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Siauli4 tardymo izoliatorius, istaigos kodas 191715773, buveines adres~ : Tr~4 g. 10,
Siauliai, atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Rajunciaus, veikiantis pagal Siauliq tardymo
izoliatoriaus nuostatus is vienos puses, ir Bausmi4 vykdymo sistemos pareigun4 profesini4 sajung4
jungtine atstovybe, veikianti pagal 2013 m. spalio 2 d. susitarimq Nr. LR6-ESP-1913, atstovaujama
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo istaig4 profesincs sajungos, istaigos kodas 195755562,
buveines adresas: V. MykolaiCio-Putino g. 5, LT-03106 Vilnius, pirmininko Kcrstucio Pauliuko is
kitos puses, kurie yra vactinami ,,Salimis", suctaro siq Siauliq tardymo izoliatoriaus kolektyvin~
sutartj (toliau - Sutartis).
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sioje Sutartyje vartojamos sqvokos
1.1. Bausmiq vykdymo sistema - Kalejim4 departamentas ir jam pavaldzios istaigos:
pataisos istaigos, tardymo izoliatoriai, probacijos tamybos ir Mokymo centras.
1.2. Darbdavys - Siauli4 tardymo izoliatorius (toliau Siauli4 TI arba istaiga).
1.3. Pataisos pareigunas - statutinis valstybes tamautojas, kurio tamybq reglamentuoja
Tamybos Kalejim4 departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas.
1.4. Darbuotojas - Siauli4 tardymo izoliatoriaus statutinis valstybes tamautojas, karjeros
valstybes tamautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti.
1.5. Pro/esiniq sqjungq jungtine atstovybe - Sutarties Salis, veikianti kaip jq sudariusi4
profesini4 sajung4 bendras junginys.
1.6. Pro/esine sqjunga - Jungtin<y atstovyb<y sudarancios profesines sajungos ir prie jos
prisijungusios profesines sajungos.
2. Sutarties tikslas - sudaryti palankias sqlygas Siauli4 tardymo izoliatoriaus veiklai,
uztikrinti tinkamas sios istaigos darbuotoj4 darbo (tamybos) organizavimo, darbo apmokejimo,
kvalifikacijos kelimo bei perkvalifikavimo, saugos, sveikatos ir kitas sqlygas, numatytas Lietuvos
Respublikos istatymuose, kituose teises aktuose ir Bausmi4 vykdymo sistemos istaigq sakos
kolektyvineje sutartyje (toliau - Sakos kolektyvine sutartis), siekti bausmi4 vykdymo sistemos
prestifo didinimo, formuoti tradicijas, skatinti darbuotojti lojalumq, moralcr ir etikl!.
3. Santykiai tarp Sali4 grindziami siais principais:
3 .1. sali4 lygiateisiskumo - Salys susitarimo atzvilgiu yra lygiavertes partneres;
3.2. interes4 derinimo (bendradarbiavimu) - Sali4 bendravimas uztikrinant Tardymo
izoliatoriaus darbuotoj4 teises ir interesus Sutartyje numatytais aspektais remiasi geranoriskumu,
sqziningumu, tarpusavio pagarba ir igyvendinamas bendradarbiaujant;
3.3. savarankiskumo - priimant sprendimus kiekviena is Sali4 veikia savarankiskai pagal
savo kompetencijq ir igaliojimus;
3.4. informavimo ir konsultavimo - socialine partneryste tarp Sali4 pletojama suteikiant
objektyviq informacijq, reikalingq susitarimams pasiekti bei vykdant konsultavimo, dalyvavimo
proceduras;
3.5. teisi4 ir pareig4 perejimo - keiciantis Sali4 valdymo organams, organizacinei
struktUrai taip pat reorganizavus juridini asmeni, Sutartimi nustatyti isipareigo..
isli , isskyrus
atveji, kai Sutartis nutraukiama;
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3.6. darbuotoj4 te1s14 vienodo gynimo - Sutarties nuostatos taikoµios visierrts istaigos
darbuotojams nepriklausomai nuo j4 narystes profesineje sajungoje.
4. Salys jsipareigoja:
. 4. 1. vykdyti Sutartj ;
4.2. laiku keistis informacija, reikalinga sios sutarties tikslams pasiekti, uitikrinti jos
konfidencialumq ir nustatyti konsultavimosi bei keitimosi informacija tvarkq;
4.3. padeti viena kitai siekti Sutartyje numatyt4 tiksl4;
4.4. nepazeisti Sali4 diskrecijos priimant sprendimus.
