neįkūręs įmonės. 

Be to, apskaitos tvarkymas vykdant individualią veiklą yra ţymiai paprastesnis, reikia 

deklaruoti pajamas, kurias fiziniai asmenys gauna vykdydami individualią veiklą, vesti išlaidų 

apskaitą, ir kt., o štai apskaitos tvarkymas įsteigus juridinį asmenį ţymiai sudėtingesnis: UAB  

privalo sudaryti finansinę atskaitomybę. 

Galimybės neįgaliesiems 

Lietuvoje specialių neįgaliesiems verslininkams numatytų lengvatų yra nedaug (minėta, 

kad savivaldybės neįgaliesiems turi teisę nustatyti maţesnį pajamų mokestį turint verslo 

liudijimą). Uţimtumo rėmimo įstatymas suteikia galimybes neįgaliesiems kurti nuosavą verslą, 
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gaunant valstybės   paramą. Įstatymas numato finansinę paramą neįgaliųjų verslo pradţiai – 

subsidiją darbo vietai steigti. Ţymesnę paramą neįgalieji gali gauti kaip smulkūs verslininkai. 

Todėl pravartu ţinoti, kas yra smulkus verslas.  

Pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą smulkaus 

verslo subjektais pripaţįstami: maţos įmonės (dirba maţiau kaip 50 darbuotojų), įskaitant 

mikroįmones (dirba maţiau kaip 10 darbuotojų). Pagal įmonės tipą tai gali būti uţdaroji akcinė 

bendrovė, individuali įmonė ar ūkinė bendrija; fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka 

turintys teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdţio 

veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. 

Šis įstatymas apibrėţia galimas valstybės pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslui 

formas. Valstybės pagalba smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiama pagal Vyriausybės, 

apskričių ar savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas, kurias rengiant ir 

įgyvendinant bei teikiant valstybės paramą, prioritetas teikiamas labai maţoms ir maţoms 

įmonėms. Įstatyme numatytos mokesčių, rinkliavų lengvatos; finansinė parama (apima 

lengvatinių kreditų teikimą, dalinį ar visišką palūkanų dengimą, garantijų teikimą, paskolų 

draudimą, subsidijas darbo vietoms kurti, gali būti kompensuojamos įmonės steigimo išlaidos ir 

kita); smulkaus ir vidutinio verslo subjektų savininkų ir darbuotojų konsultavimas, mokymas, 

kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas lengvatinėmis sąlygomis.  

Norintiems kurti savo pačių verslą neįgaliesiems talkina 6 didţiausiuose Lietuvos 

miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose Panevėţyje ir Alytuje – įsikūrę Neįgaliųjų 

verslo plėtros centrai (http://www.nvpb.lt). Taip pat neįgaliesiems asmenims verslo konsultavimo 

paslaugas teikia Neįgaliųjų verslo informacijos centras (http://nvic.iti.lt/index.php).  

Temos tikslai: 

1. Suţinoti, kokios pagrindinės verslo organizavimo formos yra Lietuvoje, nusakyti 

pagrindinius individualios veiklos vykdymo aspektus, nusakyti esminius skirtumus tarp 

individualios įmonės ir uţdarosios akcinės bendrovės. 

2. Tobulinti gebėjimus rasti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus. 

3. Pasvarstyti apie savo verslumą, apie savo gebėjimus, kuriuos galima panaudoti kuriant 

verslą. 

Metodai: minčių – idėjų lietus; lentelės pildymas, siekiant palyginti uždarosios akcinės 

bendrovės ir individualios įmonės steigimo privalumus ir trūkumus. 

Sąvokos: verslas, individuali veikla, verslo liudijimas, individuali įmonė, uždaroji akcinė 

bendrovė. 

http://www.nvpb.lt/
http://nvic.iti.lt/index.php
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1 PRATIMAS. Idėjų verslui paieška. 

1. Pasinaudodami savo patirtimi, tekste bei kituose šaltiniuose rasta informacija (ţr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344369; 

http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10132736; http://www.nvpb.lt), pasiūlykite kuo daugiau 

idėjų, kurias, Jūsų manymu, būtų realu įgyvendinti kaip verslo idėją. 

2. Atrinkite kelias realiausias idėjas: labiausiai atitinkančias Jūsų gebėjimus, 

paklausą, reikalaujančias maţiausiai pradinių sąnaudų, naujas Lietuvoje, tačiau sėkmingai 

įgyvendinamas uţsienyje ir pan. 

3. Remdamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiama informacija (ţr. Verslo 

liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10132736),  

pasvarstykite, nuo reiktų pradėti, kad jūs galėtumėte įgyvendinti savo idėją. Sudarykite sąrašą 

dalykų, kuriuos būtina išsiaiškinti, prieš pradedant savo verslą. Pvz., suţinoti, ar tokiai veiklai 

vykdyti uţtenka verslo liudijimo ar reikia pasirinkti kitą (sudėtingesnę) verslo formą; kaip, kur ir 

uţ kiek galima įsigyti verslo liudijimą ir t.t.   

4. Išsiaiškinę, ko reikalauja teisės aktai, norint dirbti su verslo liudijimu, 

pasvarstykite, kokios asmeninės ir dalykinės savybės yra būtinos asmeniui, kuris siekia įkurti 

savo verslą, pvz., įsigyti verslo liudijimą, įsteigti individualią įmonę ar uţdarą akcinę bendrovę? 

Kodėl? Kokios ţmogaus savybės lemia, kad jis, ko gero, niekada negalvos apie savo verslą? 

Kodėl? 

 

2 PRATIMAS. Lentelės pildymas. (Savarankiško darbo užduotis – 2 val.). 

1. Remdamiesi tekstu ir siekdami palyginti uždarosios akcinės bendrovės ir 

individualios įmonės steigimo privalumus ir trūkumus, užpildykite lentelę. 

2. Pamąstykite, kuri verslo organizavimo forma yra priimtinesnė? Kodėl? 

 Uždaroji akcinė 

bendrovė (UAB) 

Individuali įmonė 

Ar akcininkai // savininkas atsako už įmonės 

prievoles (įsipareigojimus) savo turtu 

(dalyvių atsakomybė už juridinio asmens 

prievoles)? 

Ne  Taip  

Kokie reikalavimai keliami įmonės 

steigėjams: ar įmonę gali steigti fiziniai 

asmenys (žmonės), ar juridiniai asmenys? 

Fiziniai ir juridiniai 

asmenys 

Fiziniai asmenys  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344369
http://www.nvpb.lt/
http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10132736
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Ar reikalingas pradinis kapitalas, jei taip – 

koks? 

10 000 lt Nereikalingas 

Ar brangiai kainuoja įmonės steigimas ir 

veiklos vykdymas? 

Brangiau  Pigiau 

3. VARTOTOJŲ IR PACIENTŲ TEISINĖ PADĖTIS (20 val.) 

Jurgita Rimeikienė, Rima Ažubalytė 

 

3.1. Vartotojų teisės ir jų gynimas. 

Visi esame vartotojai – kai perkame prekes, naudojamės paslaugomis, vykstame 

atostogauti, remontuojame automobilius, būstą ir t. t. Kadangi vartotojais laikomi tik fiziniai 

asmenys, įsigyjantys prekes ar paslaugas savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, 

nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, pripaţįstama, kad jie turi maţiau ţinių bei patirties 

verslo santykiuose, todėl yra silpnesnė šalis, palyginti su pardavėju ir paslaugų teikėju. Kasdien 

didėjant pasiūlai ir konkurencijai, daugėjant reklaminių pranešimų, darosi sunku objektyviai 

įvertinti siūlomų prekių ar paslaugų kokybę ir naudingumą. Kartais net nebesusimąstome, ar 

mums reikalingas tam tikras daiktas, o perkame susivilioję nuolaidomis arba nesugebėdami 

atsispirti reklamos pagundai. 

Teisė įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas 

Visi mes turime vienodas teises, kuomet kalbame apie kokybišką paslaugą ar prekę, jų 

garantijas bei mūsų – vartotojų – teises. Tačiau vartotojų teisių gynimas priklauso ne tik nuo 

įstatymų, bet ir nuo pačių vartotojų išprusimo ir aktyvumo. Deja, šiandien daţnai dar trūksta 

informacijos, kur, kas ir kaip gali mums pagelbėti, jei įsigijome netinkamą prekę, jaučiame 

nesąţiningas kokios nors sutarties sąlygas.  

Parduodami daiktai turi būti saugūs, t. y. įprastomis, gamintojo nustatytomis ar galimomis 

iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis, nekelia jokios rizikos vartotojo sveikatai ir 

gyvybei arba kelia ne didesnę riziką, negu teisės aktuose yra leidţiama. (Įvertinant, ar gaminiai 

saugūs, turi būti atsiţvelgiama į jų charakteristikas, sudėtį, pakuotę, gaminio naudojimo 

instrukcijas ir pan.). Gamintojas, platintojas ir paslaugų teikėjas privalo teikti vartotojui reikiamą 

informaciją prieš perduodami gaminį, kad jis galėtų įvertinti su gaminiu susijusią riziką per visą 

nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką. Suţinoję, kad gaminys nesaugus, jie privalo 

nedelsdami informuoti vartotoją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, atitinkamos srities 

kontrolės institucijas ir Vyriausybės nustatyta tvarka pašalinti tokius gaminius iš rinkos. Uţ 

nesaugių gaminių ir paslaugų teikimą į rinką gamintojui, platintojui ir paslaugų teikėjui gali būti 

taikomos rinkos ribojimo priemonės ir nustatomos baudos. 
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Parduodamas daiktas turi būti tinkamos kokybės, t. y. jis turi atitikti konkrečių gaminių 

kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus ir būti tinkamas naudoti tam, kam jis paprastai 

naudojamas. Tinkamos kokybės paslaugos savybės neturi būti blogesnės, nei numatyta paslaugai 

taikomame techniniame reglamente ar paslaugų teikimo sutartyje. Siekiant apsaugoti vartotojų 

sveikatą, draudţiama parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas yra pasibaigęs. 

Uţtikrinant vartotojo teisę į kokybišką prekę, įstatymai numato, kad jeigu neįrodoma kitaip, 

prekės trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo prekės perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo 

vartotojui metu, išskyrus kai tai yra nesuderinama su prekės ar jos trūkumo pobūdţiu. 

Paţymėtina, kad vartotojams, kurie prekes perka savo reikmėms, yra suteikiama 2 metų teisinė 

garantija. Taigi, kai nenustatytas prekės kokybės garantijos terminas ar pardavėjo/gamintojo 

nustatytas garantinis terminas trumpesnis nei 2 metai - vartotojas reikalavimus dėl prekės 

trūkumų gali pareikšti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo dienos. Kai 

nustatytas garantijos terminas yra ilgesnis nei 2 metai – reikalavimai dėl daikto trūkumų gali būti 

reiškiami per nustatytą garantijos terminą.  

Kokybišką, tačiau nepatinkantį daiktą (nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, 

modelis ar komplektiškumas) pirkėjas gali reikalauti pakeisti, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, 

nesugadintas ir nepraradęs prekinės išvaizdos (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie 

buvo būtini norint apţiūrėti prekę, nelaikytini esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Pirkėjas 

per 14 dienų nuo daikto pardavimo jam dienos, turėdamas įrodymus, kad daiktą pirko iš 

konkretaus pardavėjo (tai įrodo kasos aparato kvitas, pirkimo-pardavimo kvitas), turi teisę 

pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku daiktu. Jei pardavėjas neturi pakeitimui 

tinkamos prekės, pirkėjas per 14 dienų turi teisę grąţinti prekę pardavėjui ir atgauti uţ ją 

sumokėtus pinigus. 

Tačiau ne visas prekes pirkėjas gali reikalauti pakeisti. Vartotojas negali reikalauti 

pakeisti analogiškomis prekėmis arba grąţinti sumokėtus pinigus įsigijus parfumerijos ir 

kosmetikos preparatus, fotografijos ir kinematografijos prekes, apatinius drabuţius, kūdikių 

drabuţėlius, mašinas ir mechaninius įrenginius, laikrodţius, muzikos instrumentus, ginklus ir 

šaudmenis, baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus, ţaislus, ţaidimus, išskyrus sporto ir 

meškeriojimo reikmenis ir kt.  

Vartotojas turi teisę ne tik atsisakyti prekių, bet ir paslaugų. Vartotojas gali vienašališkai 

nutraukti paslaugų sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Tokiu 

atveju vartotojas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms 

paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti 
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sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš vartotojo momento. Tuo tarpu 

paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių prieţasčių. Tokiu atveju 

paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti vartotojo patirtus nuostolius. 

Įsigijus nekokybišką prekę/paslaugą... 

Tačiau vis tik ne visada pavyksta įsigyti gerą prekę ar paslaugą. Nusipirkus nekokybišką 

prekę, pirmiausia tenka teisybės ieškoti parduotuvėje. Svarbiausia nuosekliai ir atkakliai siekti 

atkurti savo paţeistas teises. 

Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė (kalbama apie ne maisto 

gaminius), savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš pardavėjo: pakeisti netinkamos kokybės prekę 

tinkamos kokybės preke; atitinkamai sumaţinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai 

pašalinti daikto trūkumus; atlyginti daikto trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per 

protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pirkėjas pats arba trečiųjų asmenų 

padedamas; nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąţinti uţ prekę sumokėtus 

pinigus. Norėdamas pakeisti ar grąţinti prekę, pirkėjas pardavėjui turi pateikti raštišką prašymą, 

kuriame būtų nurodyti prekės trūkumai ir pasirinktas vienas teisėtas reikalavimas. Prie prašymo 

turi būti pridėtas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-

pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai 

prekei nustatytas kokybės garantijos terminas). Jei pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba 

kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio 

dokumento, prekė keičiama ar kiti teisėti pirkėjo reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus. 

Jeigu vartotojas nusipirko netinkamos kokybės maisto prekę, jis savo pasirinkimu turi 

teisę reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę, atitinkamai 

sumaţinti kainą arba grąţinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąţinti uţ prekę sumokėtus pinigus.  

Jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės buvo prarastas ar sugadintas vartotojo perduotas daiktas 

(pvz., remontuoti ar taisyti), tai paslaugos teikėjas privalo pakeisti daiktą ar medţiagą 

lygiaverčiais, o kai vartotojas nesutinka arba nėra galimybių pakeisti, – atlyginti daikto ar 

medţiagos vertę.  

Jeigu vartotojas mano, kad jam buvo suteiktos netinkamos kokybės paslaugos ir, kad 

paslaugų teikėjas paţeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, vartotojas gali reikalauti 

netinkamos kokybės paslaugą pakeisti tinkamos kokybės paslauga, pašalinti nekokybiškai 

suteiktos paslaugos trūkumus, sumaţinti nekokybiškos paslaugos kainą, suteikti informaciją apie 

teikiamą paslaugą, nutraukti paslaugos teikimo sutartį. Tai jis turėtų padaryti per 6 mėnesius nuo 

paslaugos suteikimo dienos.  
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Visais atvejais pirkėjas ir paslaugos gavėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl 

netinkamos kokybės prekės pardavimo arba netinkamos kokybės paslaugos teikimo, atlyginimą. 

Ţala atlyginama, jeigu nukentėjęs asmuo įrodo, kad ţalos padaryta, kad produktas arba paslauga 

yra netinkamos kokybės ir kad egzistuoja prieţastinis netinkamos kokybės ir nuostolių ryšys. 

Teisė gauti teisingą ir visapusišką informaciją 

Tam, kad vartotojas galėtų pasirinkti tinkamiausią, kokybiškiausią produktą uţ 

prieinamiausią kainą, reikalingas tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas jo informavimas. Gamintojas, 

pardavėjas, paslaugos teikėjas lietuvių kalba vartotojams privalo suteikti būtiną, teisingą ir 

visapusišką informaciją apie prekes ir paslaugas. Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie 

perkamo daikto ar gaunamos paslaugos kainą, kokybę, vartojimo būdą, saugumą, kokybės 

garantijos terminą ir kitas daiktų bei paslaugų savybes, atsiţvelgiant į jų pobūdį, paskirtį ir 

vartotojo asmenį. Pardavimo kaina turi būti gerai matoma, lengvai įskaitoma, suprantama ir 

atskiriama. 

Daţnai neskaitome informacijos, kuri yra pateikiama ant etiketės, pakuotės ar 

informaciniame lapelyje. Tačiau ši informacija yra labai svarbi renkantis prekę. Etiketėje 

paprastai pateikiama informacija, kurioje nurodoma prekės sudėtis, jos savybės, kartais – 

paskirtis, t. y. kokiam tikslui prekę galima naudoti, prekės tinkamumo vartoti terminai. Toks 

informacijos pateikimas apie prekę dar kitaip vadinamas ţenklinimu.  

Ypatingas dėmesys ţenklinant prekes yra skiriamas maisto prekių ţenklinimui. Prekių 

ţenklinimą reglamentuojantys teisės aktai nustato būtinuosius ir specialiuosius ţenklinimo 

rekvizitus. Prie bendrųjų ţenklinimo rekvizitų priskiriami: prekės pavadinimas, gamintojo 

pavadinimas ir adresas, prekės kilmės šalis, jeigu ji nesutampa su gamintojo šalimi, importuotojo 

pavadinimas ir adresas, tinkamumo naudoti terminas. Taip pat turi būti nurodyti specialieji 

ţenklinimo rekvizitai (pvz., maisto priedų papildomas ţenklinimas). Įstatymai nustato tam tikrus 

draudimus informacijai, susijusiai su maistu, maisto reklamai. Pavyzdţiui, negalima uţsiminti 

apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, arba nurodyti, kad maistas turi ypatingų savybių, jeigu iš 

tikrųjų tokiomis savybėmis pasiţymi visi panašūs gaminiai. Atkreiptinas dėmesys, kad daţniausi 

ţenklinimo paţeidimai – netinkamai nurodomos produkto sudedamosios dalys, pateikiamos 

uţuominos apie ypatingas produkto savybes, rekvizitai rašomi labai maţomis raidėmis ir pan. 

Jeigu pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui nedelsiant daiktų pardavimo vietoje gauti 

minėtą informaciją, tai pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius 

dėl vengimo sudaryti sutartį, o jeigu sutartis sudaryta, - per protingą terminą vienašališkai 

nutraukti sutartį ir pareikalauti grąţinti sumokėtą kainą bei atlyginti kitus nuostolius. Pardavėjas, 
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nesuteikęs pirkėjui atitinkamos informacijos apie daiktus, atsako uţ daiktų trūkumus, atsiradusius 

po daiktų perdavimo pirkėjui, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad jis nebuvo 

atitinkamai informuotas. 

Ką reikėtų žinoti, kad išvengtume klaidinančios informacijos 

Pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siūlydami įsigyti ir teikdami prekes ir paslaugas 

vartotojams, privalo laikytis sąţiningos verslo praktikos. Neatskiriama šiandienos įmonių 

rinkodaros dalimi pripaţįstama reklama. Ji ne tik informuoja, bet ir skatina rinktis vieną ar kitą 

prekę ar paslaugą. Prekės ir paslaugos turi būti siūlomos taip, jog vartotojui būtų aiškus tokio 

pasiūlymo komercinis pobūdis. 

Klaidinanti reklama yra draudţiama įstatymu. Kai sprendţiama, ar reklama yra 

klaidinanti, atsiţvelgiama į tai, ar ji teisinga, ar išsami, kaip pateikiama. Taigi informacija turi 

atitikti teisingumo, pateikimo ir išsamumo kriterijus. Teisingumo kriterijus reiškia, kad 

informacijoje (reklamoje) pateikti teiginiai neteisingi, jeigu informacijos (reklamos) davėjas 

negali jų pagrįsti naudojimo metu. Pavyzdţiui, ant parduodamos arbatos pakuotės yra nurodyta, 

kad ji padeda numesti svorį, tačiau informacijos pateikėjas neturi įrodymų (nėra atlikęs jokių 

tyrimų, neturi kitos pagrindţiančios medţiagos). Teisingumui pagrįsti negalima remtis liudijimais 

ar rekomendacijomis asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos 

turiniu, pvz., apie arbatos poveikį kalba ţymi aktorė. Išsamumo kriterijus galėtų būti apibūdintas 

taip: pateikta informacija neišsami, jeigu praleista jos dalis, kurios pateikimas būtinai reikalingas 

vartotojų suklaidinimui išvengti. Pavyzdţiui, internete parduodamos prekės, tačiau nenurodoma 

prekės pristatymo kaina. Šiuo atveju galime manyti, kad pateikta informacija yra neišsami, 

kadangi vartotojui yra nepateikiama, kiek kainuos jo nusipirktos prekės pristatymas. Pateikimo 

kriterijus yra siejamas su tuo, kad informacijos pateikimo būdas ir forma yra tokie, kad vartotojas 

gali suvokti numanomą (neteisingą) teiginį. Pavyzdţiui, etiketėje uţrašoma, jog jogurto 

pavadinimas yra „Jogurtas su avietėmis―, tačiau jo sudėtyje nėra aviečių, o tik atitinkamos 

kvapiosios medţiagos. Vartotojas nebūtų klaidinamas, jeigu minėtas jogurtas būtų pavadintas 

„Aviečių skonio jogurtas―. 

Uţ klaidinančios informacijos pateikimą vartotojui, teisės aktuose yra nustatytos 

pakankamai didelės nuobaudos. Pagal Administracinių teisės paţeidimų kodeksą gali būti 

skiriamos baudos atsakingiems darbuotojams (pavyzdţiui, klaidinančios reklamos naudojimas ar 

lyginamosios reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymas – uţtraukia baudą nuo vieno 

tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų), o pagal Reklamos įstatymą – ekonominės sankcijos ūkio 

subjektams (Konkurencijos taryba gali skirti ekonomines sankcijas nuo 1000 iki 30000 Lt).  
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Perkant prekes bei paslaugas internetu, per teleparduotuvę 

Vis didesnę reikšmę šiuolaikinėje ekonomikoje uţima komercija, vykdoma informacinių 

technologijų priemonėmis (elektroninė komercija). Paţymėtina, kad pirkdami elektroninėje 

erdvėje vartotojai turi daugiau teisių nei pirkdami įprastoje parduotuvėje, nes įsigyjamų daiktų jie 

negali nuodugniai apţiūrėti.  

