PRAKTINIS DARBAS
TEISINĖS INFORMACIJOS PAIEŠKOS SISTEMA LR SEIMO SVETAINĖJE – LR TEISĖS AKTAI

1.DARBO TIKSLAS.
Susipažinti su teisinės informacijos duomenų baze ir informacijos paieškos sistema LR seimo
svetainėje. Išmokti vykdyti informacijos paiešką LR teisinės informacijos duomenų bazėje. Teisės
aktai→Teisės aktų paieška.
2. UŽDUOTYS.
1. Suaktyvinkite interneto naršyklę. Į adresų laukelį "Address" įveskite adresą www.lrs.lt. Atversite
LR teisės aktų paieškos sistemą Teisės aktai→Teisės aktų paieška. Susipažinkite su pagalbos
langu, išnagrinėkite užklausos pateikimo specifiką. Atsakymus į užduočių klausimus įrašykite į
individualią laikmeną, aplanką Stud_Informatika, suteikdami failui pavadinimą, įrašydami savo
inicialus, pvz. JP_seimas.doc, JP_seimas.odt. Atsakymus į klausimus kopijuokite pvz., Copy ir
įterpkite Paste komandomis.
Pavyzdys, atsakymas į 5.1 užduotį ( kuris turi būti išsaugotas atsakymų faile) yra:
5.1 Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 470 – 0,2 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba
jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800).
Mokomoji medžiaga kaip klausimą atlikti parodyta metodiniuose nurodymuose žemiau.
2. Suraskite LR Konstituciją. Kiek kartų redaguota LR konstitucija. Naujausia aktualios redakcijos
data. Koks asmuo gali būti renkamas prezidentu. Kiek narių sudaro seimą ir keleriems metams
renkamas seimas.
3. Suraskite LR seimo rinkimų įstatymą. Kaip keliami kandidatai į Seimo narius?
4. Suraskite darbo kodeksą:
4.1. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarčių rūšys. Priimant į darbą būtini dokumentai
4.2. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos. Tikslinių atostogų rūšys. Kasmetinių atostogų
suteikimas dalimis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo.
Kasmetinių atostogų apmokėjimas.
4.3. Darbuotojas atleidžiamas iš darbo – nutraukiama darbo sutartis pagal Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 129 straipsnį. Kokią išeitinę išmoką gaus darbuotojas, jeigu jo nepertraukiamas
darbo stažas šioje darbovietėje yra 11 metų.
5. Suraskite gyventojų pajamų mokesčių įstatymą ir atlikite žemiau nurodytas užduotis:
5.1. Suraskite pagrindinį neapmokestinamą pajamų dydžio skaičiavimo formulę (toliau - NPD),
gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos
viršija 800 litų per mėnesį.
5.2. Suraskite NPD asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius,
jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose.
5.3. Kokie yra pajamų mokesčio tarifai. Koks pajamų mokesčio tarifas taikomas honorarui.
6. Suraskite individualių įmonių įstatymo aktualią redakciją. Raskite straipsnius, kurie pateiktų
individualios įmonės sampratą bei paveldėjimo ypatumus. Straipsnius pateikite lietuvių ir anglų
kalba.
7. Suraskite socialinių įmonių įstatymo aktualią redakciją. Raskite straipsnius, kurie pateiktų
socialinės įmonės tikslus bei socialinės įmonės teises. Straipsnius pateikite lietuvių ir anglų kalba.
8. Suraskite baudžiamąjį kodeksą ir atlikite žemiau nurodytas užduotis:
8.1. Suraskite nusikalstamų veikų rūšis.
8.2. Suraskite bausmės ir jos paskirties sampratą bei bausmių rūšis.

9. Suraskite civilinį kodeksą.
9.1. Kelios knygos sudaro civilinį kodeksą.
9.2. Kaip vadinasi penktoji ir šeštoji knygos.
3. METODINIAI NURODYMAI.
Darbo su duomenų baze specifika yra plačiai išdėstyta dalyje
IŠKVIESTI ANTRAME ŽINGSNELYJE (KLAUSIAMASIS ŽENKLAS)
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5.1 UŽDUOTĮ.
Žemiau pateiktame pavyzdyje matome atliktą 5.1 užduotį, čia pateikti darbo žingsneliai
(  step by step )
1 žingsnelis
MOKOMOJI MEDŽIAGA KAIP ATLIKTI

2 žingsnelis

3 žingsnelis

4 žingsnelis

5 žingsnelis