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5. lstaigoje veikia kolegialiis organai: Darbuotoj4 valdymo komitetas, Det;ybq komitetas,
Darbuotoj4 saugos ir sveikatos komitetas;
· t. ·.
6. Siauli4 tardymo izoliatoriaus darbuotoj4 darbo sqlygas nustato Lietuvos Respublikos
istatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
jsakymai, Kalejim4 departamento direktoriaus jsakymai, Bausmi4 vykdymo sistemos jstaig4 sakos
kolektyvine sutartis ir si Sutartis.
7. Tais atvejais, kuomet tarp sios Sutarties ir vidaus teises akt4 atsiranda priestaravim4,
taikomos sios Sutarties nuostatos. Jeigu atsiranda priestaravim4 tarp sios Sutarties ir Sakes
kolektyvines sutarties, taikomos darbuotojams naudingesnes kolektyvines sutarties nuostatos.
11. INFORMA VIMO, KONSUL TA VIMO IR DAL YV A VIMO PROCEDUROS
8. l Darbuotoj11 valdymo komitetq (toliau - Komitetas) Salys skiria po du atstovus.
jstaigos profesini4 S'ljung4 isrinkti ir deleguoti i Komitetq nariai jgyja profesines sajungos
renkamojo organo nario statusq. Bet kuriai is Sali4 paprasius, Komitetas organizuoja posedzius ir
aptaria iskilusias su darbo sqlygomis ir socialinemis garantijomis susijusias problemas. Komitetas
teikia rekomendacijas, siiilymus, isvadas profesinems sajungoms ir darbdaviui. Profesini4 sajung4
deleguoti komiteto nariai jgyja profesines sajungos renkamojo organo nario statusq. Darbuotoj4
valdymo komitetas dalyvauja ir savo siiilymus teikia nauj4 vidaus teises aktq, susijusi4 su
esminemis jstaig4 darbuotoj4 profesinemis, ekonominemis ir socialinemis garantijomis, projektq
svarstyme ir kit4 sprendim4 del esmini4 darbo organizavimo pakeitim4 priemime.
9. Derybq. komitetas formuojamas is trij4 nari4, atstovaujanci4 profesinems sajungoms ir
trij4 darbdavio atstov4. Deryb4 komitetas sprendzia Darbuotoj4 valdymo komiteto suformuluotus
klausimus, kuri4 del ribot4 laiko istekli4 ar Sali4 interes4 susikirtimo negali isspr((sti Darbuotoj4
valdymo komitetas. Baigys darbq Deryb4 komitetas pateikia isvadas Darbuotojq valdymo
komitetui. Deryb4 komiteto nariais negali biiti valdymo komiteto nariai. Profesini4 sajung4
deleguoti komiteto nariai igyja profesines sajungos renkamojo organo nario statusq.
10. Darbuotoj11 saugos ir sveikatos komitetas sudaromas dvisaliu principu - is vienodo
skaiciaus darbdavio atstov4 ir darbuotoj4 atstov4 saugai ir sveikatai. Komitetas nagrineja
nelaiming4 atsitikim4 darbe ir profesini4 lig4 prie:Zastis bei aplinkybes, parengia ir siiilo Siauli4 TI
direktoriui prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe bei profesinems ligoms
isvengti; nagrineja darbdavio jgyvendinamas priemones darbuotoj4 saugai ir sveikatai uztikrinti;
teikia pasiiilymus de! darbuotoj4 mokymo ir instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais;
organizuoja darbuotoj4 privalomus sveikatos tikrinimus; teikia pasiiilymus del darbuotoj4
apriipinimo buities, sanitarinemis ir higienos priemonemis.
11. Profesines sajungos j sudarom4 komitet4 ir komisij4 narius taip pat gali siiilyti jtraukti
ir jstaigos darbuotojus, nesanCius profesini4 sajung4 nariais, j4 sutikimu.
12. Laikas, praleistas vykdant Darbuotoj4 valdymo komiteto ir Deryb4 komiteto nario
funkcijas, laikomas darbo laiku.
13. Salys sudaro sqlygas viena kitai skelbti informacijq apie j4 veiklq, skelbimus ir kitq
bausmi4 vykdymo sistemos darbuotojams aktualiq informacijq Siauli4 tardymo izoliatoriaus ir
profesini4 sajung4 intemeto svetainese, skelbim4 lentose ir pan.