Būtina ţinoti, kad uţsakant prekes ar paslaugas elektroniniu paštu, internetu, telefaksu ar 

per teleparduotuvę, pardavėjas iki sutarties sudarymo privalo naudojamomis ryšio priemonėmis 

pateikti pirkėjui tinkamą, išsamią, būtiną ir neklaidinamą informaciją, kurioje privalo būti 

duomenys apie sudaromos sutarties sąlygas – vartotojui privaloma nurodyti: duomenis apie 

pardavėją; daikto ar paslaugos pagrindinės savybes; prekės pardavimo kainą, įskaitant 

mokesčius; daikto pristatymo kainą; mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarką; pirkėjo (vartotojo) 

teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo tvarką; laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja.  

Vartotojai turi teisę gauti uţsakytą prekę laiku, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo uţsakymo 

dienos, jeigu sutartis nenumato ko kita. Pavyzdţiui, vartotojas, nusipirkęs mobilųjį telefoną iš 

Vokietijos internetinės parduotuvės ir negavęs uţsakytos prekės laiku, turi teisę atsisakyti prekės 

ir susigrąţinti pinigus.  

Gavęs prekę, vartotojas turi teisę per 7 darbo dienas jos atsisakyti nenurodydamas 

prieţasties ir pardavėjas neturi teisės pareikšti reikalavimo dėl netesybų ar nuostolių atlyginimo. 

Vienintelis vartotojo mokestis šiuo atveju gali būti tiesioginės prekių grąţinimo išlaidos. Jei 

pardavėjas nepakankamai aiškiai pirkėją informavo apie produktą, jo kainą, pristatymo ir 

apmokėjimo sąlygas, prekių atsisakymo sąlygas, atsisakyti sutarties ir prekės galima per 3 

mėnesius nuo jos gavimo. Jeigu vartotojui nebuvo pateikta anksčiau nurodyta informacija raštu, 

jis turi teisę atsisakyti sutarties per 3 mėnesius nuo jos sudarymo. Pardavėjas, gavęs vartotojo 

pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per 15 dienų atsiimti daiktą ir grąţinti pirkėjui uţ jį 

sumokėtus pinigus , o paslaugų teikėjas – grąţinti uţ paslaugą sumokėtus pinigus.  

Tačiau vartotojas negali atsisakyti sutarties, jeigu ji sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir 

fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir vartotojas 

paţeidė pakuotės apsaugas; laikraščių, ţurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo 

ţaidimuose ar loterijose. Daiktas gali būti grąţintas, jeigu jis nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš 

esmės nepasikeitė. Tačiau negalima persigalvoti ir grąţinti prekę, įsigytą interneto aukcione ar 

pagamintą pagal specialius pirkėjo nurodymus, taip pat prekę, kuri negali būti grąţinama dėl savo 

kilmės, pavyzdţiui, yra greitai gendanti. 
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Jeigu į Jūsų duris pasibeldžia nekviesti pardavėjai 

Pardavėjas ar paslaugų teikėjas, parduodantis daiktus ir teikdamas paslaugas ne prekybai 

ir ne paslaugų teikimui skirtose patalpose, turi įteikti Jums dokumentą, kuriame turi būti 

nurodyta: dokumento įteikimo pirkėjui data; daikto ar paslaugos pavadinimas; daikto ar 

paslaugos kaina, įskaitant visus mokesčius; pardavėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas; 

asmens, kurio vardu pirkėjas gali adresuoti sutarties atsisakymą; vartotojo teisė atsisakyti 

sutarties. 

Vartotojai turite teisę nutraukti sutartį, sudarytą ne prekybai skirtose patalpose, 

pranešdami raštu apie tai pardavėjui ar paslaugos teikėjui per septynias dienas nuo pardavėjo 

išduoto dokumento gavimo dienos. Tačiau jeigu pardavėjo išduotas dokumentas nebuvo įteiktas, 

vartotojas turi teisę nutraukti sutartį per tris mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. 

Net jei Jus domina siūlomos prekės, nepasirašykite pirkimo dokumentų iš karto – prieš tai 

įvertinkite kitus pasiūlymus. Iš kur Jūs ţinote, kad kaina yra tinkama? Pirmiausia pasidomėkite, 

ką siūlo kitos įmonės, parduodančios tokias pačias prekes. Neskubėkite priimti sprendimą, net 

jeigu Jums siūlomos nuolaidos. Nuolaida gali būti taikoma nuo per daug aukštos pradinės kainos. 

Kas yra nesąžiningos sutarties sąlygos? 

Ar jums kada teko pasirašyti sutartį neskaičius smulkiu šriftu parašyto teksto? O kas, jei 

įmonė pasakys, kad jūs negalite atšaukti sandorio, kol nesumokėsite jai grobikiškos sumos kaip 

kompensacijos? Įstatymai šios rūšies nesąţiningus sandorius draudţia. Nesvarbu, kokią sutartį 

bepasirašytumėte, teisės aktai vartotojus gina nuo tokio pobūdţio piktnaudţiavimų. Pardavėjas 

privalo uţtikrinti, kad visos sutarties sąlygos būtų išreikštos aiškiai ir suprantamai. Jei kuri nors 

sutarties nuostata yra neaiški ar dviprasmiška, ji bus aiškinama vartotojo naudai. 

Sutartys turi būti sąţiningos vartotojų atţvilgiu. Nesąţiningos sutarties sąlygos yra tos, 

kurios yra nenaudingos vartotojui, bet naudingos pardavėjui, ir kurios šalių nebuvo individualiai 

aptartos (individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos 

vartotojas, t. y. dėl jų su vartotoju nebuvo derėtasi, jis neturėjo galimybės teikti siūlymų, ypač 

jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje 

sutartyje). Nesąţiningos sutarties sąlygos paţeidţia vartotojo ir pardavėjo teisių bei pareigų 

pusiausvyrą vartotojo nenaudai ir prieštarauja geros valios reikalavimams, t. y. reikalavimams, 

kad pardavėjas su vartotojais privalo elgtis sąţiningai ir atvirai. Tačiau būtina ţinoti: jei iš anksto 

parengtoje standartinėje sutartyje tam tikra sąlyga buvo aptarta individualiai, vartotojas ginčyti 

tos sąlygos sąţiningumo nebegali. 
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LR Civiliniame kodekse pateikiamas pavyzdinis sąrašas standartinių sutarties sąlygų, 

kurias įstatymas laiko nesąţiningomis vartotojams, pavyzdţiui, vartotojas negali nutraukti 

sutarties, jei pardavėjas padidina įkainius; pardavėjas neatsako ar iš dalies atsako uţ atsiradusius 

nuostolius ar asmens suţalojimą; vartotojas neturi teisių arba jo teisės ribojamos tuo atveju, jei 

pardavėjas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų; pardavėjas gali keisti sutarties sąlygas be 

pakankamo pagrindo; pardavėjas gali nutraukti sutartį bet kuriuo metu vartotojo neįspėjęs, tuo 

tarpu vartotojas tokios teisės neturi; terminuota sutartis automatiškai pratęsiama, jei vartotojas 

nepareiškia noro ją nutraukti, arba sutarties nutraukimo terminas yra neprotingai trumpas, pvz., 

viena diena; jei vartotojas neįvykdo savo įsipareigojimų, turi sumokėti neproporcingai dideles 

baudas ar delspinigius ir kt. 

Kai vartojimo sutartyje yra vartotojo teises paţeidţiančių sąlygų, vartotojas gali kreiptis į 

vartotojų teises ginančias institucijas arba į teismą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

nustačiusi, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąţiningos, turi kreiptis į pardavėją, paslaugų 

teikėją ir pasiūlyti jam per 14 dienų nuo šio pasiūlymo gavimo pakeisti, panaikinti arba 

nebetaikyti nesąţiningos sąlygos ar sąlygų sudarant sutartis su vartotojais. Jeigu paţeidimas 

nenutrauktas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso 

gynimo. Tačiau tik teismas sutarties sąlygas gali pripaţinti nesąţiningomis. Kai teismas sutarties 

sąlygą pripaţįsta nesąţininga, ji negalioja nuo sutarties sudarymo. 

Vartotojų teisių gynimo būdai 

Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje kol kas, deja, nėra labai efektyvi. Čia veikia daug 

institucijų, jos dubliuojasi, vartotojai neţino, į kurią kreiptis, ginčų nagrinėjimas uţsitęsia.  

Vartotojų teisių apsauga įgyvendinama taikant prevencines priemones (ugdant, 

informuojant, konsultuojant vartotojus, atliekant tyrimus, vykdant rinkos prieţiūrą ir kitas 

priemones), taikant administracinę, civilinę, baudţiamąją atsakomybę, ekonomines sankcijas, bei 

ginant vartotojų teises teisme ir ne teisme.    

Kreipimosi tvarką į ginčus nagrinėjančias institucijas ir ginčų nagrinėjimą jose detaliau 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.  

Taigi vartotojas savo teises gali apginti kreipdamasis į: 

pardavėją ar paslaugų teikėją;  

neteismines ginčus nagrinėjančias institucijas (Vartotojų teisių apsaugos tarnybą 

(http://www.vartotojoteises.lt), Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą 

(http://vmvt.lt), Valstybinę ne maisto produktų inspekciją 

(http://www.inspekcija.lt) ir kt.);  

http://www.vartotojoteises.lt/
http://vmvt.lt/
http://www.inspekcija.lt/
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vartotojų asociacijas (pavyzdţiui, Buitinių vartotojų sąjunga (http://www.krantai.lt), 

Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų institutas 

(http://www.vartotojai.lt), Lietuvos vartotojų sąjunga, Nacionalinė vandens, 

elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga (http://www.vartotojulyga.lt), 

Nacionalinė vartotojų konfederacija (http://vartotojai.eu), Vartotojų teisių gynimo 

centras (http://www.vartotojucentras.lt) ir kt.);  

teismą. 

Vienas veiksmingiausių vartotojų teisių gynimo būdų yra vartotojų teisių gynimas neteismine 

tvarka (neteisminis ginčų sprendimas iš esmės yra alternatyva teismo procesui). Vartotojas, 

manydamas, kad pardavėjas, paslaugų teikėjas paţeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, 

pirmiausia, prieš kreipiantis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją, turi kreiptis į 

pardavėją, paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Pardavėjas, paslaugų teikėjas, 

nesutikęs su vartotojo reikalavimu, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi 

gavimo dienos, raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių kopijos 

privalo būti pridėtos prie pardavėjo, paslaugų teikėjo atsakymo. Vartotojų prašymus pardavėjas, 

paslaugų teikėjas nagrinėja nemokamai. 

Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo dėl įsigytų nesaugių ir 

netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, dėl prekių grąţinimo, trūkumų pašalinimo, kainos 

sumaţinimo, keitimo ar informacijos suteikimo, vartotojas turi teisę kreiptis į atitinkamą 

vartotojų teisių gynimo instituciją: Valstybinę ne maisto produktų inspekciją – dėl netinkamos 

kokybės ne maisto produktų ir paslaugų; Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – dėl 

netinkamos kokybės maisto produktų; Valstybinę visuomenės sveikatos prieţiūros tarnybą 

(http://www.vvspt.lt) – dėl groţio ir sveikatingumo paslaugų (soliariumų, kirpyklų, groţio salonų 

ir kt.). 

Be minėtų institucijų, vartotojų teisių apsaugą uţtikrina ir kitos valstybės bei savivaldybių 

institucijos, taip pat vartotojų asociacijos. Iš valstybės institucijų paminėtinos: Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba (atlieka daug svarbių funkcijų, įgyvendinant vartotojų teisių 

apsaugą), Valstybinė energetikos inspekcija (nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių 

ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos 

apskaitos ir apmokėjimo uţ suvartotą energiją paţeidimų), Valstybinis turizmo departamentas 

(atstovauja kelionės organizavimo paslaugų vartotojų interesams), Ryšių reguliavimo tarnyba 

(tiria ir nagrinėja vartotojų skundus elektroninių ryšių, pašto ir pasiuntinių paslaugų srityse), 

http://www.krantai.lt/
http://www.krantai.lt/
http://www.vartotojai.lt/
http://www.vartotojai.lt/
http://www.vartotojulyga.lt/
http://www.vartotojulyga.lt/
http://www.vartotojulyga.lt/
http://www.vartotojulyga.lt/
http://www.vartotojai.eu/
http://vartotojai.eu/
http://www.vartotojucentras.lt/
http://www.vartotojucentras.lt/
http://www.vartotojucentras.lt/
http://www.vartotojucentras.lt/
http://www.vvspt.lt/
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Valstybinė medicininio audito inspekcija (nagrinėja pacientų prašymus, pareiškimus ir skundus) 

ir kt.  

Jeigu prekė ar paslauga, įsigyta kitoje valstybėje, o jos trūkumai ar defektai paaiškėjo tik 

grįţus į Lietuvą, rekomenduotina kreiptis į Europos vartotojų centrą (http://www.ecc.lt). Šis 

centras informuoja ir konsultuoja vartotojus, įsigijusius nekokybišką prekę ar paslaugą kitoje 

valstybėje narėje, teikia pagalbą kreipiantis su skundu į pardavėją ar paslaugos teikėją kitoje 

valstybėje narėje, bei nagrinėja kitų Europos Sąjungos valstybių vartotojų skundus dėl 

nekokybiškų prekių ar paslaugų, įsigytų Lietuvoje. Jei prekę įsigijote ne Europos Sąjungoje ir su 

pardavėju problemos išspręsti nepavyksta, galite savo pretenziją pateikti vartotojų teises 

ginančiame interneto portale www.econsumer.gov. Šioje ginčų sprendimo sistemoje dalyvauja 24 

šalys, tarp jų Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Australija ir kitos. 

Vartotojas, kreipdamasis į ginčus nagrinėjančią instituciją, privalo pateikti prašymą, 

kuriame turi būti nurodyta: ginčą nagrinėjančios institucijos, kuriai prašymas pateikiamas, 

pavadinimas; vartotojo vardas, pavardė, adresas; pardavėjo, paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų 

(neveikimo) yra pateikiami vartotojo reikalavimai, pavadinimas, adresas (buveinė); vartotojo 

teisės ir įstatymų saugomi interesai, kuriuos, vartotojo nuomone, paţeidţia pardavėjas, paslaugų 

teikėjas; vartotojo reikalavimas; informacija apie kreipimąsi į pardavėją paslaugų teikėją; 

pridedamų dokumentų kopijų sąrašas. 

Vartotojų teisių gynimo institucijos privalo išnagrinėti vartotojo prašymą ne vėliau kaip 

per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių prieţasčių per šį terminą 

vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, šios institucijos gali terminą pratęsti, bet ne 

ilgiau kaip 10 darbo dienų.  

Ginčų nagrinėjimas ne teisme yra nemokamas, tačiau tam tikrais įstatyme numatytais 

atvejais pardavėjas, paslaugų teikėjas arba vartotojas turi sumokėti uţ ekspertizę ar laboratorinius 

tyrimus. Tačiau vartotojas uţ šiuos tyrimus ar ekspertizę moka tik išimtiniais atvejais, kai ginčus 

nagrinėjančios institucijos nepripaţįsta šių tyrimų būtinumo, tačiau vartotojas pats pageidauja 

juos atlikti. Taigi iš esmės ginčų nagrinėjimas alternatyvaus ginčų nagrinėjimo institucijoje 

vartotojo atţvilgiu yra nemokamas. Pagrindinis ginčo nagrinėjimo būdas yra rašytinis, tačiau 

ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimu ginčas gali būti nagrinėjamas ţodinio proceso tvarka. 

Ginčas nagrinėjamas laikantis rungimosi ir ginčo nagrinėjimo operatyvumo bei skaidrumo 

principų. Ginčai nagrinėjami viešai, išskyrus kai ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimu 

būtina apsaugoti valstybės, tarnybos, komercines, banko, profesines paslaptis arba uţtikrinti 

vartotojo teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. 

http://www.ecc.lt/
http://www.econsumer.gov/
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Institucija, išnagrinėjusi vartotojo prašymą, surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo, ar 

vartotojo reikalavimas pagrįstas, ir, jei pagrįstas, pasiūlo pardavėjui, paslaugų teikėjui per 

nustatytą terminą įvykdyti vartotojo reikalavimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ar Valstybinė visuomenės sveikatos prieţiūros tarnyba 

informuoja vartotoją apie tikrinimo rezultatus. Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas pasiūlymo 

tenkinti vartotojo reikalavimą netenkina, šios institucijos patikrinimo akto kopiją pateikia 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri sprendţia klausimą dėl vartotojo teisių 

gynimo.  

Neteisminio ginčų nagrinėjimo institucijų priimami sprendimai yra rekomendacinio 

pobūdţio, jo vykdymas nėra uţtikrintas valstybės prievartos priemonėmis (išskyrus, Ryšių 

reguliavimo tarnybos (sprendimas yra vykdomasis dokumentas ir gali būti priverstinai įvykdytas 

LR Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka) ir Valstybines energetikos inspekcijos prie Ūkio 

ministerijos priimami sprendimai (nevykdančiam asmeniui gali buti taikoma administracinė 

atsakomybė) yra privalomi ginčo šalims). Gavusi pranešimą, kad pardavėjas, paslaugos teikėjas 

neįvykdė sprendimo, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba apie sprendimo neįvykdymą 

skelbia viešai savo interneto tinklalapyje. Viešas sprendimų nevykdymo skelbimas yra gana 

veiksminga sprendimų įvykdymo uţtikrinimo priemonė, nes verslininkai nenorės, kad viešas 

paskelbimas apie sprendimo neįvykdymą pablogintų jų reputaciją, ir taikiai vykdys sprendimus. 

Ginčo išnagrinėjimas neteisminio ginčo nagrinėjimo institucijose ar ginčo pateikimas 

nagrinėti šioms institucijoms neuţkerta kelio šalims tiek ginčo nagrinėjimo metu, tiek baigus 

nagrinėti ginčą kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, kad jis išnagrinėtų ginčą. Kreipimasis 

į teismą po ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimo priėmimo nelaikomas šios institucijos 

sprendimo apskundimu. 

Apibendrinant galima pastebėti, kad nors vartotojų teisių apsauga Lietuvoje rūpinasi 

beveik dvi dešimtys valstybės ir daugiau kaip pusšimtis savivaldybės institucijų, viešoji įstaiga 

Europos vartotojų centras bei kelios dešimtys vartotojų asociacijų, vartotojų teisės neretai yra 

paţeidţiamos ir tik paties vartotojo aktyvumas, atkaklumas ir gebėjimai gali apginti jo teises. 

 

Temos tikslai: 

 Suţinoti ir mokėti paaiškinti pagrindines vartotojų teises, nusakyti, ką daryti įsigijus 

nekokybišką prekę ar paslaugą. 

 Tobulinti gebėjimus ieškoti argumentų savo pozicijai pagrįsti, motyvuotai pareikšti savo 

teisinius reikalavimus. 
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 Pasvarstyti, kaip tapti įţvalgiais ir aktyviai savo teises ginančiais vartotojais. 

 

Metodai: informacijos paieška, dokumento rašymas; atvejo (bylos) analizė. pozicijos 

užėmimas. 

Sąvokos: vartotojų teisės, kokybiška prekė, kokybiška paslauga, neteisminė vartotojų teisių 

gynyba, klaidinanti reklama. 

 

1 PRATIMAS. Informacijos apie vartotojų teisių gynimą paieška ir naudojimasis ja. 

Pasidalinkite grupėmis po 3-4 ţmones ir susiraskite informaciją (pateiktą tekste, taip pat 

informacija, kurią pateikia vartotojų teisių gynimo institucijos: pvz.,  

http://www.vartotojoteises.lt) apie tai, ką daryti tokiu atveju, kai įsigijote nekokybišką ne 

maisto prekę arba nekokybišką maisto prekę. 

Sudarykite savo veiksmų planą. Veiksmų plane numatykite: kokius dokumentus reikia 

susirasti, į ką kreiptis, kokį dokumentą surašyti, ką jame nurodyti, kokius reikalavimus 

išdėstyti, kur kreiptis, jei jūsų prašymo ar skundo netenkina. 

Pasikeiskite savo veiksmų planu su kitais besimokančiaisiais ir įvertinkite jį. 

Visi kartu aptarkite galimybes gauti informacijos apie vartotojų teises bei galimybes jas ginti. 

 

2 PRATIMAS. Klaidinančios reklamos atpažinimas (Savarankiško darbo užduotis – 3 val.). 

1. Perskaitykite pateiktas situacijas ir pateikite savo poziciją: tai klaidinanti reklama ar ne? 

Kodėl? Argumentuodami savo vertinimą, prisiminkite kriterijus, pagal kuriuos sprendţiama ar 

reklama yra klaidinanti: informacijos neteisingumas; netinkamas informacijos pateikimas ir 

informacijos neišsamumas. 

1 situacija: Prekybos centro reklama skelbia: „Pramogų ir prekybos centre nuo šiol visos kainos 

per pusę! Vieną prekę perkate, kitą – dovanojame―. Tikėtina, jog suskumbame į prekybos centrą, 

nes tikime, kad pirkdami bet kurią prekę galime gauti kitą nemokamai. Pasirodo, kad tokios 

nuolaidos taikomos tik kai kurioms prekėms. 

