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Ar gali dirbti, jei esi nepilnametis?

* Taip, jei Tau daugiau nei 14 metų ir darbas, 
kurį nori dirbti, yra leidžiamas Tavo amžiaus 
grupės – 14 – 16 ir 16 – 18 metų nepilnamečiams.

* Taip, jei tam pritaria Tavo tėvai ar kiti atstovai 
pagal įstatymą (globėjai ar rūpintojai), gauni 
mokyklos bei gydytojo sutikimą dirbti (jei esi 14 
– 16 metų) ir esi fiziškai tinkamas tokiam darbui.

Kokių dokumentų reikia norint 
įsidarbinti?

* Pateikus numatomų darbo sutarties sąlygų 
aprašymą, gauti iš mokyklos, kurioje mokaisi, 
vieno iš tėvų ar kito pagal įstatymus Tavo atstovo 
raštišką sutikimą (jei Tau 14 – 16 metų), o iš Tavo 
sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą (pažymą) 
su išvada apie tinkamumą dirbti konkrečius 
darbus (jei Tau 14 – 18 metų), numatytus 
sutarties darbo sąlygų aprašyme.

* Turėti patvirtintą gimimo liudijimo kopiją.

Kada gali pradėti dirbti?

* Kai pasirašai darbo sutartį.

* Darbdavys, sudarydamas su Tavimi darbo 
sutartį, privalo raštu supažindinti Tave su 
būsimojo darbo sąlygomis, darbo tvarkos 
taisyklėmis ir instruktuoti saugos darbe 
klausimais.

Kiek laiko gali dirbti?

*Jei Tau 16 – 18 metų – ne daugiau kaip 8 val. per 
parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau 
kaip 40 val. per savaitę kartu su savaitės pamokų 
trukme.

* Jei tau 14-16 metų – iki 2 val. per dieną ir 12 val. 
per savaitę, jeigu dirbama trimestro arba pusmečio 
metu, tačiau ne pamokų metu, arba ne daugiau 7 
val. per dieną ir 35 val. per savaitę, jeigu dirbama ne 
mažiau kaip savaitę ne mokslo metu.

* Nepertraukiamo poilsio laikas per parą – ne 
trumpesnis kaip 14 val. paeiliui, jei Tau 14 – 16 
metų, nuo 16 – 18 metų – ne trumpesnis kaip 12 val. 
paeiliui, nuo 22 iki 6 val. ryto.

* Jei Tavo darbo dienos trukmė yra ilgesnė kaip 
4 val., Tau privalo būti suteikta mažiausiai 30 min. 
papildoma pertrauka darbo metu, kuri įskaitoma į 
darbo laiką.

* Būtinai turi turėti bent 2 poilsio dienas paeiliui 
per savaitę, iš kurių viena – sekmadienis.

* Tu negali dirbti nuo 20 iki 6 valandos ryto, jei Tau 
14 – 16 metų, ir nuo 22 iki 6 valandos ryto, jei Tau 
16 – 18 metų.

* Poilsio ir švenčių dienomis darbdavys gali skirti 
dirbti tik Tau sutikus.

*Tu negali dirbti viršvalandinių darbų.

?Kokios teisės dirbant legaliai?

*Tu turi teisę gauti visas įstatymų nustatytas 
socialines garantijas.

Kaip rasti darbą?

* Kai kuriuose miestuose veikia Jaunimo darbo 
centrai, kuriuose Tau bus suteikta visa reikiama 
informacija norint įsidarbinti. Kur jų nėra, visą 
informaciją Tau suteiks teritorinės darbo biržos 
konsultantas.

Kiek gali uždirbti?

* Atlyginimas priklausys nuo to, kur ir kiek 
Tu dirbsi. Pavyzdžiui, dirbant vienu etatu Tau 
mokės ne mažesnę negu Vyriausybės patvirtintą 
minimalią algą.

Kodėl geriau dirbti legaliai?

* Dirbant legaliai Tau yra užtikrinamos visos 
įstatymų nustatytos socialinės garantijos. 
Įstatymai Tave gins nuo nepareigingų darbdavių, 
galinčių išnaudoti jaunus žmones.

Kur kreiptis, jei Tavo teisės yra 
pažeidžiamos?

* Į Valstybinę darbo inspekciją.

* Į miesto (rajono) savivaldybės administracijos 
vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių).

* Į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą.



Kur rasti lengvų, 
vaikams nuo keturiolikos 

ir šešiolikos metų leidžiamų,
 darbų sąrašą?

www.lrs.lt (LR teisės aktų paieška; 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003-01-29 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
asmenų iki aštuoniolikos metų 

įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų 
galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo 

tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti 
darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų 

veiksnių sąrašo patvirtinimo“.)

Kur rasti daugiau informacijos?

Jaunimo darbo centruose, 
Lietuvos darbo biržoje 

www.ldb.lt 
www.lmp.lt

Mok
ini

ai,

norite dirbti - 
žinokite!

LIETUVOS DARBO BIRŽA 

Geležinio Vilko g. 3A, LT - 03131 Vilnius, Lietuva 
tel. (8 - 5) 236 0770, faksas (8 - 5) 236 0788  

el.paštas info@ldb.lt
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