
Kaip elgtis įspėjamojo streiko metu. 
Rekomendacijos streikuojantiems 
 
Įspėjamojo streiko metu reikia būti darbo vietose, išskyrus asmenis kurie stovės piketuose. 

 

Jei turite užsiėmimus su studentais, tai juos informuokite kad nuo 8:00 iki 10:00 val. (arba 2 

valandas nuo įstaigos darbo pradžios, jeigu pradeda dirbti vėliau) jūs streikuosite. Po to, elkitės savo 

nuožiūra – paveskite studijuoti savarankiškai, perkelkite į kitą laiką ar praveskite paskaitą diskusiją 

apie socialinę dėstytojų padėtį ir aukštojo mokslo situaciją Lietuvoje. Vietoje modulio dalyko jiems 

tai būtų pilietiškumo paskaita. Studentai turėtų būti paaiškinta ko reikalaujama. Mes turime oficialų 

Studentų sąjungos raštą palaikantį dėstytojų reikalavimus. 

 

Kiti darbuotojai gali bendrauti tarpusavyje, dalintis patirtimi, užsiminėti savišvieta. Jei būsite 

kabinete vienas(-a), tai užlipinkite ant durų geltoną lipnų lapelį „Streikuoju nuo 8:00 iki 10:00 

val. Darbo reikalais prašau kreiptis kitu laiku.“ Jei tuo laiku daug migruosite universitete, 

kolegijoje, tai pageidautina, kad užsivilktumėte geltoną liemenę (tokias dėvi vairuotojai) – tada visi 

supras, kad streikuojate. 

 

Sveikintinos iniciatyvos (teisėtos ir etiškos) viešinant žinią apie keliamus reikalavimus ir AM 

streiką. Kuo labiau viešinkite socialiniuose tinkluose ir būtinai naudokite grotažymes #AMstreikas, 

#UniStreikas. 

 

Kilus klausimams skambinti streiko komiteto atsakingam asmeniui jūsų įstaigoje Vardas Pavardė 

telefono numeris +370 6 XXXXXXX arba LAMPSS streiko komiteto atsakingam asmeniui Astai 

Lapinskienei mob. tel. n. +370 612 75124. Pastebėjus kitų asmenų neteisėtą veiką patys(-čios) 

nesiimkite jokių veiksmų neteisėtai veikai užkardyti, o informuokite streiko komiteto atsakingą 

asmenį jūsų įstaigoje Vardas Pavardė telefono numeris +370 6 XXXXXXX arba LAMPSS streiko 

komiteto atsakingą asmenį Astą Lapinskienę mob. tel. n. +370 612 75124. Pastebėjus galimai 

daromą žalą įstaigos turtui, keliamą pavojų asmenų sveikatai ar gyvybei nedelsiant skambinkite 

bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir informuokite apie pavojų žmonėms ir turtui keliančią 

veikseną bei asmenis.  

 

  

Papildoma informacija. 

 

250 straipsnis. Teisinė streikuotojų padėtis ir garantijos 

 

1. Niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Streiko laikotarpiu 

streike dalyvaujantiems darbuotojams darbo sutarties vykdymas sustabdomas išsaugant darbo stažą 

ir teisės aktų nustatyta tvarka teisę į socialinį draudimą. 

2. Streike dalyvaujantiems darbuotojams nemokamas darbo užmokestis, jie atleidžiami nuo 

įsipareigojimų atlikti savo darbo funkcijas. 

3. Derybose dėl streiko užbaigimo gali būti susitarta, kad streike dalyvaujantiems darbuotojams bus 

išmokėtas visas darbo užmokestis arba jo dalis. 

4. Profesinės sąjungos ir jų organizacijos gali įkurti specialius piniginius ar draudimo fondus, iš 

kurių būtų skiriama finansinė parama streike dalyvaujantiems darbuotojams. 



5. Darbuotojams, nedalyvaujantiems streike, bet dėl streiko negalintiems dirbti savo darbo, 

apmokama kaip už prastovą ne dėl jų kaltės arba jie gali būti su jų sutikimu perkelti į kitą darbą. 

6. Priėmus sprendimą dėl streiko ir jo metu darbdaviui draudžiama: 

1) priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai arba iš dalies nutraukti įmonės, įstaigos, 

organizacijos ar struktūrinio padalinio darbą (veiklą); 

2) trukdyti visiems ar paskiriems darbuotojams ateiti į darbo vietas, atsisakyti suteikti darbuotojams 

darbą ar darbo įrankius; 

3) sudaryti kitas sąlygas ar priimti sprendimus, kurie visiškai ar iš dalies gali sustabdyti visos 

įmonės, įstaigos, organizacijos ar atskirų jos grandžių darbą (veiklą). 

7. Streiko metu darbdaviui draudžiama į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus, išskyrus 

atvejus, kai būtina užtikrinti minimalių paslaugų teikimą, bet nėra galimybės to padaryti šio 

kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

  

 

Pagarbiai LAMPSS pirmininkas 

Sigitas Vaitkevičius 

 