2 situacija: Langų reklama skelbia: „Rinkis nekenksmingus langus. Plastikiniai langų profiliai 

neturi Jūsų sveikatai ir aplinkai kenksmingų švino ir kadmio.― Praktiškai visuose plastikinių 

langų profiliuose yra nurodytų cheminių elementų, tačiau jie nekenkia ţmonių sveikatai ir 

aplinkai, kai jų emisijos kiekiai atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

http://www.vartotojoteises.lt/
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3 situacija. Vaistinės per radijo stotis skleista reklama skelbia: „Visose „XXX vaistinėse― darbo 

dienomis nuo 14 iki 16 valandos skelbiamos laimingos valandos! Net iki 100 procentų nuolaida 

kompensuojamųjų vaistų priemokoms ir 15 procentų nuolaida visoms nekompensuojamosioms 

prekėms. „XXX vaistinė― – išklausysime ir patarsime―. Vartotoja, per radiją išgirdusi tokią 

informaciją, nuvyko nurodytu laiku į vaistinę ir pirko kompensuojamuosius vaistus, tačiau 

reklamuotos nuolaidos jai nebuvo pritaikytos. Paaiškėjo, kad reklaminiame pranešime nebuvo 

nurodytos išlygos, kada šis pasiūlymas netaikomas. 

4 situacija. Reklamuojant kremą buvo skelbiami šie reklaminiai teiginiai: „Kremas – ramina, 

padeda, apsaugo, gydo―; „Kliniškai įrodyta, kad jis padeda išgydyti <..>―. Nustatyta, kad 

reklamuojamas kremas Lietuvos Respublikoje nėra registruotas kaip vaistinis preparatas.  

2. Susipažinkite su oficialiu šių reklamų vertinimu. Ar jis sutampa su Jūsų išsakyta 

nuomone? Ar svarbu atpažinti klaidinančią reklamą? Kodėl? 

LR Konkurencijos Taryba nustatė, jog šios reklamos yra klaidinančios ir įmonėms paskyrė 

baudas, taip pat įpareigojo nutraukti reklamą. 

1. Prekybos centro reklama yra klaidinanti, nes yra paţeistas teisingumo kriterijus: tik kai kurios 

prekės, perkamos kartu su kitomis prekėmis yra nemokamos. 

2. Langų reklama klaidinanti, kadangi pagal jos pateikimo būdą vartotojai galėjo suvokti 

pateiktus reklaminius teiginius taip, jog visi plastikiniai langai, kurių profilių sudėtyje yra švino 

ir/ar kadmio, kenkia ţmonių sveikatai ir aplinkai. Bet juk plastikinių langų profiliuose esantys 

nurodyti cheminiai elementai nekenkia ţmonių sveikatai ir aplinkai, kai jų emisijos kiekiai 

atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

3. Vaistinės reklama yra klaidinanti, nes pateikta neišsami informacija: nenurodytos išlygos, 

kokiems kompensuojamiems vaistams netaikoma 100 proc. nuolaida priemokai.  

4. Kremo reklama yra klaidinanti, nes yra neteisinga: kremas neregistruotas kaip vaistinis 

preparatas, taigi ,,gydyti― jis netinkamas. Taip pat buvo pabrėţta, kad paprastai asmenys, turintys 

problemų su sveikata, pasiţymi didesniu patiklumu, todėl tokių asmenų suklaidinimo galimybė 

yra didesnė. 

3 PRATIMAS. Neteisminio ginčų dėl pažeistų vartotojų teisių nagrinėjimo privalumai ir 

trūkumai.  

Susipaţinkite su pateiktais neteisminio ginčų sprendimo privalumais ir trūkumais. 

Remdamiesi savo arba kita Jums ţinoma patirtimi, taip pat išvardintais tekste ir šioje 

lentelėje argumentais, pasisakykite, kokia jūsų pozicija dėl neteisminio galimai 
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paţeistų vartotojų teisių gynybos būdo: ar verta ginti teises kreipiantis į vartotojų 

teises ginančias organizacijas, ar tiesiai į teismą? Kodėl? 

PRIVALUMAI TRŪKUMAI 

Pigumas - reikalauja maţiau sąnaudų (nei ginčų 

nagrinėjimas teisme) tiek iš ginčo šalių, tiek iš 

valstybės.  

Rekomendacinio pobūdžio 

sprendimai – trečiosios šalies (arbitro) 

priimtas sprendimas gali likti 

neįvykdytas (nėra privalomas).  

Lankstumas – ginčo šalių dialogas labai 

svarbus ieškant sprendimo neteisminiame ginčo 

nagrinėjime. 

Įprotis ginčus spręsti teismine tvarka 

– vartotojai yra pripratę ginti savo 

paţeistas teises teisme. 

Paprastumas – neteisminio ginčo nagrinėjimo 

procedūra suprantama eiliniam vartotojui. 

 

Greitumas – maţos laiko sąnaudos ginčui 

išnagrinėti. 

 

Efektyvumas - „bloga“ taika yra geriau už 

„gerą“ karą - taikiai tarpusavyje priimtas 

sprendimas yra efektyvesnis uţ privalomo 

pobūdţio teismo sprendimą - ginčo šalys 

nelieka supriešintos. 

 

Teismų darbo krūvio mažinimas – teismų 

darbas taptų efektyvesnis. 

 

 

3.2. Pacientų teisės ir jų gynimas 

Sveikata – esminis kiekvieno ţmogaus gyvenimo kokybės garantas. Lietuvos Respublikos 

Konstitucijoje įtvirtinta, jog valstybė rūpinasi ţmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei 

paslaugas ţmogui susirgus. Ši konstitucinė nuostata konkretizuojama ir pacientų teisės yra 

įtvirtinamos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais. Pagrindiniai įstatymai, 

reglamentuojantys sveikatos teisinius santykius ir garantuojantys pacientų
2
 teises, yra LR 

Civilinis kodeksas, specialusis įstatymas — LR Pacientų teisių ir ţalos sveikatai atlyginimo 

įstatymas.  

Sveikatos prieţiūros įstaigose pacientų teisių negalima varţyti dėl jų lyties, amţiaus, 

rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, paţiūrų, 

seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais 

                                                 
2
 Pacientas - asmuo, kuris naudojasi sveikatos prieţiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis 

sveikas, ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas. 
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nepagrįstų aplinkybių. Kad būtų uţtikrintos lygios neįgaliųjų teisės asmens sveikatos prieţiūros 

srityje, neįgaliesiems asmens sveikatos prieţiūros paslaugos teikiamos tokio pat lygio ir pagal tą 

pačią sistemą kaip ir kitiems visuomenės nariams (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 7 

straipsnis).  

Daţnai asmuo, sutrikus sveikatai, turi ne tik rūpintis savo sveikatos būkle, bet ir aktyviai 

domėtis, ko gali tikėtis ir reikalauti iš asmens sveikatos prieţiūros paslaugos teikėjo. Tačiau 

pacientų teisių įgyvendinimas ir efektyvumas vis tik didele dalimi priklauso ir nuo pačios 

visuomenės – taigi, ir medikų, ir visų mūsų – potencialių pacientų.  

Teisė į kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą 

Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos prieţiūra, t. y. teikiama 

laikantis nustatytų sveikatos prieţiūros normų, vykdoma asmenų bei įstaigų, turinčių licencijas 

medicininei veiklai. Medicinos paslaugos yra veikla, kurios tikslas laiku diagnozuoti paciento 

sveikatos sutrikimus ir uţkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą. Ilga eilė prie 

kabineto, sugedusios poliklinikos durys ar nepritinkantis gydytojo balso tonas nėra medicinos 

paslaugos tiesiogine prasme. Daţnai gydytojams tenka susilaukti priekaištų ir skundų iš pacientų 

dėl jiems neatliktų tyrimų, neteisingai paskirto gydymo. Tačiau pacientas nebūtinai ţino, kuriuos 

būtent tyrimus būtina atlikti, ir kokį gydymą reikia skirti būtent jam. Medicinos mokomasi daug 

metų, vienas perskaitytas straipsnis ţurnale ar pokalbis su ta pačia liga sergančiu ir kitaip gydytu 

kaimynu tikrai nėra pagrindas abejoti diagnozės ar gydymo teisingumu – gydytojų darbu. Be to, 

mediko, kaip ir kiekvieno kito darbuotojo išsilavinimas ir kompetencija nepadės, jeigu jis neturi 

priemonių ir techninių galimybių, vaistų ir specialios aparatūros. Todėl Jūs turite teisę reikalauti 

to, ką gali suteikti konkreti gydymo įstaiga, atsiţvelgiant į toje įstaigoje esančią techninę įrangą, 

gydymo ir diagnostikos galimybes.  

Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos prieţiūros įstaigą 

bei gauti reikiamą pagalbą. Būtinoji medicinos pagalba, t. y. pirmoji medicinos pagalba ir 

institucinė (nestacionarinė ar stacionarinė) skubi medicinos pagalba, visiems pacientams turi būti 

suteikta neatidėliotinai ir nemokamai. Jei sveikatos prieţiūros įstaiga pagal savo kompetenciją 

pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, ji turi informuoti apie tai pacientą ir 

uţtikrinti, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų perveţtas į kitą sveikatos prieţiūros įstaigą.  

Jei pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, jis turi teisę gauti nemokamą 

sveikatos prieţiūrą. Mokėti patiems uţ paslaugas tenka neapsidraudusiems ir privačių gydymo 

įstaigų pacientams.  
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Norėdamas gauti nemokamas įvairių specialistų paslaugas valstybinėje gydymo įstaigoje, 

asmuo pirmiausia turėtų kreiptis į bendrosios praktikos (šeimos) gydytojus. Jei reikia, šie 

gydytojai duoda siuntimą konsultuotis ir gydytis pas tam tikros srities specialistą (kardiologą, 

ortopedą ir kt.) ar siuntimą į ligoninę. 

Paciento teisė žinoti ir nežinoti 

Viena svarbiausių paciento teisių – teisė į informaciją. Visų pirma, pacientas turi teisę 

gauti tam tikrą bendro pobūdţio informaciją, t. y. informaciją, kuri nėra tiesiogiai susijusi su 

paciento sveikatos būkle ar gydymu, – informaciją apie sveikatos prieţiūros įstaigose teikiamas 

paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti; taip pat pacientas turi būti supaţindintas su sveikatos 

prieţiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytomis paciento teisėmis ir pareigomis; 

pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos 

ir informacija apie kvalifikaciją. 

Kita informacija, kurią turi teisę gauti pacientas, – tai speciali (konkreti) informacija, 

susijusi su paciento sveikatos būkle ar gydymu. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jo 

sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę. 

Gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus 

alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento 

apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo 

gydymo. Svarbu suprasti savo ligą, tai, kas su Jumis daroma, kokius duomenis apie Jūsų 

sveikatos būklę gydytojas jau turi ir koks gydymas jums skirtas. Bet kokia informacija pacientui 

turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos ir kitus terminus. Be 

to, informacija pacientui turi būti teikiama atsiţvelgiant į amţių ir sveikatos būklę. Teikdamas 

informaciją gydytojas neturi teisės meluoti ar teikti informaciją taip aptakiai, kad pacientas 

nesuprastų jos esmės. Jeigu nesuprantate atsakymo, prašykite paaiškinti dar kartą taip, kad 

suprastumėte – geriau uţduokite per daug klausimų negu per maţai.  

Svarbu ir tai, kad turėdamas pakankamai informacijos, pacientas gali pasinaudoti dar 

viena savo teise – suţinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą 

bei diagnozę. Be to, ţmogus visada pats gali rasti pačiam rūpimą informaciją. 

Jei pacientas nori, jam turi būti pateikta susipaţinimui ligos istorija, ambulatorinė kortelė 

ar kiti paciento medicinos dokumentai (kurie laikomi asmens sveikatos prieţiūros įstaigos, o ne 

paciento nuosavybė), savo lėšomis jis gali pasidaryti šių dokumentų kopijas.  
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Tačiau jei informacijos pateikimas pakenktų paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo 

gyvybei, informacija turi būti pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos 

pateikimui pacientui.  

Informacija pacientui gali būti neteikiama, kai yra paciento atsisakymas gauti informaciją 

– informacija negali būti pateikta prieš jo valią. Valia neţinoti informacijos apie savo sveikatos 

būklę turi būti aiškiai išreikšta ir patvirtinta paciento parašu medicinos dokumentuose (pvz., prieš 

guldant į sveikatos prieţiūros įstaigą pareikštas paciento atsisakymas ţinoti tyrimo ar gydymo 

(operacijos) rezultatus). Visgi jei dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali kilti ţalingų 

pasekmių jam ar kitiems asmenims, informacija pateikiama prieš jo valią (pavyzdţiui, 

uţkrečiamomis lytiniu keliu plintančiomis ligomis sergantis ţmogus turi apie tai ţinoti, kad 

neuţkrėstų kitų asmenų).  

Teisė rinktis gydymą arba atsisakyti gydytis 

Iki šiol gana plačiai aptarinėjamos situacijos, susijusios su pacientų parašų gavimu prie 

įvairių sutikimų ar kitų dokumentų. Kai kurie susierzina, kiti pasirašo visur, kur „reikia―, net 

neskaitydami teksto. Kai kuriuos atvejus, kada pacientas turėtų pasirašyti, nurodo įstatymas, dėl 

kitų, siekdama apsidrausti, nusprendţia pati sveikatos prieţiūros įstaigos administracija. 

Įstatymai numato, kad pacientai (įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų) 

gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos prieţiūra ar slauga tik kai yra jų 

sutikimas, t. y., kai tam neprieštarauja pacientas. Iš principo paciento sutikimas būti gydomam 

gali būti išreikštas ţodţiu ar raštu (įstatymai taip pat numato atvejus, kai rašytinis paciento 

sutikimas yra privalomas) arba paciento sutikimas gali būtų numanomas iš paciento 

konkliudentinių veiksmų, t. y. paciento elgesio, leidţiančio kitiems suprasti apie jo sutikimą tam 

tikrai asmens sveikatos prieţiūros paslaugai (pavyzdţiui, kreipiantis į sveikatos prieţiūros įstaigą 

dėl profilaktinio sveikatos būklės patikrinimo; gydytojui pasakius, kad reikia padaryti injekciją, 

pacientas ištiesia ranką; odontologui paaiškinus procedūros, kuri bus atliekama pacientui, esmę, 

pacientas atsisėda į specialią kėdę ir išsiţioja ir pan.). 

Įstatymai numato atvejus, kai yra būtinas rašytinis paciento sutikimas. Visų pirma, 

paciento sutikimas atlikti chirurginę operaciją turi būti išreikštas raštu. Taip pat rašytinis paciento 

sutikimas reikalingas, kai pacientas pasirenka diagnostikos ar gydymo metodikas (tokiame 

sutikime turi būti aiškiai nurodoma, kokias diagnostikos ar gydymo metodikas pacientas 

pasirenka) bei kai pacientas patvirtina savo sutikimą būti įtrauktas į mokymo procesą ar 

biomedicininius tyrimus. Taigi be Jūsų sutikimo apţiūroje ar kitoje medicininėje procedūroje 

negali dalyvauti, pavyzdţiui, medicinos studentai. Paţymėtina, kad galioja tik toks paciento 
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sutikimas, kuris yra duotas prieš tai pacientui (ar jo atstovui) suteikus visapusišką informaciją 

apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo 

prognozę, gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir 

kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo 

gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Svarbu ir tai, kad atsisakyti būti 

gydomas pacientas gali taip pat tik raštu. 

Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amţiaus ar 

sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. 

Asmens sveikatos prieţiūrai ţmogaus sutikimas nereikalingas, jeigu jo gyvybei gresia pavojus 

arba jį būtina guldyti į stacionarinę sveikatos prieţiūros įstaigą, kad būtų apsaugoti visuomenės 

interesai. Jei pats pilnametis pacientas ar jo atstovas sutikimo pareikšti negali, sutikimą gydytis 

turi teisę pareikšti paciento sutuoktinis, sugyventinis, jei pacientas su kitu asmeniu yra įregistravę 

savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, tėvas ir pilnametis vaikas. Jei paciento atstovas 

atsisako duoti sutikimą, kai gydymas nėra skubus, gydymas suteikiamas gydytojų konsiliumo 

(susirinkimo) sprendimu. 

Naudą iš jau minėtų parašų gauna abi pusės – ir pacientas, ir ypač gydytojas. Gydytojas, 

turėdamas paciento pasirašytus dokumentus, kartu turi ir įrodymus, kad pacientui buvo suteikta 

atitinkama informacija (pavyzdţiui, paaiškinta procedūros eiga, galimos rizikos bei 

komplikacijos ir pan.) ar kad buvo gautas paciento sutikimas atlikti jam tam tikras procedūras. 

Esant ginčui, būtent gydytojas turėtų įrodyti informacijos pacientui suteikimo faktą ar paciento 

sutikimo gavimą, o tai padaryti turint paciento pasirašytus dokumentus daug paprasčiau. Nors 

paprastai pacientai mano, kad pasirašydami tam tikrą dokumentą visą atsakomybę dėl gydymo 

prisiima patys, tačiau reikia pastebėti, jog dauguma pacientų pasirašomų dokumentų daţniausiai 

reiškia patvirtinimą, kad pacientui buvo suteikta tam tikra informacija, arba reiškia sutikimą, kad 

pacientas būtų gydomas ir pan. Tačiau mediko atsakomybės paciento parašas nė kiek nesumaţina 

– gydytojas vis tiek privalo būti maksimaliai atidus ir rūpestingas. 

Informacijos apie pacientą ir jo sveikatos būklę apsauga 

Ţmogaus teisė į privatumą ir teisė į asmeninio gyvenimo paslapčių apsaugą – vienas iš 

kertinių ţmogaus teisių principų. Sudedamoji šios ţmogaus teisės ir principo dalis yra teisė į 

informacijos apie asmens sveikatą apsaugą. Tai yra vienas iš pagrindinių medicinos etikos 

principų.  

Visa informacija apie paciento sveikatą, t. y. buvimą sveikatos prieţiūros įstaigoje, 

gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdţio 
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informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia tiek pacientui esant gyvam, tiek ir po jo 

mirties.  

Siekiant uţtikrinti informacijos apie asmens sveikatą apsaugą, asmens sveikatos 

prieţiūros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenims be paciento sutikimo suteikti 

informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti paciento oficialių medicininių dokumentų 

kopijas. 

Be visos kitos konfidencialios informacijos apie pacientą, informacija apie asmens 

buvimą sveikatos prieţiūros įstaigoje taip pat yra konfidenciali. Būtent ši nuostata daţniausiai 

sukelia nepatogumų pacientų artimiesiems (skambindami telefonu ligonio artimieji negali gauti 

informacijos net apie tai, ar jų artimas giminaitis yra sveikatos prieţiūros įstaigoje), tačiau 

gydytojas privalo šios konfidencialumo pareigos grieţtai laikytis. Antraip medikui gali tekti 

atlyginti ţalą, kuri bus padaryta atskleidus konfidencialią informaciją. Galbūt reikėtų tik šiek tiek 

kūrybiškumo – juk niekas nedraudţia pasakyti, pavyzdţiui, kad į ligoninę atveţtas vyras yra be 

sąmonės, maţdaug 70 metų, ţilų plaukų ir šiek tiek praplikęs. Gal tokių ar panašių asmens fizinių 

poţymių pakaktų artimam giminaičiui identifikuoti pacientą, kad vėliau būtų galima atvykti į 

gydymo įstaigą, pateikti reikalingus dokumentus, įrodančius, kad atvykęs pas pacientą asmuo yra 

tas artimasis ar giminaitis, kuriam pagal įstatymą tokiais atvejais gali būti teikiama konkretesnė 

informacija. Kadangi uţtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti 

vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni uţ visuomenės interesus, 

teisės aktai draudţia asmens sveikatos prieţiūros įstaigoms telefonu teikti informaciją apie 

pacientą ir jo sveikatos būklę, kadangi šiuo atveju būtų gana sunku nustatyti informaciją suteikti 

prašančio asmens tapatybę ir įsitikinti, ar jis turi teisę šią informaciją gauti. 

Visa informacija apie asmens sveikatą gali būti teikiama kitiems asmenims tik turint 

rašytinį paciento sutikimą. Teisės aktai imperatyviai draudţia skelbti visuomenės informavimo 

priemonėse informaciją apie asmens sveikatą be raštiško paciento sutikimo (Sveikatos sistemos 

įstatymo 52 straipsnio 2 dalis). Todėl daţniausiai gydymo įstaigose, prieš pradedant teikti 

sveikatos prieţiūros paslaugas, pacientui būna pateiktas pasirašyti dokumentas, kuriame jis 

nurodytų asmenis, kuriems gali būti teikiama informacija apie pacientą ir jo sveikatos būklę. 

Šiame dokumente pacientas galėtų nurodyti, pavyzdţiui, savo giminaičius (sutuoktinį, vaikus, 

tėvus ir pan.), kuriems informacija apie jį galėtų būti teikiama – taip būtų išsprendţiama 

problema dėl atitinkamos informacijos paciento giminaičiams teikimo. 

Paciento sutikimas teikti informaciją apie jį nėra būtinas, kai ši informacija teikiama 

asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento 
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sveikatos ekspertizę, kadangi šiuo atveju informacija yra teikiama paties paciento interesais. Taip 

pat be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta 

tik tarnybiniais tikslais valstybės institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos prieţiūros 

paslaugas, teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių 

apsaugos tarnyboms, kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos 

įstatymai.  

Tais atvejais, kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali 

informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar 

pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. 

Nepilnamečio paciento atstovai taip pat turi teisę susipaţinti su nepilnamečio paciento medicinos 

dokumentais, jeigu tai neprieštarauja nepilnamečio paciento interesams. 

Paţymėtina, kad jei pacientas raštu pareikšdamas valią nurodo, kad informacijos apie jo 

sveikatos būklę negalima teikti niekam, tai ir po paciento mirties, ši informacija negali būti 

teikiama kitiems asmenims (pavyzdţiui, onkologinio, AIDS ir kito susirgimo atveju). Jei 

pacientas raštu pareikšdamas savo valią nurodo, kad šią informaciją galima teikti tik konkrečiam 

asmeniui, tai ir po paciento mirties ši informacija gali būti teikiama tik šiam asmeniui. Jei 

pacientas raštu nepareiškė (nepaţymėjo, nenurodė, neįvardijo) savo sutikimo dėl informacijos 

teikimo ar jos ribojimo, tai asmens sveikatos prieţiūros įstaiga turi teisę teikti šią konfidencialią 

informaciją paciento atstovams pagal įstatymą ar atstovams pagal pavedimą. Šios nuostatos 

netaikomos valstybės institucijoms, kurioms teisę gauti šią informaciją suteikia teisės aktai 

nustatyta tvarka. 