14. Darbdavys ne reciau kaip du kartus per metus informu
istaigos finansiny padetj, o profesine sajunga turi teisy teikti pasiiil
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panaudojimo. Darbdavys ne reCiau kaip du kartus per metus informuoja darbuotojus apie 2 procenti.J
pajam4 mokesCio skyrimq jstaigai bei sios paramos panaudojimq.
,
III. T ARNYBOS (DARBO) YP ATUMAI
15. Be Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytll atvejll, kai m~inaµias darbuotojll
skaicius, esant vienodai kompetencijai ir kvalifikacijai, pirmenybes teisy biiti paliktie01s d~rbe taip
· ~,._ .,,/
pat turi darbuotojai:
'
15.1. kurie turi ne maziau kaip penkiolika met4 pareigiino tarnyboh~taZ!f Kalejimll
departamente ar jam pavaldziose jstaigose, isskyrus pareigiinus, sulaukusius nusfatyto amziaus ar
istarnavusius nustatyt!f laik!f, reikalingq valstybinei pareigiin4 ir karill pensijai skirti;
15 .2. kuriems iki teises gauti valstybiny pareigiinll ir karill pensijq liko ne daugiau kaip
penkeri metai";
15 .3. kurie turi tris ir daugiau vaik4 iki 24 mett!, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo
programq ar pagal formaliojo profesinio mokymo programq arba studijuoja aukstojoje mokykloje
(studentai) nuolatinese studijose, jskaitant akademinill atostogll del ligos ar nestumo laikotarpj, taip
pat pilnameCill vaik4 nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tll paCill meti.J rugsejo 1
dienos;
15.4. kurie augina neigal4 vaikq.
16. Kai jstaigoje mazinamas darbuotoj4 skaiCius ir yra du ar daugiau darbuotoj4, kurie
atsizvelgiant i teises akt4 nuostatas turi vienodas teises buti palikti dirbti, del likimo dirbti siiiloma
atliekant atitinkam4 darbuotoj4 vertinimq Darbuotoj4 valdymo komitete, pagal Darbuotoj4 valdymo
komiteto nustatytq tvarkq.
17. Istaigos darbuotojai, kurie mano, kad buvo pazeistos jll tarnybos ir socialines
garantijas nustatanCios teises akt4, sios Sutarties nuostatos, turi teisy kreiptis i Darbuotojll valdymo
komitetq. Nesutinkant su jstaigos Darbuotojll valdymo komiteto isvadomis, darbuotojas turi teisy
kreiptis i Kalejim4 departamente sudarytq Tarnybinill gincll komisijq. Kreipimasis i Darbuotojll
valdymo komitetq ar Kalejimll departamente sudarytq Tarnybinill gincll komisijq neuzkerta kelio
istatym4 nustatyta tvarka ir terminais kreiptis i teismq.
18. Darbdavys isipareigoja sudaryti sqlygas darbuotojams kelti jll profesiny kvalifikacijq
pagal esamas finansines galimybes, jstaigos poreikius bei darbuotojo motyvuotq prasymq.

IV. ATSAKOMYBE IR SKATINIMAS
19. Jstaigos darbuotojai istaigos direktoriaus jsakymu gali biiti skatinami papildomomis
mokamomis atostogomis iki 10 kalendorini4 dien4 (Tarnybos Kalejimll departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos statutas), padekomis ir premijavimu (Darbo kodekso 142 str.).
20. Paskatinimo tvarka suteiktos papildomos mokamos atostogos turi biiti panaudotos per
12 menesi4 nuo j4 suteikimo datos, isskyrus atvejus, kai pareigunas suteikt4 atostog4 per sj
laikotarpj negali panaudoti de! tarnybos uzsienyje arba del nuo jo nepriklausancill aplinkybill.
Pareigunas, per sioje dalyje nustatytq laikq nepanaudojys paskatinimo tvarka suteiktll atostogll, jas
praranda.
21. Pries jstaigos vadovui priimant sprendimq del darbuotojll skatinimo, teikiami skatinti
kandidatai apsvarstomi Darbuotojll valdymo komitete. Darbuotojll valdymo komitetas taip pat gali
savo iniciatyva teikti kandidatiiras skatinti.
22. Darbuotojai gali biiti skatinami vienkartine ismoka is darbo uzmokescio fonde
esanci4 les4, neatsizvelgiant i jstaigos kreditorinius jsipareigojimus.
23. Salys isipareigoja siekti, kad jstaigos sutaupytos darbo uzmokesCio fondo lefos biiti.J
skiriamos darbuotoj4 motyvacijai didinti.
