SEMINARAS
Darbo teisės aktualijos: dabartinis DK ir naujojo DK projektas
Seminaro aktualumas
Kiekvienas darbo santykių šalis, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, privalo žinoti (išmanyti)
darbo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, savo teises bei pareigas sudarant,
vykdant ir nutraukiant darbo sutartį. Seminaro metu bus aptariami ne tik esminiai darbo teisės
institutai, tačiau ir naujausia bei aktualiausia teismų praktika, naujojo DK projekto nuostatos.
Seminaro tikslas ir nauda
Supažindinti darbdavį, darbdavį atstovaujančius asmenis, darbuotojus bei kitus su darbo
santykiais susijusius asmenis su darbo sutarties sudarymo, vykdymo bei nutraukimo
aktualijomis, išmokyti apie pagrindines darbo sutarties šalių teises bei pareigas sudarant,
vykdant ir nutraukiant darbo sutartį, apžvelgti darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko
reglamentavimą, aptarti darbuotojų komandiravimo niuansus, išsiaiškinti praktikoje
pasitaikančią problematiką, apžvelgti aktualią bei naujausią teismų praktiką, aptarti naujojo DK
projekto nuostatas.
Pagrindinės temos
1. Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas.
2. Papildomi susitarimai su darbuotojais: nekonkuravimas, konfidencialumas, susitarimas dėl
papildomo darbo, kiti susitarimai.
3. Darbo sutarties nutraukimas: pagrindai, procedūra ir įforminimas.
4. Drausminė ir materialinė atsakomybė.
5. Darbuotojų komandiravimas.
6. Darbo užmokestis, darbo ir poilsio laikas.
7. Aktualiausia bei naujausia teismų praktika.
8. Naujojo DK projektas:
8.1. Naujojo DK projekto esminiai bruožai.
8.2. Numatomi esminiai pakeitimai ir aktualijos.
8.3. Spragos, kurias užpildys naujasis DK.
9. Klausimai, atsakymai, diskusija.
Seminarą veda
Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis. Baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Mykolo
Romerio universitete apgynė socialinių mokslų (teisės) daktaro disertaciją. ISM Vadybos ir
ekonomikos universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį,
taip pat BI Norvegijos vadybos instituto vadybos magistro laipsnį. Nuo 2002 m. – advokatas.
Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ įkūrėjas ir partneris. Lietuvos įdarbinimo įmonių
asociacijos prezidentas. Nuo 2005 m. dėsto darbo teisę bei verslo teisę, nuolat skelbia
mokslinius straipsnius. Lektoriaus specializacija yra darbo teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė ir
atstovavimas teismuose.
Seminaro data ir vieta
2015 m. lapkričio 04 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)
Klaipėda, viešbučio "Radisson Blue" konferencijų salė, Šaulių g. 28