Ką daryti, jei gydytojas suteikė nekokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas? 

Pacientai orientuojasi į idealų paslaugų teikimą, todėl kartais neatsiţvelgia į realią 

sveikatos prieţiūros sistemos situaciją. Gydytojo profesijai būdinga tai, kad ji yra susijusi su 

didesne rizika padaryti ţalą kitiems asmenims. Paprastai gydytojas, teikdamas paslaugas, negali 

garantuoti, kad bus pasiektas konkretus rezultatas, pavyzdţiui, kad ligonis bus išgydytas. Todėl 

gydytojo pareiga yra uţtikrinti, kad pareiga pacientui būtų vykdoma dedant maksimalias 

pastangas, t. y. uţtikrinant maksimalų atidumo, rūpestingumo, atsargumo ir kvalifikuotumo 

laipsnį. Be to, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad ši pareiga pasibaigia tik baigus gydymo kursą ir 

atitinkamai nepasibaigia, pavyzdţiui, atlikus operaciją, jeigu reikalinga pooperacinė prieţiūra ar 

kontrolė. Taigi pareiga rūpintis pacientu nepasibaigia pacientui išvykus iš ligoninės, gydytojas 

privalo domėtis paciento būkle ir pooperaciniu laikotarpiu. Kilus pooperacinėms 

komplikacijoms, gydytojas privalo operatyviai ir kvalifikuotai reaguoti į paciento skundus. 
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Pacientas, manydamas, kad yra paţeistos jo, kaip paciento, teisės, turi teisę paduoti 

skundą ir turi teisę į ţalos, padarytos paţeidus jo teises teikiant asmens sveikatos prieţiūros 

paslaugas, atlyginimą.  

Teisės aktuose nenustatyta imperatyvi (privaloma) ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka 

dėl galimai paţeistų jo teisių ir dėl ţalos atlyginimo paciento sveikatos suţalojimo ar jo gyvybės 

atėmimo atveju, todėl yra galimybė iškart kreiptis į teismą, tačiau nereikia pamiršti, kad yra 

galimi ir kiti problemos sprendimo variantai. 

Kiekvienas pacientas, manydamas, kad yra paţeistos jo teisės, gali kreiptis į sveikatos 

prieţiūros įstaigos vadovą, aiškiai ir konkrečiai suformuluojant klausimą ar pateikiant skundą, bei 

išdėstant savo reikalavimus ar rekomendacijas. Įstatymas nenustato termino, per kurį skundas turi 

būti raštu pareikštas sveikatos prieţiūros įstaigai. Tačiau norint pasiekti geresnio rezultato, toks 

skundas turėtų būti pareikštas per kuo trumpesnį terminą. Sveikatos prieţiūros įstaiga privalo 

atsakyti pacientui raštu per 5 dienų terminą.  

Nepavykus išspręsti ginčo kreipiantis į medicininę įstaigą, kurioje buvo suteiktos 

nekokybiškos asmens sveikatos prieţiūros paslaugos, reikėtų kreiptis į Valstybinę medicininio 

audito inspekciją prie Sveikatos apsaugos ministerijos (http://www.vmai.w3.lt). Jei Valstybinė 

medicininio audito inspekcija susiklosčiusios situacijos neišspręstų, dėl nekokybiškai suteiktų 

paslaugų galima kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos ţalos nustatymo komisiją prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos.  

Jei, paciento manymu, sveikatos prieţiūros įstaigoje buvo padaryta ţala, t. y. asmens 

suţalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo 

būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, pacientas turi teisę raštu kreiptis į asmens 

sveikatos prieţiūros įstaigą arba, jei įstaiga yra apsidraudusi savo civilinę atsakomybę uţ 

pacientams padarytą ţalą privalomuoju draudimu, į jos draudiką dėl ţalos atlyginimo. Esant 

ginčui tarp paciento ir asmens sveikatos prieţiūros įstaigos, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės 

atsakomybės draudimo santykių, pacientas turi teisę raštu kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos 

ţalos nustatymo komisiją (toliau – Komisija) dėl pacientui padarytos  ţalos ir jos dydţio 

nustatymo ir atlyginimo. Komisija sprendţia, ar pacientui gydymo įstaigoje iš tikrųjų buvo 

padaryta ţala, jeigu taip, kokio dydţio kompensaciją jis turėtų gauti. Šios komisijos išvados yra 

privalomos sveikatos prieţiūros įstaigoms, t. y. komisijos nustatytą ţalos dydį nukentėjusiajam 

privalomai turės atlyginti Sveikatos prieţiūros įstaiga. Jei nukentėjusiųjų lūkesčių Komisijos 

sprendimas nepatenkintų (pavyzdţiui, būtų atmestas prašymas dėl ţalos atlyginimo arba 

nustatytas per maţas ţalos atlyginimo dydis), sprendimas gali būti apskųstas bendrosios 

http://www.vmai.w3.lt/
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kompetencijos teismui (pagal nukentėjusiojo gyvenamąją arba ţalos padarymo vietą). Tik svarbu 

ţinoti, kad jei prieš tai skundą nagrinėjo Komisija, pacientas ar jo atstovas į teismą turi kreiptis ne 

vėliau kaip per 30 dienų nuo Komisijos išvados pateikimo dienos. Taigi, apsispręsti reikia greitai. 

Ţala atlyginama nukentėjusiam pacientui. Jei pacientas yra nepilnametis arba neveiksnus asmuo 

– jo tėvams, įtėviams ar globėjams. Jei ţalą patyręs asmuo miršta – ţala atlyginama mirusiojo 

išlaikomiems arba jo mirties dieną turėjusiems teisę gauti jo išlaikymą nepilnamečiams vaikams, 

sutuoktiniui, nedarbingiems tėvams ir kitiems faktiniams nedarbingiems išlaikytiniams bei 

mirusiojo vaikui, gimusiam po jo mirties. 

Tam tikrais atvejais (kai suţalojama asmens sveikata; atimama asmens gyvybė bei kitais 

įstatymų numatytais atvejais) pacientams atlyginama ir neturtinė ţala, t. y. asmens fizinis 

skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, 

paţeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumaţėjimas ir kita, teismo 

įvertinti pinigais. Civiliniame Kodekse nėra apibrėţta neturtinės ţalos suma, taigi ieškovai, 

įvertindami savo patirtą neturtinę ţalą, gali reikalauti „milijono―. Remiantis Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktika, ilgą laiką priteista maksimali neturtinė ţala 

neviršydavo maţdaug 150 tūkst. litų, ir tai tik tais atvejais, kai esant gydytojų kaltei gydymas 

baigdavosi paciento mirtimi, pacientas palikdavo nepilnamečių vaikų ir pan. Pastaruoju metu 

matyti aiškios neturtinės ţalos sumos augimo tendencijos. To pavyzdys – Zdanių dvynukų byla, 

kur uţ medikų klaidas buvo priteista atlyginti pusė milijono litų neturtinės ţalos. Teismas, 

nustatydamas neturtinės ţalos dydį, atsiţvelgia į jos pasekmes, šią ţalą padariusio asmens kaltę, 

jo turtinę padėtį, padarytos turtinės ţalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip 

pat į sąţiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Konkretus neturtinės ţalos dydis 

kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas nagrinėjamoje byloje (pavyzdţiui, vienoje iš LAT 

nutarčių ieškovei buvo priteista 40 000 Lt neturtinės ţalos atlyginimo, nes jos organizme 

pastebėta chirurginė adata, kuri galėjo būti palikta operacijos metu; nepilnamečiam vaikui 

(atsiţvelgiant į jo motinos nepakankamą rūpestingumą gydymo metu), buvo priteista 5000 Lt 

neturtinės ţalos atlyginimo dėl auksinio stafilokoko infekcijos, kurią galėjo sukelti lašelinės 

kateteris).  

Sprendţiant klausimą, ar yra gydytojo kaltė dėl pacientui padarytos ţalos atsiradimo, 

reikia atkreipti dėmesį ir į gydytojo profesijos, jo teikiamų paslaugų ir šios veiklos metu 

susiklostančių santykių specifiką. Šią specifiką nulemia gydytojo profesijos ypatumai, dėl kurių 

gydytojo atsakomybė pripaţįstama kaip viena iš profesinės atsakomybės rūšių. Profesinei 

atsakomybei būdinga tai, kad profesionalo veiksmai vertinami taikant grieţtesnius atidumo, 
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rūpestingumo, dėmesingumo, atsargumo standartus – vertinant gydytojo veiksmus ir sprendţiant 

jo atsakomybės klausimą, taikomas atidaus, dėmesingo, rūpestingo, kvalifikuoto gydytojo elgesio 

standartas. Taigi dabar gydytojui nebepakanka elgtis vien pagal tūkstantmetę pasaulio gydytojų 

patirtį išreiškiančias Hipokrato priesaikos nuostatas, tačiau būtina preciziškai laikytis nustatytų 

reglamentų, nes vien formalus jų paţeidimas gali lemti kilsiančią teisinę atsakomybę. 

Reikėtų nepamiršti, kad atsakomybė uţ ţalos pacientui padarymą kyla ne tik gydytojui, 

bet ir sveikatos prieţiūros įstaigai, kurioje buvo atlikti veiksmai, nulėmę ţalos atsiradimą. Būtent 

sveikatos prieţiūros įstaiga ir bus ta institucija, į kurią iš pat pradţių bus nukreiptas paciento 

reikalavimas.  

Pacientų pareigos 

Teisinėje valstybėje pacientų teisių įgyvendinimas negalimas be paciento pareigų, tačiau 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose paciento pareigos reglamentuojamos neišsamiai ir 

nepakankamai. Būtina prisiminti, kad gydytojai – profesionalai gali padėti tik tada, kai ţmogus 

vykdo pareigas, susijusias su savo ir artimųjų sveikata. Kiekvienas iš mūsų privalo rūpintis savo, 

savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių), tėvų sveikata, o ne tik ligų gydymu; nepaţeisti kitų 

asmenų sveikatos teisių, nekenkti aplinkai, mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. 

Bendraudamas su gydytoju, pacientas turi suteikti būtiną informaciją gydymui (informuokite 

gydytoją apie vartojamus vaistus, įskaitant alternatyvų gydymą, maisto papildus, dietą ir kt., apie 

savo įpročius, gyvenimo būdą, net jei jis pamiršta pasiteirauti. Nepamirškite pasakyti, jei esate 

alergiškas vaistams ar maistui), taip pat laikytis gydytojo nurodymų. Tam tikras paciento pareigas 

nustato asmens sveikatos prieţiūros įstaigos savo vidaus tvarkos taisyklėse (pavyzdţiui, atvykti į 

gydymo įstaigą talone nurodytu laiku ir turėti su savimi reikiamus dokumentus; laiku susimokėti 

uţ suteiktas mokamas paslaugas ir pan.). 

Jeigu pacientas nesilaikė savo pareigų bei sveikatos prieţiūros įstaigos taisyklių, su 

kuriomis buvo pasirašytinai supaţindintas, ir tas paţeidimas arba paciento tyčia ar dėl didelio 

neatsargumo kiti atlikti veiksmai prisidėjo prie jo sveikatos pablogėjimo ar mirties, sveikatos 

prieţiūros įstaigos, jos darbuotojų atsakomybė uţ ţalą maţinama atsiţvelgiant į paciento kaltės 

mastą. 

Sveikatos prieţiūra yra specifinė sritis, nes pacientas negali visiškai tiksliai įvertinti 

medikų siūlomų tyrimų ar gydymo būdo saugumo ir kokybės. Nors jam ir suteikiama išsami 

informacija, galutinį sprendimą dėl gydymo iš esmės priima medikas. Tokiose sudėtingose 

situacijose lieka išmanyti savo teises, stengtis jomis pasinaudoti bei vykdyti savo pareigas. 
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Temos tikslai: 

2. Suţinosite, kokias teises įstatymai garantuoja pacientams, kokios yra jų pareigos. 

3. Tobulinti gebėjimus analizuoti informaciją, išskirti pagrindinius faktus bei suprantamai 

juos perteikti, surasti ir mokėti pateiti argumentus savo pozicijai pagrįsti. 

4. Pasvarstyti, kam iš tiesų tenka didţiausia atsakomybė uţ asmens sveikatą: pacientui, 

medikui, valstybei. 

 

Metodai: lentelės pildymas, paciento teisės į informaciją analizė, diskusija. 

Sąvokos: pacientas, paciento teisės ir pareigos, būtinoji pagalba, nekokybiška asmens 

sveikatos priežiūros paslauga, žalos atlyginimas. 

 

1 PRATIMAS. Pagrindinių paciento teisių ir pareigų sąrašo sudarymas (Savarankiško 

darbo užduotis – 3 val.). 

 Užpildykite lentelę. Nurodykite, kuris teiginys yra teisingas (T), kuris klaidingas (K). 

Teiginys T K 

Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos prieţiūros 

įstaigą. 

T  

Būtinoji medicinos pagalba, t. y. pirmoji medicinos pagalba ir institucinė 

(nestacionarinė ar stacionarinė) skubi medicinos pagalba, visiems pacientams turi 

būti suteikta neatidėliotinai ir nemokamai. 

T  

Jei pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, jis turi teisę gauti 

nemokamą sveikatos prieţiūrą ir valstybinėse, ir privačiose sveikatos prieţiūros 

įstaigose.  

 K 

Neapsidraudusiems ir privačių gydymo įstaigų, kurios nesudariusios sutarties su 

ligonių kasomis, pacientams uţ paslaugas tenka mokėti patiems. 

T  

Norėdamas gauti nemokamas įvairių specialistų paslaugas valstybinėje gydymo 

įstaigoje, asmuo kreipiasi tiesiogiai į juos. 

 K 

Informacija pacientui apie jo sveikatos būklę gali būti neteikiama, kai yra paciento 

atsisakymas gauti informaciją. 

T  

Visa informacija apie asmens sveikatą gali būti teikiama kitiems asmenims tik 

turint rašytinį paciento sutikimą, išskyrus informaciją apie šalyje ţinomus ţmones. 

 K 

Pacientas dėl galimai paţeistų jo teisių ir dėl ţalos atlyginimo paciento sveikatos  K 
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suţalojimo ar jo gyvybės atėmimo atveju, negali kreiptis tiesiai į teismą, o 

pirmiausia turi pateikti skundą sveikatos prieţiūros įstaigos direktoriui. 

Pacientams, patyrusiems ţalą, atlyginama tokio dydţio neturtinė ţala, kurios jie 

pareikalauja teisme. 

 K 

Jeigu pacientas nesilaikė savo pareigų bei sveikatos prieţiūros įstaigos taisyklių, su 

kuriomis buvo pasirašytinai supaţindintas, ir tas paţeidimas arba paciento tyčia ar 

dėl didelio neatsargumo kiti atlikti veiksmai prisidėjo prie jo sveikatos 

pablogėjimo ar mirties, sveikatos prieţiūros įstaigos, jos darbuotojų atsakomybė uţ 

ţalą maţinama atsiţvelgiant į paciento kaltės mastą. 

T  

2 PRATIMAS. Lankstinuko apie paciento teisę į informaciją rengimas. 

Išanalizavę informaciją apie pacientų teisę į informaciją, parenkite lankstinuką apie ją.  

Jame turėtų būti aptarti atskiri šios teisės aspektai: 

Pirmas aspektas: Apie ką turi būti informuojamas pats pacientas? 

Antras aspektas: Kas ir kada gali teikti informaciją apie pacientą? 

Paruošti lankstinuką padės šie klausimai. Atkreiptinas dėmesys, kad šie klausimai yra 

diskusinio pobūdţio ir kiekvienas gali turėti savo nuomonę apie tai. Tačiau atliekant uţduotį 

reikia koncentruotis į tai, ką numato įstatymai.  

Kam pacientui reikalinga bendro pobūdţio informacija: apie sveikatos prieţiūros įstaigose 

teikiamas paslaugas, galimybes jomis pasinaudoti; jų kainas; informacija apie vidaus taisykles; 

gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie jo 

kvalifikaciją? 

Ar visada pacientui reikia pasakyti ir paaiškinti diagnozę, taip pat ligos gydymo prognozę, 

ypatingai, kai liga iš esmės nepagydoma? 

Ar pacientas turi gauti informaciją apie medicininių tyrimų duomenis, siūlomus gydymo 

metodus, taip pat apie pasekmes, jei pacientas atsisakytų gydymo? Ar jis tiesiog turėtų būti 

informuojamas apie paskirtą gydymą, vaistus bei procedūras?  

Ar pacientui turėtų būti teikiama informacija apie alternatyvų gydymo metodą: juk jis ne 

specialistas, kad nuspręstų, kuris gydymo būdas yra tinkamesnis jam? 

Ar informaciją turi pateikti gydytojas, slaugos darbuotojas, ar pacientas privalo paklausti 

gydytojo apie tai, kas jam įdomu? 

Kodėl informacijos teikimui apie paciento sveikatą būtinas jo sutikimas? Kam galima teikti 

informaciją be paciento sutikimo?  
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Ar galima informaciją apie asmens sveikatos būklę iš pradţių pranešti giminaičiams, o tik po 

to pačiam pacientui? 

Kokie informacijos apie pacientą teikimo ţiniasklaidai ypatumai? Ar įstatymai leidţia pvz., 

po nelaimingų atsitikimų, gydytojams komentuoti asmens sveikatos būklę ţiniasklaidoje: 

per televizijos ţinias ir pan.? 

Ar gali sveikatos prieţiūros įstaigų darbuotojai apie pacientų, praradusių sąmonę po 

autoavarijų ir pan., buvimą gydymo įstaigoje pranešti šeimos nariams? 

Parengę lankstinuką apie paciento teisę į informaciją, padiskutuokite pateiktais klausimais.  

Ar visi įstatymo reguliuojami šios teisės aspektai yra reikalingi pacientui? Kodėl? Ar visi 

įstatymo reguliuojami šios teisės aspektai yra priimtini Jums? Kodėl?  

Pagalvokite, ar ţinote, ko klausti gydytojo apie savo sveikatą ar sveikatos problemą? Ar gaunate 

pakankamai informacijos apie tai? Iš kur ją gaunate: iš gydytojo, paţįstamų, kitų asmenų, kurie 

susiduria su panašia problema, literatūros, interneto? Kodėl? 

3 PRATIMAS. Diskusija. 

Pasinaudodami siūlomu metodu, padiskutuokite klausimais, susijusiais su pacientų teisėmis. 

Klientas-pacientas visada teisus. 

Visos medicinos paslaugos privalo būti nemokamos (nepamirštant ir nekasdienių 

medicinos paslaugų – itin retų ir labai brangaus gydymo reikalaujančių ligų; 

plastikos chirurgijos ir kitų). 

Gydytojas privalo priimti sprendimus ,,nežaisdamas demokratijos“ su pacientu 

(neaiškindamas diagnozės, gydymo metodų, alternatyvų ir pan.). 

Diskusiją palengvins ―Nuomonių linija‖: 

Pasirinkite diskusinį klausimą ir jį uţrašykite lentoje ar ant didelio popieriaus lapo. 

Nupieškite ―nuomonių liniją‖: 

Pritariu                  Greičiau pritariu                       Greičiau nepritariu                  Nepritariu 

Suformuluokite savo nuomonę ir 2-3 argumentus jai pagrįsti. 

Paţymėkite savo nuomonę atitinkamoje linijos vietoje ir motyvuokite ją, pasiremdami 

argumentais. 

 

 

 

 

 

4. Dalyvavimas valstybės, savivaldos, NVO institucijose (14 VAL.) 
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/Dalyvavimo sąvokos moraliniai, filosofiniai, loginiai ir juridiniai aspektai/ 

Liutauras Degėsys 

 

4.1. LOGINIAI DALYVAVIMO SĄVOKOS PRINCIPAI IR PAGRINDAI /4 val./ 

Kalbant apie individo ir visuomenės santykį, daţnai sutinkamos sąvokos: ―individo 

interesai‖ ir ―visuomenės interesai‖. Įsigilinus išaiškėja, kad iš esmės kalbama apie santykius tarp 

individų, bandant sureguliuoti, suderinti individų elgesį ir jų interesus. Čia ir išaiškėja pilietinės 

kultūros svarba, suprantant pilietinę kultūrą – kaip būtinybę toleruoti kitus – piliečius, turinčius 

tokias pačias laisves – individų laisvių konfliktuose ir kaip būtinybę suprasti kitokius, tiek 

kultūrine, etnine, tiek ir socialine prasme individus. Pilietinė kultūra gali būti analizuojama kaip 

priemonė, padedanti įveikti kultūrinius ir socialinius prietarus, formuojant teorinius principus ir  

įveikiant socialines-psichologines(―sveiko proto‖) nuostatas.  

Kasdienėje veikloje ţmonės nuolat sueina į tam tikrus santykius, kuriuos būtina suderinti 

pagal tam tikras taisykles. Reikia, kad visuomenės nariai sutartų dėl bendrų taisyklių, reikia, kad 

jie numatytų ir pripaţintų būtinomis tam tikras priemones – kuriomis jie spręs tarpusavio 

nesutarimus ir reikia, kad jie pripaţintų bendrą teisėją, priţiūrintį taisykles. Valdţia ir yra tas 

teisėjas, kuris garantuoja, kad bendrų taisyklių bus laikomasi, valdţia padeda spręsti tarpusavio 

nesutarimus, valdţia priverčia laikytis taisyklių tuos, kurie šių taisyklių nepaiso. ―Valdţia kaip 

taisyklių kūrėja ir teisėja‖, anot Miltono Friedmano, ir yra ta institucija, kurios pagrindinė 

funkcija – spręsti individų laisvių konfliktus. ―Kitas‖ visuomenėje visada reiškia, kad jis 

―kitoks‖, kitaip tariant – irgi turintis savo teises ir laisves, tačiau tik tokias laisves, kurios 

nesuvarţo kito ţmogaus laisvių. ―Laisvas‖ visada reiškia – ―laisvas nuo ko?‖, o tai reiškia ne 

absoliučiai laisvas, bet kaţkieno kito atţvilgiu, pavyzdţiui, ―laisvas nuo neapibrėţtos kito 

ţmogaus valios‖, kaip sako J.Locke’as. Vieno ţmogaus valia turi būti apibrėţta galimybės ir 

kitam ţmogui veikti laisvai. Ţmogus turi atsisakyti laisvės ţudyti, kad būtų išsaugota kito 

ţmogaus laisvė gyventi. Laisvę mojuoti kumščiais apriboja kito ţmogaus nosies kaimynystė. 