24. Darbuotojams istatymo nustatyt4 svenCi4 progomis, darbuotoj4 gyvenimo ir darbo
met4 jubiliejini4 sukakci4 progomis, igijus te·
gauf alstybiny socialinio draudimo arba
pareigun4 ir kari4 valstybirn~ pensijq ir savo
ainus is valstybes tarnautojo pareig4 arba
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atleidus is pareig4 del amziaus ar tarnybos pratysimo termino pabaigo~, uz nepriekaistingq
tamybini4 (darbo) pareig4 atlikimci ir (ar) pavyzdingci tarnybq (darbq) gali buti skiriama vienkartine
iki 100 procent4 pareigines algos dydzio pinigine ismoka. Teikiami skatinti kandidatai apsvarstomi
Darbuotoj4 valdymo komitete.
25. Jstaigos darbuotojai uz drausminius nusizengimus traukiami drausminen (tarnybinen)
atsakomyben. Drausmines (tarnybines) atsakomybes taikymo proceduroje Salys jsipareigoja laikytis
toki4 taisykli4:
25.1. esant darbuotojo rasytiniam prasymui, komisijos, tirianCios jstaigos darlµtotojo
galimai padarytq drausmini (tamybini) nusizengimq, posedziuose stebetojo teisemi.s ghli,dalyvauti
profesines sajungos atstovas;
· ~-,.
25.2. skiriant drausminy (tarnybiny) nuobaudq, isskyrus atleidimq, profesines sajungos
nariams, turi buti gautas profesines sajungos, kurios narys yra darbuotojas, renkamojo organo
sutikimas. Jei kiti teises aktai nenustato kitaip, jstaigos vadovas, patvirtinys tarnybinio patikrinimo
isvadq, ne veliau kaip kitci darbo dienci kreipiasi i profesines sajungos renkamajj organq del
sutikimo. Profesines sajungos renkamajam organui per 20 dienl! nepateikus atsakymo, jstaigos
vadovas priima sprendimci del drausmines nuobaudos skyrimo.
26. Profesine sajunga gali teikti motyvuotq siUlymci jstaigos vadovui panaikinti
darbuotojo drausminy (tamybiny) nuobaudq pries terminci.

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS
27. Jstaigoje jvedama sumine darbo laiko apskaita, suderinus su profesinemis sajungomis,
remiantis sia tvarka:
27.1. darbdavys pateikia motyvus del poreikio jvesti suminy darbo laiko apskaitq Darbuotoj4 valdyrno komitetui;
27.2. Darbuotoj4 valdymo komitetas pateikia jstaigos vadovui motyvuotci siUlymq del
sumines darbo laiko apskaitos jvedimo ar nejvedimo;
27.3. sumine darbo laiko apskaita jvedama jstaigos vadovo jsakymu, kuriame turi buti
numatytas darbo ir poilsio laiko pasiskirstymas per atitinkamq laikotarpj, apskaitinio laikotarpio
trukme, pamainl! trukme, pareigybil! sqrasas, kurioms taikoma sumine darbo laiko apskaita.
28. Darbuotojai, kurie apskaitiniu laikotarpiu virsija jiems numatytq darbo valandl!
skaici4, likus ne ma:Ziau nei penkioms darbo dienoms iki kito apskaitinio laikotarpio pradzios
pateikia prasymq darbdaviui, nurodydami kompensavimo budq. Darbuotojui per nurodytq terminq
nepateikus prasymo del kompensavimo budo pasirinkimo, darbdavys turi teisy kompensavimo budq
parinkti savo nuoziura.
29. Darbuotojo sutikimu gali buti leidziama dirbti virsvalandinj darbq. Tokiais atvejais
maksimali virsvalandzi4 trukme per metus - 260 valand4, taciau Salys jsipareigoja siekti, kad
virsvaland:Ziai nevirsyt4 180 valand4 per metus.
