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B priedas. Naujų užimtumo formų palyginimas 

B.1 lentelė. Naujos užimtumo formos (sudaryta autorės remiantis moksline literatūra) 
Table B.1. New forms of employment (compiled by authors based on scientific 
literature analysis) 

Užimtumo forma Ypatumai Šaltiniai 

Darbas ne visą 
darbo laiką (part-
time work) 

 

Užimtumo forma, kuri reglamentuoja 
atitinkamą darbo valandų kiekį per 
savaitę, o užimtieji gali suderinti 
darbą su kitomis nedarbinėmis veik-
lomis (mokslai, asmeniniai reikalai). 

Heyes, Lewis, 2014; 
Maurizio, 2016; 
O‘Brien et al., 2016; 
Srivastava, 2016; 
Miežienė, Gru-
ževskis, 2017 

Terminuotas (trum-
palaikis/sezoninis) 
užimtumas ar laiki-
nas įdarbinimas 
(temporary or sea-
sonal employment) 

Užimtumo forma, kuri pasireiškia, 
kai darbuotojas dirba tik numatytą 
terminą. Atskira terminuoto darbo rū-
šis yra trumpalaikis ar sezoninis dar-
bas, kai darbai yra priklausomi nuo 
metų laiko. 

 

Heyes, Lewis, 2014; 
International ... 
2015; Miežienė, 
Gruževskis, 2017 

Nuotolinis darbas 
arba darbas, parem-
tas informacinių ir 
kompiuterinių tech-
nologijų (IKT) nau-
dojimu (ICT-based 
mobile work) 

Darbo forma, kuri remiasi visos die-
nos neterminuotu užimtumu, bet dar-
buotojas atlieka darbą iš įvairių ga-
limų, sau patogių vietų už darbo ribų 
(iš namų, kliento patalpose). Ši užim-
tumo forma skiriasi nuo nuotolinio 
darbo (teleworking) formos, nes yra 
labiau mobili ir reikalauja dar mažiau 
vietos. Darbo užduotys yra atlieka-
mos naudojantis moderniomis, šiuo-
laikinėmis technologijomis. 
 

Srivastava, 2016; 
Mandl, 2017; Mie-
žienė, Gruževskis, 
2017; Schaefer, 
2017 

Savarankiškas u-
žimtumas (self-emp-
loyment) 

Žmonės gali vykdyti savo veiklą 
gavę verslo liudijimą ar patentą. Tai-
kant šią užimtumo formą nėra tiksliai 
numatytos darbo valandos ar darbo 
užmokestis, nes viskas priklauso nuo 
įdėtų pastangų ir asmeninių darbo re-
zultatų. 

Fudge et al., 2002; 
Heyes, Lewis, 2014; 
O‘Brien et al., 2016; 
Srivastava, 2016; 
Miežienė, Gru-
ževskis, 2017; 
Schaefer, 2017 

Laidavimu paremtas 
darbas ar darbas, at-

Užimtumo forma, kur užimtumo san-
tykiai ir susijęs darbo užmokestis yra 
paremti labiau laidavimu nei darbo 

International ... 
2015; Mandl, 2017; 
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Užimtumo forma Ypatumai Šaltiniai 
liekamas pagal civi-
lines sutartis (the 
voucher-based work 
or civil law cont-
racts) 

sutartimi. Darbo atlikimas yra parem-
tas atitikimu teisės aktams. Šiuo at-
veju darbuotojai turi statusą tarp dar-
buotojo ir savarankiškai dirbančio. 

Miežienė, Gru-
ževskis, 2017; 
Schaefer, 2017 

Laikinas valdymas 
(interim manage-
met) 

Užimtumo forma, kuri užtikrina, kad 
darbuotojui, kuris yra įdarbintas lai-
kinai, būtina turėti tinkamam darbų 
atlikimui reikalingus įgūdžius. Lai-
kino valdymo forma turi konsulta-
vimo elementų, bet darbdaviai yra 
ekspertai, kurie turi įdarbintojo, o ne 
išorės patarėjo statusą. 

Mandl, 2017; Schae-
fer, 2017 

Įprastas darbas 
(casual work) 

Tai į darbuotoją orientuota užimtumo 
forma, kuri yra tarp budėjimo režimo 
ir trumpalaikio darbo. Šiuo atveju 
darbdavys nėra priverstas reguliariai 
darbuotojui suteikti darbą, bet yra 
lankstus ir paveda jam užduotį tik 
tada, kai to reikia. Darbdavys yra 
lankstus darbo davimo atžvilgiu, bet 
darbuotojas jaučiasi nesaugus. 

 

Mandl, 2017; Schae-
fer, 2017 

Minios užimtumas 
(crowd employment) 

Užimtumo forma, kuri užtikrina dar-
buotojų lankstumą pasirinkti jiems 
tinkančią užduotį. Ši užimtumo 
forma yra artima savarankiškam 
darbui ar laisvai samdomam darbuo-
tojui. Užimtumo forma susijusi su 
pasiūlos ir paklausos nustatymu nu-
matant darbo užmokestį per plat-
formą. Virtualioje platformoje veikia 
didelis skaičius darbdavių, kurie 
siūlo atlikti tam tikrą darbą ir darbuo-
tojų, kurie pasirenka atlikti tam tikrą 
užduotį. Darbas yra skirstomas į ma-
žesnius darbus – užduotis – ir dar-
buotojas, įvertinęs turimą kvalifika-
ciją, atlieka pavestą užduotį ir gauna 
už tai atlygį. 

 

Mandl, 2017; Schae-
fer, 2017 
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Užimtumo forma Ypatumai Šaltiniai 

Portfelinis darbas 
(portfolio work) 

Užimtumo forma, kai savarankiškai 
dirbantys asmenys dirba dideliam 
klientų skaičiui, atlieka darbus, atitin-
kančius jų kvalifikaciją, ir teikia ne-
didelį darbų kiekį kiekvienam iš jų. 

Mandl, 2017; Schae-
fer, 2017 

Užimtumas bendra-
darbiaujant (colla-
borative employ-
ment) 

Nauja savarankiško darbo forma, kur 
verslo partnerių santykiai yra užmez-
gami skirtingose šalyse (gali būti net 
iki 10 šalių). 

Mandl, 2017; Schae-
fer, 2017 

Praktika/savanoriš-
kas darbas (volun-
tary work) 

Darbo atlikimas neatlygintinai. O‘Brien et al., 2016 

Trigubas įdarbini-
mas (triangular 
employment) 

Užimtumo santykiai tarp darbuotojo, 
darbdavio ir darbo agentūros. 

Maurizio, 2016 

Darbuotojų ir darbo 
pasidalijimas (Emp-
loyee and job sha-
ring) 

Darbuotojų pasidalijimas pasireiškia, 
kai keliems darbdaviams reikia atitin-
kamo darbuotojo žinių ir jie visi nori 
su juo sudaryti darbo sutartį. Darbo 
pasidalijimas pasireiškia, kai vienas 
darbas yra padalijamas į kelis smul-
kesnius ir darbuotojai juos atlieka ati-
tinkamai turimai kompetencijai. 

Mandl, 2017; 
Shaefer, 2017 