Susitarimas visada turi būti pagrįstas savęs apribojimu, nes tik toks apsiribojimas (―įsistatymas į 

įstatymą‖), sudaro prielaidas bendrai ţmonių veiklai: ―jei aš apribosiu savo veiklą ir netrukdysiu 

veikti kitiems, tai ir kiti, ribodami save, netrukdys man veikti laisvai‖. Individų laisves būtina 

suderinti, ir tai yra ta sritis, kurioje valdţiai reikia pripaţinti neišvengiamas funkcijas. Labai 

svarbu apriboti ir pačią valdţią, kad ji, nesugebėdama suderinti piliečių laisvių, nepasisavintų 

teisės varţyti individų laisvę apskritai. Tolerancija – tai  santykis, kuris remiasi abipusio 
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susitarimo būtinybe. Neįmanoma būti tolerantišku atţvilgiu tokių ţmonių, kurie patys yra 

netolerantiški. Negalima toleruoti valdţios, kuri netoleruoja individų teisių ir laisvių. 

Toleruoti – nereiškia būti indiferentišku ir abejingu, toleruoti nereiškia tiesiog ignoruoti ir 

nekreipti dėmesio. Visų pirma, toleruoti – reiškia, suprasti. Mąstymo prielaidų rekonstrukcija 

padeda suprasti kitą asmenį ir tada jau nesutikti su juo, gerbiant jo nuomonę ir pripaţįstant jam 

teisę turėti kitokią nuomonę. Paveikti kitą ţmogų galima tik įtikinėjimo ir teorinio 

argumentavimo, teorinio ginčo, disputo būdu, o jokiu būdu ne prievartos, apgaulės ar 

manipuliavimo būdu. 

Bendraudamas su kitais ţmonėmis, savo kasdienėje kalboje ţmonės operuoja teiginiais, 

kuriuose slypi jų nuomonės, nuostatos, vertybės ir vertinimai. Šiuos teiginius galima interpretuoti 

kaip savotiškas išvadas, kurios buvo padarytos remiantis bendresnėmis, gilesnėmis teoriniu ar 

praktiniu patyrimu pagrįstomis prielaidomis. Norint suprasti, ką ir kodėl teigia konkretus ţmogus, 

tenka rekonstruoti šias gilumines prielaidas. Toleruoti ţmogų – reiškia visų pirma jį suprasti (t.y. 

išsiaiškinti prielaidas, kuriomis jis remiasi), ir tik po galima su tomis prielaidomis ir išvadomis 

sutikti ar jas atmesti. 

Logikos poţiūriu prielaidos yra pradiniai samprotavimo teiginiai. Išvada – teiginys, 

logikos dėsnių pagalba gaunamas iš prielaidų. Prielaidų, iš kurių bus daroma išvada, gali būti bet 

kiek, bet būtinai turi būti nors viena. 

Pasiaiškinkime išvadų formulavimo remiantis tam tikromis prielaidomis teoriją, ir 

pailiustruokime ją konkrečiais pavyzdţiais. 

I. Išvada daroma pagal tokią formulę (A): 

Pirma prielaida - bendrasis teiginys   

Antra prielaida - konkretus faktas      

----------------------------- 

Išvada 

 

Pavyzdžiui: 

Visi mokiniai yra protingi        - bendrasis teiginys* 

Jonas yra mokinys                  - konkretus faktas      

------------------------------- 

Taigi, Jonas yra protingas      - išvada 
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*- bendrajame teiginyje turi būti kalbama apie visus tos grupės objektus, todėl bendrasis 

teiginys turi prasidėti ţodţiais ―visada‖, ―visi‖, ―kiekvienas‖ ir panašiai (arba tie ţodţiai turi būti 

numanomi). 

II. Tą pačią formulę galima uţrašyti ir pagal kitą struktūrą (B): 

Yra konkretus faktas 

Iš jo daroma tokia išvada  

---------------------- 

Tačiau tik tuo atveju, jei yra toks bendrasis teiginys 

 

Pavyzdžiui: 

Jonas yra mokinys                  - konkretus faktas      

Taigi, Jonas yra protingas      - išvada 

------------------------------- 

Tačiau tik tuo atveju, jei yra bendrasis teiginys - visi mokiniai yra protingi. 

 

Norint, kad išvada būtų teisinga, reikia, kad: 

1. Prielaidos būtų teisingos (arba mes manytume, kad jos yra teisingos).  

Ar teisingos prielaidos, gali patvirtinti tik remdamasis savo patirtimi ir turima informacija. 

Logika čia padėti negali, nes ji tiria ne mąstymo turinį (šiuo atveju, ar teisingos prielaidos), o jo 

formą (šiuo atveju, ar prielaidos teisingai sujungtos, ir ar iš jų teisingai išvesta išvada).  

2. Prielaidos būtų susietos grieţtai laikantis logikos taisyklių. 

 

Temos tikslai: 

1. Padėti formuotis pagarbą ţmogaus orumui ir toleranciją, lojalumą demokratinei 

valstybei ir tautai, gebėjimą aktyviai spręsti asmenines ir visuomenines dorovės problemas. 

2. Padėti skirtingai interpretuoti tuos pačius socialinius reiškinius. 

3. Padėti įsisavinti logikos dėsnius ir teoriją, mokytis formuluoti prielaidas ir 

išvadas. 

 

Metodas: išvadų formulavimo remiantis tam tikromis prielaidomis. 

Sąvokos: susitarimas, laisvė, prielaidos, išvados, tolerancija. 

1 PRATIMAS*: prielaidos ir išvados 1 
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A. Kuri iš šių prielaidų yra bendrasis teiginys, o kuri - konkretus faktas?  

B. Kokia išvada seka iš šių prielaidų? 

C. Ar išvada yra teisinga? Jei ne, tai kodėl? Ar neteisingos prielaidos, ar jos susietos 

nesilaikant logikos taisyklių? ** 

1. Visi baigę aukštąjį mokslą yra kultūringi ţmonės. Jonas yra baigę aukštąjį mokslą. 

2. Įţymių ţmonių vaikai tampa įţymiais ţmonėmis. Jono tėvas – įţymus rašytojas. 

3. Vampyrai - tai nemirę ţmonės. Aš esu nemiręs. 

4. Kaktusai auga dykumose. Vieną kaktusą aš turiu namuose. 

5. Visos transporto priemonės, kurios turi ratus, vadinamos mašinomis. Dviratis turi 

ratus.  

* Atlikdami šį pratimą remkitės A formule. 

**Visuose penkiuose pavyzdţiuose išvada yra neteisinga, nes neteisinga bendroji prielaida. 

Pavyzdţiui, pirmame pavyzdyje. Deja, ne visi baigę aukštąjį mokslą yra kultūringi ţmonės.  

Trečiame pavyzdyje bendroji prielaida tiesiog nepilna. Reikėtų ją papildyti, išvardinant 

savybes, kuriomis vampyrai skiriasi nuo kitų nemirusių ţmonių - jie  ne tik nemirę, bet ir turi 

specifiškus dantis, geria kraują ir t.t. 

 

2 PRATIMAS*: prielaidos ir išvados 2 

A. Čia pateiktas konkretus faktas ir išvada. Pasakykite bendrąjį teiginį. 

B. Ar išvada yra teisinga? Jei ne, tai kodėl?** 

1. Ona turi vaikų ir dirba. Reiškia, ji yra bloga motina. 

2. Jis daug kalba. Taigi, jis yra geras oratorius. 

3. P.Petraitis per pamokas laiko rankas kišenėse. Reiškia, jis yra blogas mokytojas. 

4. I.Solovjovas yra karo veteranas. Taigi, jis yra patriotas. 

5. Sigitas valgo mėsą. Reiškia, jis nemyli gyvūnų. 

6. Vakar danguje visi matė raudoną pašvaistę. Reiškia, greitai bus karas.   

* Atlikdami šį pratimą remkitės B formule. 

** Atkreipkite dėmesį, kad jei mes nesutinkame su kalbančiojo išvada, taip yra todėl, kad 

išvada būna padaryta, remiantis neteisinga bendrąją prielaida. Pavyzdţiui, teiginys ―Jis daug 

kalba. Taigi, jis yra geras oratorius‖ yra teisingas tik tada, jei visi, kurie daug kalba, yra geri 

oratoriai. Tačiau tarp daug kalbančių yra ir tokių, kurie kalba neįdomiai, nesklandţiai ir t.t., taigi, 

jie tikrai nėra geri oratoriai. 
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Kai kurie iš pateiktų teiginių yra stereotipinių, banalių, ―savaime suprantamų‖, bendrųjų 

prielaidų pavyzdţiai. Todėl kalbėdami ţmonės daţnai net nepastebi, kad remiasi tokiomis 

klaidingomis bendrosiomis prielaidomis. 

Ţmonės nesupranta vieni kitų, nes remiasi skirtingomis, tačiau jiems atrodo, kad ―savaime 

suprantamomis‖ prielaidomis. Todėl logika gali padėti ţmonėms suprasti vieniems kitus. Lygiai 

taip pat, norint suprasti socialines teorijas, reikia išsiaiškinti tose teorijose glūdinčias prielaidas, 

kuriomis grindţiamos šios teorijos. Prielaidų rekonstravimo metodas ypatingai efektyvus, 

aiškinantis įvairiose istorijos, ekonomikos, teisės, filosofijos ir moralės teorijose 

funkcionuojančių mitų logiką.  

Savarankiškos užduotys:  

 Perskaitykite ir įsigilinkite į aprašytą  Išvadų formulavimo remiantis tam tikromis 

prielaidomis metodą. Remdamiesi šiuo metodu ir atlikdami pratimus apibūdinkite 

bendruosius loginius individo dalyvavimo valstybės, savivaldos, NVO institucijose 

principus. 

 Pasiaiškinkite keletą kasdienybėje sutinkamų klaidingo samprotavimo pavyzdžių. 

   Pavyzdţiui,  

Tomas gerai žino įstatymus. Taigi, jis yra geras pilietis. 

Išvada yra akivaizdţiai neteisinga, nes bendroji prielaida “Visi, kas žino įstatymus, yra geri 

piliečiai”, yra nepakankama. Kriminaliniai nusikaltėliai daţnai įstatymus ţino geriau, uţ kitus 

piliečius, tačiau tų įstatymų nesilaiko.  

Arba: 

Dauguma nusprendė nedalyvauti demonstracijoje. Tai neabejotinas sprendimas. 

Išvada nebūtinai teisinga, kadangi ji remiasi bendrąja prielaida - ‖Dauguma visada teisi‖. 

Gali būti, kad dauguma kartais klysta, be to ir maţumų teisės būtinai turi būti išsaugotos. Net tuo 

atveju, kai „teisioji dauguma― neklysta, maţumos turėtų turėti teisę reikšti savo nuomonę – šiuo 

atveju – maţuma turi teisę dalyvauti demonstracijoje ar streikuoti. 

 Paieškokite tokio klaidingo samprotavimo pavyzdžių savo gyvenamojoje aplinkoje. 

Nepamirškite, kad logine prasme - tolerancija – tai bandymas suprasti ţmogų arba teoriją, 

rekonstruojant jo mąstymo logiką pagrindţiančias prielaidas ir tik tada sutinkant su šiomis 

prielaidomis arba atmetant jas, arba bandant įtikinti kitą savo prielaidų teisingumu. 

 



 70 

Tarkime, galima panagrinėti automatinio progreso arba savaiminio istorijos vystymosi 

teorijos pavyzdį, kuris yra pagrįstas tokiu stereotipu: 

Socializmas atsirado vėliau už kapitalizmą. Reiškia, socializmas yra progresyvesnis už 

kapitalizmą.  

Šiai išvadai - socializmas yra progresyvesnis už kapitalizmą - pagrįsti nepakanka 

klaidingos, stereotipinės bendrosios prielaidos, kad visos vėliau atsiradusios epochos yra 

progresyvesnės  už prieš tai buvusias. 

Tokia klaidinga bendrąja prielaida buvo paremta socializmo ir komunizmo statybos 

Rusijoje teorija, kuri teigė, kad kuriant kaţką naujo, tas naujasis dalykas (santvarka) automatiškai 

tampa pranašesne uţ senąją. 

Ekonomikoje infliacijos reiškinio nesuprasime, jei remsimės atrodytų aiškia ir neabejotina 

bendrąja prielaida – kuo daugiau pinigų turi žmogus, tuo jis turtingesnis. 

Tada matydami faktą, kad žmogus gauna vis didesnį atlyginimą, darysime išvadą, kad jo 

gyvenimo lygis pakilo.  Tačiau neretai atsitinka taip, kad didėjant pajamoms, didėja ir infliacija. 

Arba, jeigu teigsime, kad valdţia neaprūpina visų piliečių darbo vietomis, šis teiginys gali būti 

pagrįstas prielaida, kad valdţia privalo mumis rūpintis, gal būt netgi priverstinai įdarbindama ir 

tuos, kurie nenori dirbti. Teiginys: mokesčiai apsaugo vidaus rinką pagrįstas ekonomine 

prielaida, kad savo šalies dirbančiuosius reikia dotuoti (saugoti nuo efektyviau gaminamų 

pigesnių prekių), net jeigu jų gamyba yra visiškai neefektyvi. 

Galima aptarti laisvės paradoksą. Vadinamasis ―sveikas protas‖ sunkiai supranta paprastą 

tiesą, kad absoliuti laisvė yra loginė beprasmybė. ―Laisvas‖ visada savyje implikuoja klausimą 

―nuo ko laisvas?‖. Kitaip sakant, samprotavimas: ―Darau ką noriu. Vadinasi esu laisvas‖ yra 

logiškai prieštaringas, nes jis remiasi bendrąja prielaida, kad ‖laisvi yra visi tie, kurie elgiasi, kaip 

nori, nekreipdami dėmesio į kitus, besielgiančius taip pat‖. Tokio asmens laisvas elgesys 

neišvengiamai susidurs su kito tokio paties ―absoliučiai laisvo‖ ţmogaus elgesiu, ir tada abi šios 

laisvės susidūrusios pradės viena kitą riboti, vieno elgesys nebeleis veikti laisvai kitam. Loginėje 

analizėje išaiškėja, kad norėdami būti laisvi, individai patys turi apsiriboti savo elgesį. ―Laisvas 

yra tas, kuris numato būtinybę‖ – šis teiginys jau maţiau prieštarauja logikai ir suteikia 

individams galimybę geriau reguliuoti savo tarpusavio santykius. 

Galima būtų pakalbėti apie valdţios paradoksus, su kuriais susiduriame, kai atsiranda 

būtinybė valdţios pagalba reguliuoti individų laisvių konfliktus. Pavyzdţiui, kaip išspręsti 

situaciją, kurioje susiduria vieno ţmogaus teisė turėti sklypą su kito asmens teise skraidyti virš jo 
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sklypo. Tarkime, jūsų sklypas yra greta aerouosto ir ţemai praskrendantys kylantys lėktuvai labai 

teršia orą ir kelia didţiulį triukšmą. Kas ir kaip turėtų įvertinti ir atlyginti jūsų nuostolius arba 

kaip uţdrausti lėktuvams skraidyti. Čia teiginys: Mes turime laisvę(teisę) skraidyti pagrįstas 

prielaida: šią teise mes galime naudotis, nepaisydami kitų žmonių teisių. Kitas pavyzdys: kaip 

suderinti vieno ţmogaus laisvę teršti upelio, kuris teka per jo sklypą, vandenį su kito asmens teise 

naudotis švariu vandeniu?  

Savikontrolės klausimai: 

o Ar pavyko pasinaudojant Išvadų formulavimo remiantis tam tikromis prielaidomis 

metodu apibūdinti bendruosius loginius individo dalyvavimo valstybės, savivaldos, NVO 

institucijose principus. 

2. Ar pavyko aptikti tokio klaidingo samprotavimo pavyzdţių savo gyvenamojoje 

aplinkoje.  

3. Ar pavyko suprasti ţmogų arba teoriją, rekonstruojant jo mąstymo logiką 

pagrindţiančias prielaidas  ir atkuriant jo elgesio motyvus.  

 

Numatomas laikas savarankiškoms uţduotims įvykdyti - 2 valandos. Siūlomas uţduočių 

atsakymo ţodţių skaičius: 500 ţodţių. Paruoškite savo darbą Word redaktoriumi ir išsiųskite 

atsakymą savo kuratoriui elektroniniu paštu. 

 

4.2. TEISĖTUMO IR TEISINGUMO SANTYKIO PROBLEMA /2 val./ 

Įstatymai - tai valstybinės valdţios nustatytos taisyklės, teisiškai reguliuojančios santykius 

tarp ţmonių. Politinius santykius tarp ţmonių reguliuoja politiniai įstatymai, vadinami 

Konstitucijos Straipsniais. Turtinius ir teisinius santykius tarp ţmonių reguliuoja Baudţiamasis 

Kodeksas, Civilinis Kodeksas, Santuokos ir šeimos Kodeksas ir kiti kodeksai ir jų įstatymai.  

Norint, kad įstatymai veiktų, nepakanka, kad jie būtų sukurti ir uţrašyti Kodeksuose. 

Būtina, kad kiekvienas ţmogus juos žinotų, įsisąmonintų ir pripažintų teisingais.  

Šia prasme įstatymas - tai kiekvieno valstybės piliečio ―įsistatymas į įstatymą‖. Įstatymas 

apriboja kiekvieno ţmogaus elgesį, numatydamas bausmes uţ įstatymo paţeidimus. Tačiau 

kiekvienas ţmogus laikosi įstatymo ir jį pripaţįsta ne tik iš baimės būti nubaustam. Idealiu atveju, 

piliečiai sąmoningai pritaria ir pripaţįsta, jog tik tai, kas yra teisėta, yra teisinga.  

Suprantama, kad tikrovėje gali pasitaikyti visos keturios galimybės:  
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Tai, kas juridiškai deklaruojama, kaip teisėta, piliečių gali būti suprantama, kaip neteisinga 

ir todėl neprivaloma arba tik toleruojama (pavyzdţiui, įstatymas, baudţiantis mirties bausme uţ 

ţmogţudystę, piliečių gali būti laikomas neteisingu). 

Tam, kas draudţiama, kaip neteisėta, gali būti viešai arba tylomis pritariama, kaip 

teisingam, ir savo asmeninėje veikloje vadovaujamasi būtent neteisėtais, tačiau ―teisingais‖ 

elgesio principais (pavyzdţiui, asmeninis kerštas uţ ţmogţudystę yra neteisėtas, tačiau tam 

tikrose visuomenėse subjektyviai gali būti laikomas teisingu). 

Idealiu atveju įvyksta politinio reikalavimo (kas ―būtina ir teisėta‖) ir pilietinio dalyvavimo 

(kam ‖pritariama, kas teisinga‖) sutapimas: 

A. Tai, kas deklaruojama, kaip teisėta, piliečių suprantama, kaip teisinga ir įgauna 

asmeninio pritarimo pavidalą (pavyzdţiui, įstatymas, baudţiantis kalėjimu iki gyvos galvos uţ 

ţmogţudystę, gali būti laikomas teisingu).  Dar idealesniu atveju normų ir principų laikomasi 

todėl, kad manoma, jog tai yra ―mano principai‖. Todėl tiesiog neįmanoma nesilaikyti šių normų, 

neišduodant, neatsisakant paties savęs. 

B. tai, kas draudţiama ir propaguojama, kaip neteisėta, visuotinai suprantama, kaip 

neteisinga, todėl netoleruotina (pavyzdţiui,  ţmogţudystė turi būti laikoma ir neteisėta, ir 

neteisinga). 

Pilietinio dalyvavimo problema – tai asmeninio apsisprendimo ir pasirengimo dalyvauti, 

suvokiant asmeninę atsakomybę, problema. Nenumatantis savo elgesio pasekmių (įvairių 

variantų, tiksliau matantis tik vieną – ―laimingą‖ baigtį) negali būti moraliai atleidţiamas nuo šių 

jo nenumatytų, jam netikėtų pasekmių. Apsisprendimas veikti neatsiejamas nuo atsakomybės uţ 

savo veiksmus. Socialinėje tikrovėje, priešingai nei gamtinėje, netgi susilaikymas nuo veiksmo 

sąlygoja ir sukelia tam tikras pasekmes, uţ kurias individas irgi gali būti laikomas atsakingu. 

Dalyvavimas – tai apsisprendimas, suvokiant savo elgesio pasekmes ir prisiimant atsakomybę uţ 

savo veiklą ir pasirinktus veikimo būdus. Suprantama, kad visuomenė ir valstybė kaip visuotinis 

susitarimas veikti bendrai neįmanomas be individų – piliečių vidinio įsipareigojimo sau laikytis 

tam tikrų visuomenės principų, įstatymų ir ―ţaidimo taisyklių‖. 

 

Temos tikslai: 

Padėti formuotis pagarbą ţmogaus teisėms ir teisingumui.  

Padėti formuotis gebėjimą analizuoti, interpretuoti bei vertinti visuomeninius ir dorovinius 

procesus bei institucijų veiklą. 
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Padėti mokytis konstruktyviai spręsti kylančias kolektyvo, bendruomenės, šalies 

problemas. 

Metodai: loginis kvadratas, analogijų metodas. 