30. Salys susitaria laikytis sios darbo (pamain4) grafik4 sudarymo tvarkos:
30.1. jstaigos darbo (pamainos) grafikai paskelbiami ne veliau kaip likus 7 kalendorinems
dienoms iki darbo grafiko jsigaliojimo dienos. Darbo (pamainos) grafikus sudaro jstaigos
direktoriaus jsakymu paskirtas asmuo;
30.2. darbuotojai, rasytiniu prasymu ir pritarus tiesioginiam vadovui bei jstaigos vadovui
leidus, gali susikeisti darbo (pamainos) grafikuose numatytomis darbo ir poilsio dienomis,
pateikiant prasymq ne veliau kaip pries 5 darbo dienas iki pageidautinos darbo dienos. Darbo
grafikci tvirtinanCio asmens sutikimu ir pritarus tiesioginiam vadovui, prasymo pateikimo laikas gali
buti ir trumpesnis. Esant tamybiniam butinumui ar atsiradus ypatingoms aplinkybems
administracijos nedarbo metu, kai nera jstaigos vadovo, Apsaugos ir prieziuros skyriaus vyriausiasis
specialistas ar jj pavaduojantis pareigunas, darbuotojui sutikus gali keisti darbo (pamainos)
grafikuose numatytas darbo ir poilsio dienas. Apie grafike padarytus pakeitimus tiesioginis vadovas
pirmajci darbo dienci informuoja jstaigos vadovq tamybiniu pranesimu;
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30.3. darbuotoj4 darbo laikas, nustatytas darbo laiko grafike ar ki~ame jstaigos vadovo
teises akte, gali buti keiCiamas rasytiniu jstaigos vadovo sprendimu (rezoliucija, jsakymu,
ipareigojimu).
31. Salys sutaria, kad virsvalandines darbo valandos, numatytos Siauli4 tardymo
izoliatoriaus direktoriaus isakymu patvirtintame pareigun4 darbo laiko ir budejimo poilsio ir
svenci4 dienomis grafike (toliau - Grafikas), but4 kompensuojamos darbuotojo pasirinkimu,
suteikiant jam iseiginy dierni, apmokant virsvalandzius arba pridedant virsvalandines darbo
valandas prie kasmetini4 atostog4. Darbuotojo sutikimas dirbti virsvalandines darbo valandas ir
prasymas kompensuoti jas nurodant kompensavimo budci, turi buti pateiktas jstaigo~ dtfektoriui iki
Grafiko patvirtinimo.
· ~ •·
32. Kasmetines atostogos, esant darbuotojo prasymui ir sutikus vadovui, gali buti
suteikiamos nepraejus sesiems nepertraukiamojo darbo menesiams, proporcingai isdirbtam laikui.
33 . Nemokamos kasmetines atostogos gali bliti suteikiamos tik darbuotojo iniciatyva.
Darbo kodekso 13 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais jstaigos vadovas privalo suteikti
nemokamas atostogas darbuotojui j4 pareikalavus. Kitais atvejais nemokamos atostogos iki 3
menesi4 gali buti suteikiamos 5ali4 susitarimu, remiantis darbuotojo prasymu.
34. Jstaigos darbuotojams, besimokantiems pagal formaliojo svietimo programas, pagal
sias programas vykdanci4 svietimo tiekej4 pazymas suteikiamos mokymosi atostogos.
Darbuotojams si4 atostog4 laikotarpiu mokamas iki 100 proc. dydzio darbuotojo vidutinis darbo
uzmokestis, taciau mokama suma turi buti ne ma:Zesne nei puse darbuotojo vidutinio darbo
uzmokescio dydzio. Su darbuotoju, siekianciu gauti darbo uzmokesti mokymosi atostogq metu, gali
buti sudaromas susitarimas, numatant, kad darbuotojas, baigys mokslus, bausmi'4 vykdymo
sistemos istaigose isdirbs nuo 1 iki 4 met'4.
35. Nekintancios darbo dienos trukmes ir nekintanCio darbo dien'4 per savaittt skaiciaus
darbo laiko rezimu dirbanciam darbuotojui jo prasymu ir atsizvelgiant i jstaigos galimybes bei
efektyvaus darbo uztikrinimci gali buti leidziama dirbti lankstaus darbo grafiko rezimu, pasirenkant
kitokici darbo laiko pradzici ir darbo laiko pabaigci, nei istaigos darbo laikas. Atsisakymas
darbuotojui leisti dirbti lanksCiu darbo grafiku turi buti motyvuotas ir pateiktas rastu.

VI. DARBO UZMOKESTIS IR KITOS GARANTIJOS
36. Darbuotojams darbo uzmokestis mokamas vadovaujantis jstaigos Vidaus tvarkos
taisyklese nustatyta tvarka. Darbo uzmokestis, kitos su darbo u:Zmokesciu susijusios ismokos,
pervedamos i darbuotojo nurodytci asmenintt sciskaitci.
37. Jstaigos darbuotojams darbo uzmokestis mokamas du kartus per menesi - iki
einamojo menesio 21 dienos - iki 40 procent4 ismokamo darbo uzmokesCio, ir iki menesio,
einancio po menesio, uz kuri skaiCiuojamas darbo uzmokestis, 7 dienos - likusi dalis ismokamo
darbo uzmokescio. Esant finansinems galimybems, darbo uzmokestis uz gruodzio menesj
ismokamas iki einamt.LJ4 met4 paskutines darbo dienos.