Sąvokos: teisėtumas, teisingumas, apsisprendimas, pilietiškumo kriterijai 

 

1 PRATIMAS: teisėta ar teisinga. 

Būtina įstatymo veikimo sąlyga yra jo pavertimas vidiniu principu, asmenine elgesio 

norma. Tik įsisąmonindamas įstatymą ir ―įsistatydamas į įstatymą‖, pritardamas jam, asmuo laiko 

jį ne tik teisėtu, bet ir teisingu. Jei įstatymas suvokiamas tik kaip prievartinė, išorinė jėga, visada 

ieškoma galimybės jo išvengti, nes jis suvokiamas, kaip teisėtas, tačiau neteisingas principas. 

Perskaitykite įvade pateiktus keturis teisėtumo ir teisingumo santykio galimybių aprašymus 

ir pavyzdţius (loginis kvadratas). 

Remdamiesi teisėtumo ir teisingumo santykio analize aptarkite lentelėje aprašytas 

situacijas ir nuspręskite, ar teiginiuose apibūdinti veiksmai yra teisėti ir teisingi.  

Pagrįskite, kodėl kai kuriuose konkrečiuose pavyzdţiuose išsiskiria (arba istoriškai gali 

išsiskirti) teisingumo ir teisėtumo sampratos? 

                                              Ir teisėta,       Teisėta, bet           Teisinga, bet       Ir neteisėta,  

                                              ir teisinga         neteisinga               neteisėta          ir neteisinga 

Priešintis policijai. 

Ţudytis 

Savigynai panaudoti peilį. 

Gerti alkoholinius gėrimus. 

Atsisakyti tarnauti kariuomenėje. 

Kritikuoti vyriausybę ir Prezidentą. 

Įsiverţti į svetimą butą. 

Šaudyti į ţmones. 

Virti dervą ir pilti ją ţmonėms ant galvų. 

Juoktis iš neįgaliųjų. 

Atiminėti iš turingųjų ir išdalinti vargšams. 

Atleisti nusikaltėliams. 

Nekelti valstybinės vėliavos valstybės švenčių dienomis. 

Atsisakyti dalyvauti rinkimuose. 
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Pranešti apie nusikaltimą. 

Nepaisyti kelio ţenklų. 

Parduoti prekę uţ didesnę kainą, nei esi ją pirkęs. 

Nemokėti mokesčių. 

Neklausyti tėvų. 

Rūkyti. 

Atimti iš turtingų ir atiduoti vargšams 

Vogti. 

Medţioti. 

Skriausti silpnesnius. 

Laikyti gyvūnus zoologijos soduose 

Valgyti mėsą 

Sapnuoti, kad darai nusikaltimą 

Muštis. 

Praustis tik šeštadieniais. 

Gatvėje gerti alkoholiniu gėrimus. 

Lošti kortomis. 

Lošti kortomis iš pinigų. 

Skriausti gyvūnus ir lauţyti medţius. 

 

2. PRATIMAS - KLAUSIMAI DISKUSIJAI: nauji įstatymai 

A.  

Ar galima kurti įstatymus, kada panorėjus ir kokius panorėjus? 

Ar galima sukurti įstatymus kiekvienam gyvenimo atvejui? 

Ar norėtumėte, kad būtų sukurti tokie įstatymai?  

Ar šie įstatymai, kurie būtų privalomi visiems, padėtų įvesti daugiau tvarkos pasaulyje, 

padėtų ţmonėms geriau susitarti, ar tik bereikalingai trukdytų ir ribotų ţmogaus laisvę? Kodėl 

taip manote? 

 

Nauji ―įstatymai‖: 

6. Kiekvienas ţmogus per pusryčius privalo valgyti kietai virtus kiaušinius. 

7. Visiems, išskyrus Karlsoną, draudţiama vaikščioti namų stogais. 

8. Mokykloje draudţiama kramtyti kramtomąją gumą. 
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9. Kiekvienas ţmogus privalo pakelti gatvėje besimėtančią šiukšlę. 

10. Vaikinams draudţiama nešioti ilgus plaukus, o merginoms - kirptis trumpai. Be to, 

plaukų negalima daţyti. 

11. Per pamokas mokiniams draudţiama kalbėti.  

12. Paaugliams iki 16 metų draudţiama įsimylėti. 

13. Draudţiama ţudyti muses ir uodus. 

14. Į mokyklą draudţiama uţeiti pašaliniams asmenims. 

15. Mokytojams draudţiama į mokinį kreiptis ―Tu‖ ar vardu. 

16. Draudţiama gatvėmis vaţinėti riedučiais ir dviračiais. 

17. Draudţiama bučiuotis gatvėje ir kitose viešose vietose. 

18. Būtina panaikinti visus zoologijos sodus bei jūrų muziejus, o gyvūnus reikia 

paleisti į laisvę. 

19. Paaugliams iki 16 metų draudţiama ţaisti kompiuterinius ţaidimus. 

20. Siekiant išsaugoti nykstančius miškus, draudţiama leisti naujas knygas, 

sąsiuvinius ir apskritai gaminti popierių. 

B.  

Sukurkite keletą naujų ―įstatymų‖, kurie būtų naudingi ir padėtų ţmonėms, ir keletą 

įstatymų, kurie tik trukdytų ir įneštų daugiau painiavos. 

 

Visi perskaitykite savo sukurtus ―įstatymus‖. Įdomiausius uţrašykite lentoje (kairėje pusėje 

- naudingus, dešinėje - nenaudingus).  

Savarankiškos užduotys:  

Perskaitykite įvade pateiktus keturis teisėtumo ir teisingumo santykio galimybių aprašymus 

ir pavyzdţius (loginis kvadratas). 

  Remdamiesi teisėtumo ir teisingumo santykio analize aptarkite konkrečią gyvenimo 

situaciją iš jūsų patirties ir nuspręskite, ar teiginiuose apibūdinti veiksmai yra teisėti ir teisingi.  

Pagrįskite, kodėl kai kuriuose konkrečiuose pavyzdţiuose išsiskiria (arba istoriškai gali 

išsiskirti) teisingumo ir teisėtumo sampratos? 

  

Savikontrolės klausimai: 

o Ar pavyko išsiaiškinti teisėtumo ir teisingumo santykio problemą? 

o Ar galėtumėte paaiškinti įstatymų – kaip ţmonių santykių reguliatorių veikimo 

mechanizmą? 
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Numatomas laikas savarankiškoms uţduotims įvykdyti - 2 valandos. Siūlomas uţduočių 

atsakymo ţodţių skaičius: 500 ţodţių. Paruoškite savo darbą Word redaktoriumi ir išsiųskite 

atsakymą savo kuratoriui elektroniniu paštu. 

 

3. INDIVIDO IR VISUOMENĖS SANTYKIO PROBLEMA. INDIVIDO 

DALYVAVIMO APRIBOJIMAI VISUOMENĖJE /2 val./ 

Kiekvienas ţmogus tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime vadovaujasi 

individualiomis, asmeninėmis vertybėmis. Paprastai tariant, jis vadovaujasi tam tikrais elgesio 

principais, pritaria jiems ir jų laikosi tik todėl ir tik tada, jei jis laiko šiuos principus vertingais.  

Visi ţmonės yra klystantys ir kiekvienas gali suklysti, vertindamas savo ir kitų elgesį bei 

pasirinkdamas elgesio normas.  Tačiau būtina ţmonių santykių reguliavimo prielaida yra laisvas 

ţmonių pasirinkimas, apsisprendimas ir asmeninė atsakomybė uţ savo veiksmus. Vienintelė 

ţmonių santykių organizavimo alternatyva – gal ir klaidingam, tačiau laisvam piliečių 

pasirinkimui -  yra bandymas prievarta suformuluoti privalomas elgesio normas, visuotinį, bendrą 

vertybių kodeksą. Tada reikia ieškoti ir įdiegti prievartos mechanizmą, uţtikrinantį, kad šių  

normų būtų laikomasi. Jei ţmogus laikosi tam tikrų normų ne todėl, kad joms asmeniškai pritaria, 

o todėl, kad jos yra privalomai ―bendraţmogiškos‖, visada atsiras situacija, kurioje pilietis 

stengsis šią normą apeiti, jos nesilaikyti.  

Antra vertus, toks ―bendraţmogiškas moralinis kodeksas‖ reikalauja nuolat vertinti 

asmenines ţmogaus vertybes pagal bendrą, nustatytą vertybių skalę. Atsiranda galimybė vertinti 

ţmogaus vertybes ir sudarinėti vertybių hierarchijas – skirstant moralines ir pilietines vertybes į 

labai vertingas, nelabai vertingas (antrarūšes) ir visai nevertingas. Tuomet į tokias kategorijas 

tenka suskirstyti ir pačius ţmones – atsiranda ―pirmarūšiai‖ - tikrieji, grynieji, vėliau – antrarūšiai 

ir visai nevertingi piliečiai. 

Remiantis tokiu vertybių vertinimu, vienų vertybių iškėlimu kitų vertybių atţvilgiu labai 

lengvai „tikraisiais piliečiais― galima paskelbti tam tikrų įsitikinimų, odos spalvos, tautybės arba 

fizinių galimybių ţmones. Neįgalieji, pensininkai, jaunimas, vaikai gali būti paskelbti 

visuomenės autsaideriais ar bent jau „ypatingais― piliečiais. Ypatingo statuso suteikimas tam 

tikrai socialinei grupei vienaip arba kitaip veda prie šios grupės išskyrimo ir diskriminacijos. 

Tuomet išimtinę teisę būti ir tapti „tikrais piliečiais― pasiskelbia atskiros grupės  ţmonių ir 

draugų, gyvenančių tam tikroje vietoje, susijusių bendra veikla ir tam tikrų, ―teisingų‖ paţiūrų 

bendrumu.  
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Ţmonių santykiai visuomenėje yra pagrįsti inter-subjektyvumu, paprasčiau tariant, visi mes 

daugiau ar maţiau aiškiai suvokiame, kad mūsų veiksmai sudaro kitų ţmonių veiksmų socialinę 

aplinką, kad mūsų veiksmai sukelia padarinius, ir kad tai, kas mums yra subjektyvu(―mano 

jausmai‖, ―mano mintys‖, ―mano veiksmai‖) kitų gali būti suvokiama ir vertinama objektyviai – 

kaip dalykai, nepriklausantys nuo jų sąmonės. Populiariai kalbant, daugiaaukščių namų 

gyventojai šią situaciją galėtų suprasti, kaip kasdienišką atvejį, kai vienų gyventojų grindys tuo 

pat metu yra kitų, ţemiau gyvenančių lubos. Vertindami kitus, stebėdami jų veiksmus 

objektyviai, mes, atvirkščiai, remiamės savo subjektyvia patirtimi, norėdami suprasti kitų ţmonių 

elgesio motyvus, pasitelkiame savo motyvus, taigi, traktuojame kitus, kaip ţmones, panašius į 

mus pačius (arba kaip ţmones, kitokius, nei mes patys, tačiau remiamės lyg ir visiems bendrai 

privaloma ―tokumo‖ ir ―kitokumo‖ klasifikacija. Suprantama, kad tiems, kurie mums mūsų 

klasifikacijoje yra ―kitokie‖, ir mes patys greičiausiai atrodome ―kitokie‖. Tačiau net ir tokiu 

―kitokumo‖ atveju visada išlieka galimybė susikalbėti ir vieniems kitus suprasti. Svarbiausia 

visiems pripaţinti bendrų ―ţaidimo taisyklių‖ būtinumą, arba sutarti, kad visų ―ţaidime 

dalyvaujančių‖ pusių labui reikia laikytis demokratijos principų ir taisyklių. Suprantama, kad 

bendrų taisyklių laikymosi idėja atsiranda, susiformuojant kolektyvinėms bendrų veiksmų 

erdvėms. Toli viena nuo kitos gyvenančios, niekada nesusiduriančios medţioklės plotuose gentys 

galėjo nesirūpinti bendrų ţaidimo taisyklių kūrimu. Valstybės ir tautos, nusprendusios atsitverti 

nuo pasaulinių bendrijų istorinėmis, moralinėmis, religinėmis ir politinėmis sienomis gali ir 

toliau didţiuotis savo nacionaliniu ar istoriniu savitumu ir politine nekaltybe, tačiau tik tuo 

atveju, jei nekelia grėsmės savo kaimynams ir pasauliui. Norinčios įsitraukti į pasaulinius 

procesus dalyvės turi akcentuoti ―pasaulinio pilietiškumo‖ būtinybę, pripaţįstant, kad toks pilietis 

turi suprasti bendrų ―ţaidimo taisyklių‖  neišvengiamumą. Nereikėtų baimintis dėl tokio piliečio 

kosmopolitiškumo ar dėl to, kad jis neturi ―šaknų‖. Tik šaknis ir nieko daugiau neturinčiam 

belieka gyventi savo darţe, o išsiruošusiam į didelių pasaulinių bendrijų sueigas piliečiui visų 

pirma reikia suprasti būtinybę susitarti ir laikytis demokratijos principų ir taisyklių. Tenka 

pripaţinti tokiose situacijose neišvengiamą ―siauresnių‖, lokalesnių –etninių, moralinių, 

ekonominių, kultūrinių ir socialinių principų kitimą. A.F.von Hayeko pateikiamu pavyzdţiu 

galima pailiustruoti ekonominį ir socialinį tokių pokyčių sąlygotumą: vienoje pirmykštėje gentyje 

galiojo socialinė norma, reikalaujanti po susitikimo su svetimšaliu atlikti ritualinį apsiplovimą. 

Laikui bėgant, intensyvėjant prekybiniams ryšiams su pasauliu, svetimšaliai ėmė lankytis taip 

daţnai, kad teko šią normą sušvelninti ir supaprastinti, reikalaujant po susitikimo su svetimšaliu 
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tik tris kartus nusispjauti per kairį petį. Galime įsivaizduoti šios normos taikymo ‖efektyvumą‖ 

kur nors šiandieniniame New Yorke, kur daugumą gyventojų sudaro vadinamieji ―svetimšaliai‖.  

Išsiskiriančių individų bei originalių asmenybių vaidmuo istorijoje vertinamas 

nevienareikšmiškai. Visuomenės dauguma daţnai yra nepakanti išsiskiriantiems, „kitokiems―, 

―išsišokėliams‖. Tuo tarpu ―Kuo labiau išsivysčiusi asmens individualybė, tuo jis tampa 

vertingesnis pats sau, todėl sugeba būti vertingesnis ir kitiems‖ (J.S.Mill. Apie laisvę. – Vilnius., 

Pradai, 1995, p. 109).  

Laisvai besireiškiančios individualybės savo pavyzdţiu įkvepia kitus, padidina galimybę 

laisvai reikštis kitiems.  Originalumas gali ir kitiems atverti akis, sudaryti galimybę jiems patiems 

tapti originaliais. Asmenybių nuomonių įvairovė sudaro pasirinkimo galimybę. Jei yra tik viena 

nuomonė, nėra iš ko rinktis. Įsigalint vyraujančioms, ―teisingoms‖ vidutinių ţmonių paţiūroms, 

maţėja laisvo pasirinkimo galimybė, taigi, padidėja galimybė suklysti. Pasirinkus neklystančią, 

―teisingą‖ nuomonę, ir vėliau išaiškėjus jos klaidingumui, tiesiog nėra galimybės pasitaisyti, nes 

jokios kitos nuomonės nėra.  

Todėl taip svarbu skatinti individualybes, uţtikrinant visiems teisę turėti ir reikšti savo 

nuomonę. Ši teisė svarbi ne tik patiems geniams, individualybėms, istorijos veikėjams. Ji svarbi 

ir visiems visuomenės piliečiams, kadangi: 

1. Ji sudaro galimybę mokytis iš genijų, sekti jų pasiūlytomis idėjomis, nes jos 

atskleidţia platesnius laisvės horizontus. 

2. Laisvė kalbėti ir reikšti mintis uţtikrina teisę klysti, taigi, ir pasirinkimo laisvę, tuo 

pačiu ir galimybę pasireikšti kūrybiškam mąstymui. Kiekvienas ţmogus įgyja galimybę pačiam 

planuoti savo paties gyvenimą, o ne gyventi, remianti kaţkokiu vienu, privalomu, tegu ir pačiu 

―teisingiausiu‖ modeliu. 

Asmenybių, individų reikšmę ir vaidmenį visuomenės gyvenime galima pagrįsti 

konkrečiais pavyzdţiais: 

Istorijoje – istorinės asmenybės, istorijos veikėjai, kurių įtaka istorijai reiškėsi 

originaliomis idėjomis, nestandartiniais sprendimais, individualiais veiksmais. Jos lyg ir išreiškė 

vyraujančias laikmečio tendencijas ir vadinamosios liaudies lūkesčius, tačiau jų individualumas ir 

originalumas visada pralenkdavo liaudies lūkesčius ir daţniausiai būdavo jų nesuprastas. Tuo 

tarpu būtent jų originalios idėjos ir netgi neteisingi sprendimai sudarė galimybes skirtingų 

nuomonių raiškai, taigi, atvėrė kelius pasirinkimo laisvei – kuo daugiau įvairių nuomonių, tuo 
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didesnė galimybė išsirinkti progresyviausią iš jų, ir atvirkščiai – viena vienintelė ―pati 

teisingiausia‖ nuomonė negarantuoja istorijos ir visuomenės progreso, kadangi anksčiau ar vėliau 

gali pasirodyti besanti reakcinga. 

Asmenybių įtaka istorijai pasireiškia ir kaip istorinio mąstymo horizontų plėtimas, kaip 

galimybė pasimokyti iš jų ir kitiems – eiliniams piliečiams, kaip demonstracija, kokia svarbi 

visuomenės vystymesi yra mąstymo laisvė. 

Mene: Asmenybės atlieka meno vartotojų skonio lavinimo kampaniją – pateikia naujas 

menines koncepcijas, plečia meno horizontą: įtraukia į meno apyvartą objektus, kurie anksčiau 

nebuvo ir negalėjo būti laikomi meno kūriniais, uţtikrina meno vystymąsi. 

Filosofijoje: plečia paţinimo, mąstymo ir pasaulio ribas, demonstruoja naujas 

interpretacijos, aiškinimo ir supratimo galimybes, pagrindţia mąstymo ir pasirinkimo laisvės 

svarbą. 

Ekonomikoje: naujos ekonomikos teorijos, kurias formuluoja asmenybės – teoretikai, 

padeda pastebėti nematomas, paslėptas ekonomikos realybės ribas, demonstruoja naujas 

ekonomikos dėsningumų interpretacijos, aiškinimo ir supratimo galimybes, tuo suteikdamos 

visuomenės piliečiams veiklos tikslų ir metodų pasirinkimo laisvę, įgalindamos suprasti ir 

argumentuoti savo veiklos, savo pasirinkimo reikšmę ir prasmę. 

 

1 PRATIMAS. Individai ir viešoji nuomonė 

Pilietiškumas neatsiejamas nuo kritinio ir kūrybinio mąstymo, pagrįsto asmenine nuomone. 

Individas nuolat patenka į situacijas, kuriose jam tenka rinktis: ginti savo nuomonę ir susilaukti 

nepalankios aplinkinių reakcijos arba reaguoti į daugumos nuomonę, prisitaikyti prie viešosios 

nuomonės, tačiau tuo pačiu gali tekti atsisakyti savo principų, įsitikinimų, atsisakyti dalies savęs. 

Individo apsisprendimas išlikti pačiu savimi suteikia „teisiajai daugumai― galimybę įvertinti savo 

nuostatas, kūrybiškiau, individualiau ir asmeniškiau reaguoti į socialinio gyvenimo problemas ir 

reiškinius. 

Išnagrinėkite ir įvertinkite pateiktas situacijas: kuriose iš jų išliekantis savimi, originaliai ir 

kūrybiškai reaguojantis individas gali būti naudingas daugumai. 

Kiekvienas bet kurios asmenybės veiksmas gali būti viešosios nuomonės įvertintas arba 

neįvertintas. Be to, asmenybės veiksmai gali būti racionalūs, padedantys siekti visuomenės 

gerovės, arba neracionalūs, ir prie visuomenės progreso neprisidedantys. Matome, kad iš 

kiekviename variante esančių dviejų galimybių galima sukurti keturias logiškai įmanomas 

kombinacijas. Pavyzdţiui, individas gali veikti originaliai ir racionaliai, o gali būti originalus, bet 
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neracionalus. Visuomenė kiekvieną iš šių individo pasiūlytą galimybę gali pripaţinti ir priimti 

arba nepripaţinti ir nepriimti. Čia įmanomos keturios loginės kombinacijos: 

A. individo idėjos racionalios ir visuomenėje priimtinos ir pripaţintos, 

B. individo idėjos neracionalios, tačiau visuomenei jos vis tiek  priimtinos ir 

pripaţįstamos,  

C. individo idėjos racionalios, tačiau visuomenei jos nepriimtinos ir nepripaţįstamos, 

D. individo idėjos neracionalios ir visuomenei jos nepriimtinos ir nepripaţįstamos. 

Tai ir yra vadinamasis loginis kvadratas. 

 Remdamiesi loginio kvadrato idėja, apsvarstykite visus keturis logiškai įmanomus ir 

realybėje bei istorijoje sutinkamus individualių asmenybių santykio su visuomene tipus.  

 

 Visuomenėje 

pripaţinta ir 

visuomenei 

naudinga 

 idėja  

Visuomenėje 

 pripaţinta, tačiau  

visuomenei  

nenaudinga 

 idėja 

Visuomenėje 

nepripaţintas,  

tačiau  

visuomenei  

naudingas 

Visuomenė

je 

nepripaţi

ntas ir  

visuomenei  

nenaudingas 

1. Pilietis X siūlo 

sukurti amţiną  

variklį. 

    

2. Pilietis X siūlo 

išplėsti valstybę nuo 

Baltijos iki Juodosios jūros. 

    

2. Rusų genetikas 

I.Lysenka siūlo 

 išvesti naują, 

derlingesnę grūdų 

veislę, sukryţminus 

kvietį su  

medţiu. 

    

3. Leonardas da 

Vinči  sukuria  

povandeninio laivo 

schemą. 

    

4. Kristoforas 

Kolumbas pasiūlo  

surasti naują kelią į 

Indiją. 

    

5. V.I.Leninas 

pasiūlo  

suorganizuoti 

pasaulinę  

socialistinę 

revoliuciją. 

    

6. A.Hitleris     
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pasiūlo išgryninti 

 arijų rasę. 

7. Č.Darvinas 

iškelia rūšių  

kilmės teoriją. 

    

8. Valstybės 

vadovas pasiūlo  

apgręţti į Šiaurę 

tekančias Rusijos 

 upes,  kad jos tekėtų 

į Pietus ir  

drėkintų dykumas.  

    

9. Pilietis X siūlo 

sumaţinti 

 mokesčius ir 

padidinti atlyginimus. 

    

 

Pavyzdţiui, individas iškelia idėją apskristi Ţemę per keturiasdešimt dienų. Jo idėja gali 

skatinti naujų, greitesnių transporto priemonių kūrimą, tačiau viešosios nuomonės gali būti 

išjuokta. Beje, dauguma genijų ir unikalių asmenybių buvo pripaţintos ne savo amţininkų, o 

vėlesnių kartų. 

O gali atsitikti taip, kad individo iškeltą idėją masės priima ir įvertina, tačiau vėliau 

išaiškėja, kad ji buvo beprasmiška ir bevertė. Pavyzdţiui, pasiūlymas sumaţinti mokesčius ir 

padidinti atlyginimus, neţiūrint į tai, kad jis labai patrauklus masėms, yra visiška ekonominė 

nesąmonė ir beprasmybė. 

 

2 PRATIMAS: individas, grupė, minia 

A. pasinaudodami schema, išvardinkite ir aptarkite bent po tris situacijas, kuriose: 

a. lemiamą vaidmenį atliko vienas ţmogus, 

b. lemiamą vaidmenį atliko grupė ţmonių, 

c. lemiamą vaidmenį atliko minia. 

2. Klausimai diskusijai: 

i. Kokių istorijos įvykių daugiau: tokių, kuriuos atliko vienas ţmogus, grupė 

ţmonių ar minia? 

ii. Ar pasaulio istorijoje buvo tokių įvykių, kuriuos atliko grupė ar minia 

ţmonių, be lyderio? 

iii. Ar Lietuvos istorijoje buvo tokių įvykių, kuriuos atliko grupė ar minia 

 ţmonių, be lyderio? 
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iv. Gal tokiu atveju grupė ar minia tėra tik instrumentas lyderio rankose? 

Kodėl? 

v. Ar lyderis vienas galėjo atlikti šituos įvykius? Kodėl? 

vi. Kas yra progreso (istorijos) variklis – lyderis, grupė ar minia? O gal ir 

vieni, ir kiti? Kodėl taip manote? 

 

Savarankiškos užduotys:  

1. Remdamiesi loginio kvadrato idėja, apsvarstykite visus keturis logiškai įmanomus ir 

realybėje bei istorijoje sutinkamus individualių asmenybių santykio su visuomene tipus.  

2. aptarkite gyvenimiškas situacijas, kuriose: 

lemiamą vaidmenį atliko vienas ţmogus, 

lemiamą vaidmenį atliko grupė ţmonių, 

lemiamą vaidmenį atliko minia. 

Savikontrolės klausimai: 

Ar pavyko išsiaiškinti asmenybės ir visuomenės santykio problemą? 

Ar galėtumėte suformuluoti masė ir individų(asmenybių) įtakos istorijai problemą?  

Numatomas laikas savarankiškoms uţduotims įvykdyti - 2 valandos. Siūlomas uţduočių 

atsakymo ţodţių skaičius: 500 ţodţių. Paruoškite savo darbą Word redaktoriumi ir išsiųskite 

atsakymą savo kuratoriui elektroniniu paštu. 

 

4.4. DVASINĖ VISUOMENĖS GYVENIMO STRUKTŪRA IR INDIVIDO  

DALYVAVIMO GALIMYBĖS VISUOMENĖJE /2 val./. 

Ţmonijos istorijoje tėra buvę tik du ţmonių santykių reguliavimo tipai, pagrįsti 

skirtingomis ekonominės veiklos koordinavimo technologijomis. Vienas iš jų – tai planinė 

ekonomika su centralizuotu valdymu ir neišvengiamu prievartos mechanizmu. Kitas būdas – 

savanoriškas individų bendradarbiavimas, pagrįstas laisvosios rinkos mechanizmu. Veikiant 

laisvajai rinkai, išaiškėja, kad įmanoma ţmonių veiklą koordinuoti be prievartos, jei ţmonės 

supranta bendradarbiavimo abipusę naudą: pirkėjai negali egzistuoti be pardavėjų, darbdaviai – 

be darbėmių, mokesčių gavėjai – be mokesčių mokėtojų ir t.t. Tuo pat metu visuomenėje 

atsiranda įvairūs mechanizmai, pagrindţiantys, paaiškinantys ir uţtikrinantys bendradarbiavimo 

technologiją. Šį vaidmenį ir atlieka įvairiausios institucijos, garantuojančios vienodas ir 

lygiateises bendradarbiavimo sąlygas visoms dalyvaujančioms pusėms. 
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Įvairios institucijos reguliuoja skirtingas ţmonių santykių formas įvairiais – daugiau ar 

maţiau institucionalizuotais - būdais. Politinius ţmonių santykius reguliuoja įvairios politinės 

valstybinės institucijos. Juridinius santykius – teisinės institucijos, skleisdamos, propaguodamos 

ir įtvirtindamos, gindamos ţmonių santykius apibrėţiančias juridines idėjas ir juridinius 

principus. Moralinius santykius atspindi dorovinės idėjos, kurias priţiūri ir skleidţia galinga 

visuomenės institucija – viešoji nuomonė, kurią mes paţįstame iš mūsų viduje esančio 

klausiančio balso: ―Ką ţmonės pasakys?‖. Religinius santykius formuoja ir religines idėjas bei 

dogmas skleidţia ir gina įvairios religinės institucijos – baţnyčios. Mokslines, filosofines, 

menines, matrimonialines, socialines idėjas gina ir saugo įvairios socialinės institucijos.  

Visuomenės dvasinį gyvenimą galime pavaizduoti tokia schema: 

Visuomenės 

dvasinis gyvenimas 

 

                                                                                                                 

idėjos:                                                 santykiai:                                            institucijos: 

 

1. Politiniai principai                            1. Politiniai santykiai                    1. Valstybė 

(konstitucija)                                           (politika) 

 

2. Moralės normos                              2. Doroviniai santykiai                  2. Viešoji nuomonė 

                                                                (moralė) 

3. Teisiniai įstatymai                           3. Teisiniai santykiai                     3. Teismai 

(kodeksai)                                                (teisė) 

4. Religinės dogmos                           4. Religiniai santykiai                    4. Baţnyčia 

(biblija, koranas ir t.t.)                             (religija) 

5. Mokslo teorijos ir  dėsniai      5. Moksliniai santykiai             5. Švietimo ir                                             

     (mokslas)                               mokslo institucijos 

 

6. Filosofijos principai                          6. Filosofiniai santykiai           6. Filosofijos 

draugijos  

ir teorijos                                                 (filosofija)                                 ir institutai 

 

7. Meninės idėjos ir                           7. Meniniai santykiai                   7. Meno draugijos,  
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vaizdai                                                   (menas)                                      sąjungos, kultūros 

                                                                                                                 institucijos 

Institucionalizuotas elgesys paprastai įgauna vienokį ar kitokį teorinį pavidalą – individų 

elgesys šiose teorijose teoriškai pagrindţiamas ir įgauna ―objektyviai būtino‖, ―visuomenei 

naudingo‖ ar tiesiog ―socialaus‖ elgesio statusą. Tokių betarpiškų socialinio elgesio reguliatorių 

vaidmenį daţniausiai atlieka politika, religija ir moralė. Šie elgesio reguliatoriai lengvai 

atpaţįstami iš savo normatyvaus pavidalo: jų idėjos daţniausiai formuluojamos įstatymų, 

draudimų, paliepimų ir elgesio normų pavidalu (netgi teisės principai, kurie tiesiogiai lyg ir 

neatsako į klausimą: kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje? – tiesiogiai reguliuoja ţmonių elgesį, 

nes nusako sankcijas uţ nederamą, neteisėtą elgesį). Socialinėje struktūroje lengvai atpaţįstami ir 

vadinamieji teoriniai elgesio pagrindėjai, kurie pagrindţia elgesio reguliatorius, lyg ir atsakydami 

į klausimą: kodėl reikia vienaip ar kitaip elgtis? Tai religija, filosofija ir mokslas.  

Dvasinį visuomenės gyvenimą galima apibūdinti ir tokia schema: 

Politika     Teisė     Moralė                                      Religija     Filosofija     Mokslas 

_____________________                                           __________________________ 

        tai yra tiesioginiai                                                        tai yra teoriniai 

ţmonių elgesio reguliatoriai                                           ţmonių elgesio pagrindėjai 

____________________                                              __________________________ 

    atsako į klausimą                                                               atsako į klausimą               

       ―kaip elgtis?‖                                                             ―kodėl reikia elgtis būtent taip?‖ 

Matome, kad pavyzdţiui, politiniai principai nusako, kokie turi būti ţmonių ir ţmonių 

grupių tarpusavio santykiai, o religija, filosofija ir mokslas pagrindţia, kodėl tie santykiai turi 

būti būtent tokie.  

Pavyzdţiui, politiniai principai nustato demokratinius santykius visuomenėje. O kodėl šių 

santykių reikia laikytis, kodėl jie yra teisingi, galėtų pagrįsti tiek religija (sakydama, kad visi 

ţmonės prieš Dievą yra lygūs, kad visi mes esame broliai ir seserys, nes turime vieną ir tą patį 

Dangiškąjį Tėvą), arba filosofija (sakydama, kad visų ţmonių lygybę uţtikrina prigimtinės 

ţmonių teisės į laisvę), arba mokslas (pavyzdţiui, remdamasis ekonomikos teorija ir teigdamas, 

kad ţmonių lygios galimybės ir bendradarbiavimas yra vienintelės efektyvios ţmonių santykių 

formos visuomenėje).  

Tokiu būdu politiniai (taip pat teisiniai ir moraliniai) santykiai gali būti pagrįsti trejopai: 

religinėmis, filosofinėmis ar mokslinėmis teorijomis. 
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Temos tikslai: 

1. Ugdyti(s) nuostatas, skatinančias ţmogiškąjį ir socialinį solidarumą. 

2. Ugdyti(s) gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti:  

a. išmokti pagrindinių elgesio taisyklių, pvz. kontroliuoti savo emocijas,  

b. išmokti pagrindinių normų ir dorovinių principų, pvz. neapgaudinėti, pagarbiai 

elgtis su ţmonėmis, būti tolerantišku ir t.t., 

c. mokyti(s) būti atviru, empatišku, mokyti(s) išklausyti kito nuomonę, 

d. mokytis analizuoti ir konstruktyviai spręsti tarpasmeninius ir grupinius konfliktus. 

3. Ugdyti(s) gebėjimą kurti bendras idėjas ir bendrai spręsti problemas: 

a. ugdyti(s) gebėjimą kartu su kitais kelti ir generuoti lygiavertes idėjas, 

b. ugdyti(s) gebėjimą diskutuoti, t.y.:  

1. mokyti(s) klausti,  

2. ugdyti(s) gebėjimą išgirsti ir suprasti kito nuomonę bei argumentus, 

suprasti jo prielaidas, 

3. mokyti(s) argumentuotai apginti savo nuomonę,  

c. mokyti(s) kritiškai įvertinti idėjas, sugebėti atrinkti įdomiausią ir vertingiausią 

idėją, padedančią geriausiai išspręsti problemą. 

 

Metodas: analizės, grupinio ir individualaus darbo. 

Sąvokos: idėjos, santykiai, institucijos, individas. 

1 PRATIMAS: Istorija ir teorija 

Remdamiesi aukščiau paminėtu pavyzdţiu ir savo turimomis istorijos, teisės istorijos, 

moralės ir filosofijos istorijos ţiniomis, galite aptarti devynis pavyzdţius, kuriuose: 

1. Politika (pavyzdţiui, monarchija) grindţiama: 

 a) religijos teorija ir teiginiais, 

 b) filosofijos teorija, 

 c) moksline arba pseudomoksline teorija. 

Pavyzdţiui, galima atkreipti dėmesį į tokią populiarų religinį – baţnytinį karališkosios 

valdţios pateisinimą, kai karališkoji valdţia paskelbiama esanti iš Dievo, kiekvienas pasikėsinęs į 

valdţią – skelbiamas ne tik valstybės priešu, bet ir eretiku, o karališkosios valdţios simbolius 

įteikdavo ir valdovą karūnuodavo baţnyčios hierarchai.  Filosofijos teorijos pavyzdţiu, 

nusakančiu pilietinės visuomenės pagrindus, galėtų būti J.Locke’o veikalas ―Esė apie pilietinę 
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valdţią‖, politikos ir ekonomikos santykio problemą nagrinėja visa eilė politinės ekonomijos 

veikalų – nuo K.Marxo ―Kapitalo‖ iki M.Friedmano ―Kapitalizmas ir laisvė‖. 

B. Teisė (teisinė sistema arba konkreti teisinė norma, pavyzdţiui - teisė į nuosavybę) 

grindţiama: 

 a) religijos teorijomis ir teiginiais, 

 b) filosofijos teorijomis, 

 mokslinėmis arba pseudomokslinėmis teorijomis. 

Nuosavybės ―šventumą‖ galima pagrįsti, remiantis tiek krikščionybės, tiek liberalizmo, tiek 

politinės ekonomijos idėjomis) 

C. Moralė (moralės norma, pavyzdţiui - mylėk savo artimą) grindţiama: 

  a) religijos teorijomis ir teiginiais, 

 b) filosofijos teorijomis, 

 mokslinėmis arba pseudomokslinėmis teorijomis. 

Moralės normos tradiciškai grindţiamos įvairiomis religinėmis teorijomis – klasikinis 

pavyzdys – 10 Dievo įsakymų, kuriuose moralės normos legitimuojamos, kaip Dievo valios 

išraiška, arba įvairiomis filosofinėmis teorijomis – nuo klasikinių eudemonistinių, hedonistinių 

iki šiuolaikinių reliatyvistinių, pragmatistinių ir egzistencializmo teorijų. Yra teorijų, moralės 

vystymąsį susiejančių su ekonominiais visuomenės vystymosi dėsningumais – F.A.von Hayekas.  

 

2 PRATIMAS. Individų veiksmai ir institucijos 

Pagalvokite ir nustatykite, kuriose iš nurodytų situacijų galima geriau ir efektyviau 

koordinuoti ţmonių veiksmus institucijų pagalba, o kuriose situacijose galima apsieti ir be jų. 

Pavyzdţiui, neuţtenka asmeninio ţmonių susitarimo, norint uţtikrinti reguliarų pašto 

korespondencijos pristatymą visos šalies mastu. Tam reikalinga pašto institucija, kuri renka 

nustatyto dydţio mokestį uţ siuntinius, spausdina pašto ţenklus, organizuoja pašto perveţimus ir 

t.t. 

Nuvalyti sniegą savo kieme jūs galite. Tačiau susitarti, kad visi daugiabučio gyventojai 

valys sniegą patys, laisvanoriškai, pagal tam tikrą tvarkaraštį ir be jokio uţmokesčio, tikriausiai 

nepavyks. Teks pasitelkti instituciją – komunalinę tarnybą. 

Nusikaltėlį sulaikyti galima ir piliečio asmeninių pastangų dėka, ir oficialios institucijos, 

priţiūrinčios viešąją tvarką – policijos – pagalba. 
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Priklausomai nuo to, per kokią pamoką atliksite šitą pratimą, parinkite aktualesnių, jūsų 

pasirinktam dalykui (pavyzdţiui, teisei, ekonomikai, pilietiniam ugdymui, etikai) pritaikytų 

pavyzdţių. 

Veiksmai ir situacijos Individualaus  

susitarimo būdu 

Institucijų pagalba  

(nurodykite, kokių) 

1. Pasiųsti laišką   

2. Apginti Tėvynę   

3. Pasodinti medţių daugiabučio kieme   

4. Apginti draugą nuo chuliganų   

5. Nustatyti ir įvertinti ţmogaus kaltę   

6. Išvalyti mišką nuo šiukšlių   

7. Suorganizuoti mokyklos krepšinio 

varţybas 

  

8. Išleisti naują mokyklos vidaus tvarkos 

įstatymą 

  

9. Sulaikyti nusikaltėlį   

10. Uţdaryti asmenį į kalėjimą   

11. Nušluoti šaligatvius   

12. Saugoti valstybės sieną   

13. Suremontuoti mašiną    

14. Rinkti mokesčius   

15. Mokytis   

16. Spausdinti ir leisti į apyvartą pinigus   

 

3 PRATIMAS. Individai ir kolektyvas 

Bendradarbiauti smagu, be to, galima (ir naudinga) keistis idėjomis. Tačiau ar visada 

bendradarbiavimas (darbas porose, grupėse) yra geriausia darbo forma? Kodėl taip manai? 

 Uţpildykite lentelę. Paţymėkite, ką geriau (naudingiau ar lengviau) daryti vienam, ką 

dviese, grupėje ar minioje. Gali tikti ir keli atsakymo variantai. 

 Geriausia  

daryti 

Geriausia  

daryti 

Geriausia  

daryti 

Geriausia  

daryti 
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vienam dviese grupėje minioje 

a. ginčytis, įrodinėti  

b. streikuoti 

c. agituoti 

d. ruošti namų darbus 

e. sportuoti 

f. skaityti knygą 

g. rašyti knygą (rašinį) 

h. ţiūrėti kino filmą 

i. giedoti himną 

j. sirgti uţ savo šalies krepšinio  

komandą 

k. įveikti ţalingus įpročius 

l. melstis 

m. ginti Tėvynę 

n. švęsti Kalėdas 

o. įkurti partiją ar draugiją. 

    

 

Savarankiškos užduotys:  

 Remdamiesi aukščiau paminėtu pavyzdţiu ir savo turimomis istorijos, teisės 

istorijos, moralės ir filosofijos istorijos ţiniomis aptarkite politinės santvarkos pavyzdį, kurioje 

politinė struktūra (kaip reguliatorius) būtų pagrindţiama religija (kaip teoriniu pagrindėju). 

 Pagalvokite ir apibūdinkite situaciją, kurioje galima geriau ir efektyviau 

koordinuoti ţmonių veiksmus institucijų pagalba. 

 

Savikontrolės klausimai: 

i. Ar pavyko išsiaiškinti, kuo skiriasi visuomenės gyvenimo reguliatoriai 

nuo teorinių pagrindėjų? 

ii. Ar galėtumėte trumpai apibūdinti institucijų vaidmenį ţmonių gyvenime?  
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Numatomas laikas savarankiškoms uţduotims įvykdyti - 2 valandos. Siūlomas uţduočių 

atsakymo ţodţių skaičius: 500 ţodţių. Paruoškite savo darbą Word redaktoriumi ir išsiųskite 

atsakymą savo kuratoriui elektroniniu paštu. 

 

4.5. FILOSOFINIAI – LOGINIAI IR EKONOMINIAI TEISINIO DALYVAVIMO 

PAGRINDAI /4 VAL./ 

Samprotaudamas apie pilietinės valdţios prigimtį, J.Locke’as remiasi prigimtinės būklės 

samprata, kurios svarbiausias principas yra individo savaiminis vertingumas. Ţmogus pagal 

prigimties įstatymo apibrėţiamas galias turi teisę disponuoti savimi, turi teisę valdyti save, 

neatsiklausdamas kitų. Norėdamas realizuoti šią teisę, ţmogus neišvengiamai turi pripaţinti šią 

teisę kitiems. Tai reiškia, kad jis negali leisti sau disponuoti kitais, kaip objektais, nes tik 

drausdamas sau valdyti kitus, jis gali tikėtis, kad ir kiti vadovausis šiuo principu, taigi, 

nedisponuos juo,  taigi, leis jam pačiam disponuoti savimi, arba leis jam ―turėti save‖. 

Šią mąstymo logiką būtų galima pavaizduoti schemomis: 

  Subjektas disponuoja savimi,  valdo save, kaip savo paties objektą 

Subjektas¹-------------------------------------Objektas¹ 

Čia išaiškėja, kad norėdamas disponuoti savimi, valdyti, turėti save, tokią pačią teisę jis 

privalo suteikti ir bet kuriam kitam asmeniui: 

    Subjektas disponuoja savimi,  valdo save, kaip savo paties objektą                                 

Subjektas¹ -------------------------------------Objektas¹  

pripaţįsta 

teisę 

kitam          disponuoti savimi,  valdyti save, kaip savo paties objektą                    

Subjektas² ----------------------------------------Objektas²  

Jei subjektas valdo save, bet nepripaţįsta kitam subjektui teisės valdyti save, jis 

pretenduoja disponuoti kitu subjektu, kaip savo objektu.  

               Subjektas disponuoja savimi,  valdo save, kaip savo paties objektą  

Subjektas¹ -------------------------------------Objektas¹ 

                  

                            

                                          

Subjektas disponuoja kitu                 subjektu, kaip savo paties objektu  
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Subjektas² ----------------------------------------Objektas²  

Tokiu atveju galima tikėtis, kad ir antrasis subjektas pareikš savo teises į pirmąjį subjektą – 

pradės disponuoti juo, kaip savo objektu: 

Subjektas disponuoja savimi,  valdo save, kaip savo paties objektą 

Subjektas¹ -------------------------------------Objektui¹  

                                                                                    

                                                                        

                                                             

Subjektas disponuoja kitu             subjektu, kaip savo paties objektu        

                                                       

                                                                 

                               

Subjektas² ----------------------------------------Objektas²  

Akivaizdu, kad jeigu subjektu disponuoja kiti subjektai, jis negali disponuoti pats savimi. 