38. Jei darbo uzmokescio diena sutampa SU sestadieniu - darbo uzmokestis mokamas
penktadieni, jei sutampa su sekmadieniu - darbo uzmokestis mokamas pirmadienj. Jei darbo diena
sutampa SU svenci4 dienomis, darbo uzmokestis ismokamas atitinkamai anksciau.
39. Esant darbuotojo rasytiniam prasymui, darbo uzmokestis gali buti mokamas vienci
kartci per menesi, iki menesio, einancio po menesio, uz kuri skaiciuojamas darbo uzmokestis, 7
dienos.
40. Kaine del darbuotojo kaltes paveluotai ismokamas darbo u:Zmokestis ar kitos su darbo
(tamybos) santykiais susijusios ismokos, kartu su jomis sumokami delspinigiai uz kiekvienctpraleistct- kalendorintt dienct-, pradedant skaiCiuoti po 7 kalendorini4 dien'4, kai ismokos teises
aktuose, nustatytu laiku turejo buti sumoketos ir baigiant skaiCiuoti jskaitantj4 ismokejimo dien~.
41. Kai darbuotojui isakymu pavedama atlikti ir kito darbuotojo funkcijas
okama 10
procent'4 pareigines algos dydzio priemoka uz papildom'4 funkcij4,
'4 £ igybes
aprasyme, vykdymci. Atsizvelgiant i papildom'4 funkcij4 kieki bei j
, Ukines-
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finansines komisijos prie jstaigos direktoriaus (toliau - OFK) siUlymu, ~arbuotojui gali bUti
mokama ir didesne priemoka. Taip pat OFK siUlymu, esant tiesioginio vadovo teikimui, darbuotojui
gali buti skiriama priemoka uz jprastci darbo kriivj virsijancici veiklq.
42. Darbuotojui, kurio materialine bukle sunki del jo seimos nario (tevq (itevi4), vaik4
(ivaiki4), sutuoktinio), su kuriuo palaiko socialinius rysius, mirties, skiriama vieno minimalaus
atlyginimo dydzio pasalpa. Prasymci skirti pasalpq darbuotojas teikia jstaigos vadovui. Kartu su
prasymu pateikiami ir prasymq scilygojanCias aplinkybes patvirtinantys dokumentai. Del pasalpos
skyrimo darbuotojo brolio (ibrolio), sesers (iseseres) mirties atveju sprendziama Sutarti~~ 4~ yunkte
nustatyta tvarka.
. -·
43 . Oarbuotojui, kurio materialine bukle sunki del jo paties, jo seimos nm:to (tevq (itevi4),
vaik4 (ivaiki4), broli4, seser4, sutuoktinio), su kuriuo palaiko socialinius rysius, · sunkios ligos,
stichines nelaimes ar turto netekimo, taip pat kitais ypatingais atvejais, gali buti skiriama pasalpa.
Prasymq skirti pasalpq darbuotojas teikia istaigos vadovui. Kartu su prasymu pateikiami ir pra$ymq
scilygojancias aplinkybes patvirtinantys dokumentai. Prasymq del pafalpos skyrimo svarsto OFK.
Darbuotojui pasalpa skiriama istaigos vadovo sprendimu, atsizvelgiant i OFK rekomendacijq.
44. Jei darbuotojo materialine bukle sunki del sunkios ligos ir jis negali parasyti pra$ymo,
materialine pasalpa gali buti skiriama pagal seimos nario prasymq.
45 . Darbuotojui vykstant j komandiruotes, paliekamas jo darbo uirnokestis. Jeigu
komandiruotes metu darbuotojas patiria papildom4 islaid4 (transporto, keliones, nakvynes ir kitq
islaid4), darbdavys jas turi kompensuoti. I darbuotojo komandiruotes laikq jeina keliones i
· darbdavio nurodytq darbo vietq ir atgal laikas. Jeigu kelione vyko iki darbo dienos pradzios ir po
darbo dienos valand4, poilsio ar svenci4 dienq, darbuotojas, suderinys su tiesioginiu vadovu, turi
teisy i tokios pacios trukmes poilsi pirmq darbo dienq po keliones, paliekant uz sj poilsio laikq
darbuotojo darbo uzmokesti.
VII. SAUGA IR SVEIKATA DARBE (TARNYBOJE)
46. Darbda\')'S isipareigoja saugoti darbuotoj4 sveikatq, gyvyby ir darbingumq, skatinti
socialini dialogq tarp Sali4, siekiant veikloje vengti darbo jstatym4 pazeidim4, vykdyti nelaiming4
atsitikim4 darbe bei profesini4 lig4 prevencijq.
4 7. Vadovaujantis JeinanCi4 i Iaisves atemimo viet4 jstaigas (iseinanci4 is j4) asmen4
apziuros ir j4 daikt4 patikrinimo tvarkos aprasu, nuolatiniai darbuotoj4 ir j4 daikt4 (isskyrus maisto
produktus) patikrinimai paprastai atliekami naudojant stacionarius metalo ieskiklius ir/ar
introskopus (kai j4 nera - rankinius metalo ieskiklius). Maisto produktai tikrinami metalo ieskikliu.
Kilus jtarimui del galimo draudziam4 daikt4 patekimo j jstaigq, darbuotojo atsinesti maisto
produktai gali buti tikrinami introskopu ar kitais tikrinimo budais.
48 . Bendrosios darbdavio pareigos uztikrinant saugiq ir nekenksmingq darbo vietq ir
aplink<:r
48 . l. organizuoti pradedanci4.i4 dirbti darbuotoj4 instruktavimq, saugiai dirbti jiems
pavestq darbq;
48.2. kartu su Darbuotoj4 saugos ir sve~katos komiteto nariais, vykdyti saugos ir sveikatos
stebesenq, igyvendinti prevencines ir saugos priemones;
48.3. uztikrinti, kad but4 irengtos patalpos, kuriose darbuotojai galet4 pavalgyti, pailseti ir
nusiprausti ;
48.4. irengti ir (ar) isduoti darbuotoj4 saugos ir sveikatos priemones darbo vietose ir (ar)
aplinkoje;
48.5. uztikrinti, kad sanitariniai mazgai bUt4 aprupinti higienos priemonemis (tualetiniu
popieriumi, skysto muilo dozatoriais, skystu muilu, ranksluosciais). Medziaginiai ranksluosciai turi
buti keiciami kasdien.
49. Darbdavys siekia sudaryti sqlygas fiziniam
pareiglinams.
50. Darbdavys garantuoja pirmajq medicinos pagalbq:
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50.1. orgamzuoJa greitosios medicinos pagalbos iskvietimq nela~ming4 atsitikim4 ir
umini4 susirgim4 atvejais;
50.2. organizuoja aprupinimq pirmosios medicinos pagalbos rinkiniais, kuri4 sudetis
patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymu;
50.3. uztikrina galimyby susi:Zeidus pasinaudoti pirmosios medicinos pagalbos rinkiniais,
kurie laikomi reziminio korpuso specialist4 kabinetuose ir budincios dalies patalpose.
51. Darbuotojai privalo tikrintis sveikatq Lietuvos Respublikos teises aktais nustatyta
tvarka ir scilygomis. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku, o negalint to padaryti
darbo laiku, uz laikq, sugaistci tikrinant sveikatq, mokamas j4 vidutinis darl;>o ~uzmokestis.
Pareigunams taip pat apmokamos vykimo i sveikatos tikrinimo vietq ir atgal · ~irtos i keliones
islaidos.
52 . Profesine sajunga arba bet kuris darbuotojas gali pateikti Darbuotoj4 saugos ir
sveikatos komitetui pasililymus de! darbuotoj4 saugos darbe ir darbo aplinkos gerinimo. Jei siiilymo
priemoni4 jdiegimas jmanomas techniskai ir finansiskai, darbdavys Darbuotoj4 saugos ir sveikatos
komiteto teikimu privalo toki pasililymq igyvendinti ar sj siiilymq aprobuoti.
53 . Darbdavys turi uztikrinti, kad visos jstaigoje turimos transporto priemones butq
draustos KASKO draudimu.
54. Apie ivykusius nelaimingus atsitikimus darbe ir pakeliui i darbq ar is darbo, ne veliau
kaip kitq darbo dienq po suzinojimo apie jvyki, darbdavys arba darbdavio jgaliotas asmuo rastu
pranesa Darbuotoj4 saugos ir sveikatos komitetui.

VIII. PROFESINES S;\JUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS
55 . Profesines sajungos nariams sudaromos galimybes dalyvauti profesines sajungos
rengiamuose seminaruose, konferencijose, mokymo kursuose ir kituose renginiuose uz jstaigos ribq,
suteikiant tam ne daugiau kaip tris darbo dienas per metus ir mokant j4 vidutinj darbo uzmokestj.