Jeigu kiti ―turi jį‖, jis nebetenka teisės ―turėti save‖. Ir atvirkščiai, jei jis nori turėti teisę 

disponuoti pats savimi, jis turi atsisakyti pretenzijos disponuoti kitu. 

Kitas labai svarbus demokratijos principas yra visuotinis susitarimas arba įsipareigojimas 

laikytis demokratijos taisyklių. Individas įsipareigoja ne tik pats sau, apribodamas save ir 

drausdamas sau disponuoti kitais (tuo jis pripaţįsta kitų individų savaiminį vertingumą ir gali 

pats tikėtis tokio pripaţinimo). Jis įsipareigoja paklusti daugumai, kaip visumai, kurios dalimi jis 

pats yra. Savo veikloje jis įsipareigoja vadovautis bendruomenės įstatymais, suvokdamas juos, 

kaip savo vertybinius principus ir elgesio taisykles.  

Taigi, individo savaiminio vertingumo principą pagrindţia: 

Individo teisė ―turėti save‖ kaip įsipareigojimas nedisponuoti kitais.  

Individo įsipareigojimas sau, kaip tam tikros visumos (bendruomenės, visuomenės) daliai. 

Analizuodami demokratijos idėjas ir principus, susiduriame su reikšmės ir prasmės 

atskyrimo problema: daţniausiai demokratijos principų reikšmės yra apibrėţiamos lengvai ir 

formaliai, nesigilinant į gilesnes, asmenines šių idėjų ir principų prasmes. Ţmogus ţino, bet 

nesupranta – tai ir yra paradoksalioji situacijos pusė, šiaip ne taip toleruotina gamtos paţinimo 

srityje, tačiau visiškai absurdiška ir neįmanoma pilietinio ugdymo srityje. Ţinantis, kaip reikia 

elgtis, tačiau neįţvelgiantis šio elgesio perspektyvos ir prasmės pilietis labai lengvai formalizuoja 

savo santykius pagal tam tikrą jam visuomenės ar valdţios išrinktą planą. Pirmiausia galvodamas 
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apie prisiderinimą, supanašėjimą su dauguma, elgiasi ―kaip visi‖, tuo atsisakydamas pasirinkimo 

laisvės, o tuo pačiu ir asmeninės atsakomybės uţ savo veiksmus. Kolektyvinis atsakymas ir aklas 

paklusnumas, o ne asmeninis klausimas tampa tipiška tokio pseudo-piliečio pozicija. Daugumos 

nuomonei reikalaujant,  mokomasi surasti teisingą atsakymą, apibrėţti socialinio reiškinio 

reikšmę, išsiaiškinant, kas ką reiškia. Tuo tarpu reali piliečio pozicija reikalauja sugebėjimo 

formuluoti klausimą, gilinantis į tai, kokią  prasmę turi socialiniai reiškiniai. Mokėjimas 

paklausti, suformuluoti tikslų, aiškiai adresuotą ir į socialinį reiškinį nukreiptą klausimą, tampa 

svarbia piliečio socialinės kompetencijos savybe.  

Istoriškai tėra ţinomi tik  du ţmonių santykių reguliavimo būdai:  

1. Centralizuotas, prievartinis, pagrįstas kolektyvizmo principu,  

2. Laisvo ţmonių bendradarbiavimo ir kooperacijos principas, kurio esminė idėja yra 

individualizmas ir individo prioritetai.  

Centralizuotas individų laisvės ir laimės uţtikrinimas reikalauja prievartinio ţmonių 

santykių reguliavimo, kadangi yra pagrįstas vienu, iš centro kuriamu planu. Tokio plano 

realizavimas įmanomas tik iš vieno politinio centro, tuo pat metu aiškiai suvokiant, kad 

neįmanoma atsiţvelgti į perdėm individualius ţmonių interesus ir poreikius. Politika dėl to galėtų 

būti vadinama ―monocentrine sistema‖, kadangi joje būtina priimti vieną sprendimą, privalomą 

visiems. Savo esme politika yra struktūra, valdoma iš vieno centro, o tai reiškia, kad politika yra 

visiems privalomo elgesio sritis, kurios principas yra bendras, visiems privalomas įstatymas. 

Taigi, politika yra tokia sritis, dėl kurios visuomenės nariams reikia susitarti, kad čia galios 

visiems bendri įstatymai. Jeigu kiekviena visuomenės grupė vadovautųsi savo principais, savo 

įstatymais, jų bendra veikla būtų neįmanoma. Reiškia, politika yra pripažinimas, kad visuomenės 

gyvenime yra visiems bendra sritis, dėl kurios principų reikia susitarti.  

 Vienas ir tas pats įstatymas yra privalomas visiems. Nutarus, kad tam tikroje srityje 

ţmonių santykius būtina reguliuoti įstatymu, toje srityje reikia siekti susitarimo, o tai reiškia, kad 

toje srityje visiems teks derinti savo interesus, taigi kai kam, o gal ir visiems teks savo interesų 

atsisakyti. Šioje srityje gali tekti unifikuoti ir centralizuoti netgi ţmonių poreikius.  

Sutarus, kad yra tam tikros sritys, kuriose ţmonės privalo ieškoti bendrų, visiems 

privalomų sprendimų, tose srityse reikia maţinti galimų pasirinkimo alternatyvų skaičių, kadangi 

kuo daugiau alternatyvų, tuo sunkiau priimti bendrą, visiems priimtiną sprendimą. Ten, kur 

susikerta tik dvi alternatyvos, susitarti yra daug lengviau, pavyzdţiui, nuspręsti, keliauti ar 

nekeliauti, yra gana paprasta. Daug sunkiau visiems yra susitarti, kada keliauti (365 alternatyvios 
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dienos metuose), kur keliauti (maţiausiai 200 šalių, laukiančių mūsų) ir t.t. Jei tam tikra sritis yra 

paskelbiama tokio visuotinio susitarimo sritimi, aišku, kad toje srityje anksčiau ar vėliau 

nuomonės ir interesai išsiskirs, ir reikės priimti vieną visiems privalomą sprendimą (įstatymą, 

principą, taisyklę) – jei jau nusprendėme, kad tokios vieningos nuomonės šitoje srityje reikia. 

Tokia privalomo susitarimo sritis tampa valstybės politinio reguliavimo sritimi, kurioje 

neišvengiama vienokia ar kitokia prievarta. Kuo daugiau konkrečioje valstybėje tokių privalomo 

susitarimo sričių, tuo daugiau toje valstybėje politikos ir prievartinio (institucinio) ţmonių 

santykių reguliavimo. 

Tokios visiems privalomo elgesio sritys ir gali būti vadinamos politikos sritimis. 

Suprantama, kad tam tikros sritys ţmogaus gyvenime turi būti paliktos jo asmeniniam 

apsisprendimui. Šiose srityse ţmogus turi galimybę rinktis savo, nepriklausomus elgesio 

variantus. Tačiau tai turi būti sritys, kurias visuomenė irgi savo bendru susitarimu palieka atskiro 

asmens nuoţiūrai, tardama, kad čia, šioje srityje, nebūtina derinti ţmonių veiksmų ir prieiti 

vieningo sprendimo. Istoriškai skirtingose visuomenėse šios privalomo ir laisvo apsisprendimo 

sritys būdavo labai įvairios. Būdavo valstybių, kuriose privalomo elgesio sritys būdavo labai 

plačios, o tai reiškia, kad ţmonės privalėdavo tartis dėl labai asmeniškų ir subtilių dalykų, tokių 

kaip: apsirengimas, valgis, paţiūros, menas, religija. Visose šiose srityse iš ţmonių buvo 

reikalaujama vieningo sutarimo. Tokios valstybės gali būti vadinamos totalitarinėmis (total – 

visiškas, visuotinis, visiškas), kadangi jose politinis ţmonių santykių reguliavimas reikalaudavo 

maksimalaus, visiško sutarimo visais visuomeninio gyvenimo klausimais. Asmeninio gyvenimo 

ţmonės beveik neturėjo. Kuo daugiau ţmogaus gyvenime yra sričių, dėl kurių reikalaujama 

sutarimo, tuo platesnis šioje visuomenėje politinis reguliavimas, ir tuo daugiau ţmogaus 

gyvenime prievartos, kadangi ţmogus daugelyje gyvenimo sričių turi savo interesų ir nuomonių, 

o iš jo reikalaujama sutarimo.  

Kokias visuomenės gyvenimo sritis paskelbti visuotinio sutarimo sritimis ir atiduoti 

politiniam reguliavimui – valdţiai reguliuoti, o kurias palikti asmeniškam ţmogaus 

apsisprendimui – tai ir yra viena iš svarbiausių visuomenės problemų. 

Ar ekonominis visuomenės gyvenimas turi būti politinio reguliavimo sritimi? Kokias 

ekonomikos sritis, kokius ekonominio gyvenimo aspektus reikia pavesti politiniams valdţios 

sprendimams? Tai ir yra politikos ir ekonomikos santykio problema arba valdţios funkcijų 

problema. 

Ekonomika, priešingai nei politika,  galėtų būti policentrinio reguliavimo sritimi, kur 

būtina susitarti dėl bendrų veikimo principų ir taisyklių, tačiau nebūtina tartis dėl bendrų 
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veiksmų, tikslų ir priemonių tiems tikslams pasiekti. Kiekvienas ţmogus, pilietis, jei jis veikia 

tam tikrų bendrų taisyklių ribose, nekenkdamas ir netrukdydamas kitam veikti laisvai, gali būti 

tokiu nepriklausomu, save valdančiu centru. Jis gali savo veiklą grįsti individualiu planu, 

neprimesdamas savo valios kitiems ir pats išlikdamas santykinai nepriklausomas nuo kitų. 

Tokioje srityje ţmogus gali laisvai rinktis tikslus ir priemones, jis gali klysti ir turėti, atrodytų, 

neteisingų norų, tačiau tik laisvai apsispręsdamas (turėdamas galimybę rinktis ir klysti), jis gali 

savo tegu ir neteisingu pasirinkimu signalizuoti apie savo prioritetus ir  poreikius.  

Tokioje ―ekonominės demokratijos‖ sistemoje kiekvienas ţmogus turi balso teisę ir 

―balsuodamas centu‖, jis praneša apie savo pasirinkimą. Kiekvieną dieną piliečiai – ―rinkėjai‖  

renkasi, tarkime, sūrį, ir ―balsuoja‖ uţ jį , atiduodami savo balsą – centą. Jų balsus vakarais 

skaičiuoja kasininkai, suţinodami apie jų pasirinkimą, taigi, ir apie norus ir poreikius. 

Supraskime, kad visuomenėje, kur nėra pasirinkimo galimybės ir, tarkime, ţmonės elgiasi 

priverstinai teisingai ir neturi galimybės suklysti, neįmanoma suţinoti, ko jie nori, nes arba jie 

patys neţino, kad galima norėti kaţko daugiau (o nėra ko norėti), arba nedrįsta norėti, nes jiems 

yra pasakyta, kad reikia norėti tik to, ko reikia. Proletarinio dainiaus eilutės ―Ėsk ananasus, 

jerubes ryk, Bus tavo galas, burţujau, poryt‖,- sako paprastą dalyką: negalima norėti ananasų, o 

tas kuris jų nori – yra neteisingai besielgiantis ir blogai baigsiantis.  

Ţmonės turi turėti galimybę laisvai rinktis ir būti santykinai nepriklausomi vieni nuo kitų: 

pirkėjai yra santykinai nepriklausomi nuo konkrečių pardavėjų kaprizų ir uţmačių, nes jie gali 

rinktis kitus pardavėjus, o pardavėjai gali surasti kitus pirkėjus. Tuo pat metu jie negali egzistuoti 

vieni be kitų, nes parduoti galima tik jei yra pirkėjų ir nusipirkti galima, tik jei yra parduodančių. 

Tas pats pirkimas yra tuo pat metu pardavimas. Galite sakyti, kad parduotuvėje buvote ne pirkti, 

o pinigų parduoti, ir atvirkščiai, kad prieš parduodami pinigus, jūs juos pirmiausia nusipirkote. 

Kur pirkote pinigus? Darbe. Ką pardavėte, pirkdami pinigus? Savo darbą. Nusipirkę pinigų, 

nuėjote į parduotuvę jų parduoti, pardavę pinigus, nusipirkote prekių. Ta prasme pirkėjų ir 

pardavėjų elgesys yra reguliuojamas ekonomikos, kaip save reguliuojančios sistemos. Kiekvienas 

yra priverstas derinti savo poreikius ir norus su kitais tokiais pačiais rinkos dalyviais. Kiekvienas 

pardavėjas yra pirkėjas ir atvirkščiai. Laimėdamas, kaip pardavėjas, ko gero, pralaimėsi, kaip 

pirkėjas: brangiai parduodamas savo darbo jėgą (būdamas pardavėju), kaip pirkėjas greitai 

pastebėsi, kad pabrango produktai, į kurių kainą įeina darbo jėgos kaštai.  

Tokiu būdu, ekonomika, kaip policentrinė sistema, priverčia ţmones atsiţvelgti ne tik į 

savo, bet ir į kitų rinkos dalyvių poreikius, taigi, derinti, koordinuoti savo veiksmus ir 

kooperuotis. Kuo daugiau tokioje visuomenėje sričių, kuriose galima įvesti tokio laisvo ţmonių 
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pasirinkimo, bendradarbiavimo ir kooperacijos principą, tuo maţiau sričių, kuriose reikia 

centralizuoto politinio reguliavimo, administravimo. Kuo maţiau ţmonių gyvenime būtinybės 

tartis, tuo maţiau politinės prievartos, taigi, daugiau ekonomikos ir laisvės. Politinėse 

institucijose (pavyzdţiui, valstybėje) labai aiškiai išreikštas funkcinis, normatyvinis, prievartinis 

reguliatyvumas. Ekonominės institucijos (pavyzdţiui, privatinė nuosavybė), ţmonių santykius 

sureguliuoja ekonominio efektyvumo ir save reguliuojančių sistemų principu. 

Svarbiausios valdţios funkcijos yra šios: 

 Bendrųjų visuomeninio ir ekonominio gyvenimo taisyklių kūrimo, taisyklių keitimo ir 

taisyklių įgyvendinimo funkcija. 

Visuomenės gyvenimą tam tikra prasme būtų galima prilyginti ţaidėjų elgesiui ţaidimo 

metu. Geram ţaidimui reikia, kad egzistuotų ţaidimo taisyklės ir kad ţaidėjai tas taisykles 

pripaţintų ir jų laikytųsi. Visuomenės gyvenime irgi reikia, kad visuomenės nariai sutartų dėl 

bendrų taisyklių, dėl priemonių nesutarimams šalinti ir dėl teisėjų. Turi būti išankstinis 

susitarimas, kas bus daroma, jei visuomenės nariai nesusitars. Valdţia ir yra tas bendrų visiems 

taisyklių kūrėjas, teisėjas, sprendţiant nesutarimus ir jėga priverčianti paklusti tuos, kurie 

nesilaiko taisyklių. 

  Iš šios bendrosios valdţios funkcijos seka kitos – konkretesnės funkcijos. Viena iš jų – tai 

individų laisvės konfliktų sprendimo funkcija.  

Gali atsitikti, kad kokioje nors veikloje susiduria kelių individų teisės arba laisvės: 

kiekvienas individas yra laisvas steigti savo verslovę, bet egzistuojančios šioje sityje verslovės 

nėra laisvos trukdyti naujam konkurentui veikti. Bendrųjų laisvo verslo sąlygų uţtikrinimas ir yra 

viena iš valstybės funkcijų.  

  Nuosavybės teisių apibrėžimo sritis – irgi yra valstybės funkcija, kai tenka spręsti ne 

tokius akivaizdţius nuosavybės teisė atvejus. Ar teisė į nuosavą ţemės sklypą atima iš kito teisę 

uţstoti man saulę arba graţų vaizdą, arba teisę skraidyti lėktuvu virš mano sklypo? Ar mano 

sklype esantys ţemės turtai priklauso man? O lobiai, uţkasti mano ţemėje? Valstybė turi labai 

aiškiai apibrėţti nuosavybės teisės ribas. 

  Valstybė turi atlikti monetarinės sistemos priežiūros funkciją. Valstybė turi neabejotiną 

prerogatyvą spausdinti pinigus ir nustatyti jų ir uţsienio valiutos vertę. 

 Paternalistinę funkciją – teisė spręsti uţ neįgalius asmenis ir vaikus, tačiau tuo pat metu 

tai nesuteikimas tėvams teisės elgtis su vaikais kaip tinkamiems. 
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Temos tikslai: 

1. Ugdyti(s) gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti:  

d. išmokti pagrindinių elgesio taisyklių, pvz. kontroliuoti savo emocijas,  

e. išmokti pagrindinių normų ir dorovinių principų, pvz. neapgaudinėti, pagarbiai 

elgtis su ţmonėmis, būti tolerantišku ir t.t., 

f. mokytis analizuoti ir konstruktyviai spręsti tarpasmeninius ir grupinius konfliktus. 

2.Ugdyti(s) gebėjimą kurti bendras idėjas ir bendrai spręsti problemas: 

g. ugdyti(s) gebėjimą kartu su kitais kelti ir generuoti lygiavertes idėjas, 

h. ugdyti(s) gebėjimą diskutuoti, t.y.: mokyti(s) kritiškai įvertinti idėjas, sugebėti 

atrinkti įdomiausią ir vertingiausią idėją, padedančią geriausiai išspręsti problemą. 

Metodas: analizės, grupinio ir individualaus darbo. 

Pratimas 1:   politika ir gyvenimas 

Pasvarstykite ir pabandykite įsivaizduoti, kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jeigu politikos 

arba bendro privalomo susitarimo sritys apimtų ir šias jūsų asmeninio gyvenimo sritis: 

Laisvalaikis būtų privalomai organizuojamas valstybiniu mastu. 

Būtų nuspręsta ir politiniu dekretu paskelbta, kas šioje šalyje yra valgoma ir kas ne. 

Būtų paskelbta, kada ir kokias vėliavas galima, privaloma ir kokių vėliavų negalima kelti. 

Būtų nustatyta, kokias dainas galima dainuoti, maudantis duše. 

Būtų paskelbtas uţdraustų knygų sąrašas. 

Visi privalėtų sekti savo kaimynus ir pranešinėti apie jų paţiūras ir elgesį Centinei Sekimo 

Valdybai. 

Specialios tarnybos klausytųsi ir įrašinėtų visus privačius pokalbius. 

Būtų visuotinė privaloma tarnyba kariuomenėje, policijoje ir gamtos apsaugos tarnyboje (iš viso 

tris metus – po vienerius metus kiekvienoje iš jų – tiek moterims, tiek vyrams). 

Privaloma būtų mokėti giedoti šalies himną. 

Būtų privaloma ţiūrėti visas krepšinio varţybas. 

 

Pratimas 2: politika ir ne politika 

Pasvarstykite ir pabandykite pagrįsti, kurias iš išvardintų funkcijų, jūsų manymu, galima 

priskirti valstybinei valdţiai, o kurias funkcijas derėtų palikti laisvam individų apsisprendimui: 

 Valstybė nustato, kad ţemės gelmėse esančios iškasenos priklauso valstybei. 

 Valstybė nustato, kad šakutę reikia laikyti kairėje rankoje, o peilį – dešinėje. 
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 Valstybė nustato, kad pinigų spausdinimas yra išimtinė valstybės prerogatyva. 

 Valstybė nustato, kad tris kartus sučiuptas neblaivus uţ vairo, ţmogus praranda visam 

gyvenimui teisę vairuoti. 

 Valstybė nustato, kad ţemėje esantys lobiai yra valstybės nuosavybė. 

 valstybė nustato, kad skęstančiųjų gelbėjimas yra privalomas. 

 Valstybė nustato, kad gyventojai turi vartoti tik šioje šalyje gaminamus produktus. 

 Valstybė nustato, kad asmenys, veţantys savo mašinose maţamečius vaikus ne 

specialiose kėdutėse ir neprisegtus, gali būti baudţiami uţ pasikėsinimą į jų gyvybę. 

 Valstybė nustato, kad valstybinių švenčių šventimas yra privalomas. 

 valstybė nustato, kad vyrai ir moterys yra lygūs, todėl rankas galima bučiuoti tiek vyrams, 

tiek moterims. 

 Valstybė nustato, kad alkoholio gamybos teisę turi tik valstybinės įmonės. 

 Valstybė nustato, kad orų tarnybos darbuotojai turi rengtis pagal orus, kuriuos jie 

išpranašavo. 

 Valstybė nustato, kad uţ nepavykusį bandymą nusiţudyti baudţiama mirties bausme. 

 Valstybė nustato, kad lietui lyjant draudţiama laistyti ţolę.  

Savarankiškos užduotys:  

Aprašykite, kaip pasikeistų  jūsų gyvenimas, jeigu politikos arba bendro privalomo 

susitarimo sritis apimtų ir tokias jūsų asmeninio gyvenimo sritis, kaip laisvalaikis? 

Iš jūsų asmeninio gyvenimo patirties pateikite po vieną pavyzdį funkcijos, kurią, jūsų 

nuomone, būtų galima priskirti valstybinei valdţiai,  ir vieną pavyzdį funkcijos, kurią derėtų 

palikti jūsų laisvam apsisprendimui. 

Savikontrolės klausimai: 

i. Ar pavyko išsiaiškinti, kuo skiriasi tos funkcijos, kurias dera palikti valstybinei valdţiai ir 

tos, kurias galima palikti individų laisvam apsisprendimui? 

ii. Ar galėtumėte trumpai apibūdinti kelias svarbiausias valstybinės valdţios funkcijas ir jų 

vaidmenį ţmonių gyvenime?  

 

Numatomas laikas savarankiškoms uţduotims įvykdyti - 2 valandos. Siūlomas uţduočių 

atsakymo ţodţių skaičius: 500 ţodţių. Paruoškite savo darbą Word redaktoriumi ir išsiųskite 

atsakymą savo kuratoriui elektroniniu paštu. 
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