Salims susitarus, sis laikas gali buti ilgesnis. Apie dalyvavimq siuose renginiuose profesines
sajungos narys privalo rastu pranesti darbdaviui ne veliau kaip pries 5 darbo dienas ir gauti jo
sutikimq.
56. Profesines sajungos valdymo organ4 nariai, siekdami pasinaudoti teises aktq jiems
suteikta teise laisvu laiku savo profsajunginems pareigoms atlikti (120 valand4 darbo laiko per
metus, UZ kurj mokamas darbo uzmokestis), apie tai turi rastu informuoti darbdavj. I sj laik(j. nejeina
laikas, butinas dalyvauti patariamaj4 institucij4 ir kit4 komisij4, sudaromq jstaigoje, posedziuose,
kai profesines sajungos narys jose dalyvauja si4 komisij4 nario teisemis, profesines sajungos nari4
veikla profesineje sajungoje ne tarnybos metu neribojama.
57. Profesines sajungos nariams j4 prasymu gali buti suteiktos nemokamos atostogos
dalyvauti sprendziant darbuotoj4 profesinius, ekonominius ir socialinius klausimus, taip pat
profesines sajungos organizacijos veikloje.
58. Darbdavio sutikimu profesine sajunga, organizuodama savo nari4 ar (ir) kitq
darbuotoj4 susirinkimus darbo metu, turi ne veliau kaip pries 5 darbo dienas informuoti darbdavj.
Tokia pareiga taikoma ir tuo atveju, jeigu mineti susirinkimai organizuojami ne darbo metu, bet
darbdavio patalpose.
59. Esant profesines sajungos prasymui, suteikiamos patalpos jstaigoje profesines
sajungos veiklai vykdyti. Visais atvejais profesine sajunga darbdavio patalpas, technines priemones
rengiamiems susirinkimams gali naudoti darbdavio sutikimu ir sciziningai.

IX. SUT ARTIES VYKDYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
60. NustaCius sios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktq, per tris darbo
dienas viena is 8ali4 rastu informuoja Darbuotoj4 valdymo komitetq, kuriam ne
i Deryb4 komitet(j.. Nepavykus ginfo issprysti Deryb4 komitete, jis
ndzi
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka pasitelkus tarpininkq.
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61. Sutarties scilygos gali buti keiCiamos rastisku sali4 susitarimu. Sutarties pakeitimai ir
papildymai pasirasomi trimis egzemplioriais ir jforminami kaip sios Sutarties priedai.
62. Bet kuri is Sali4 turi teiscy nutraukti sici Sutarti vienasaliskai, apie tai rastu pranesus
kitai Saliai ne veliau kaip pries 3 menesius.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
63. Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo momenta ir galioja 3 (trejus) metus.... ; . /'
64 . Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti rastu ·ir pasirasyti
Sali4. Pasikeitus bausmi4 vykdymo sistemos Sakines sutarties nuostatoms, per 3 m~nesius nuo sios
sutarties pakeitim4 jsigaliojimo turi buti perziuretos ir esant poreikiui pakeistos jstaigos
kolektyvines sutarties nuostatos .
65. Sutarties tekstas ir su sia Sutartimi susijusi aktuali informacija yra skelbiama jstaigos
interneto svetaineje.
66. {sigaliojus Sutarciai, Darbdavys jsipareigoja ne veliau kaip per 5 darbo dienas
supazindinti su ja padalini4 vadovus ir jgalioja juos supa:Zindinti su Sutartimi sau pavaldzius
darbuotojus ne veliau kaip per 14 darbo dien4. Pageidaujantiems darbuotojams jteikiama Sutarties
kopija arba nurodomas jos intemetinis adresas.
67. Personalo skyrius naujai i pareigas priimamci darbuotoj(} supazindina SU sia Sutartimi.
Pageidaujantiems darbuotojams iteikiama Sutarties kopija arba nurodomas jos intemetinis adresas.
68. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinciais vienod(} teisincy galici: po vienci
kiekvienai 8aliai.
69. Darbdavys savo jsakymais nustatydamas naujas ar keisdamas galiojancias tamybos,
darbo scilygas bei socialines darbuotoj4 garantijas negali bloginti j4 palyginus SU sia Sutartimi,
kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.

Saulius Rajuncius
I

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo
jstaig4 profesines sajungos pirmininkas

Kcystutis Pauliukas

