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SKYRIUS - Pagrindiniai Saliq tarpusavio santykiq principai.
2 SKYRIUS - Darbas ir darbo uZmokestis, socialines garantijos'
3 SKYRIUS - Darbq sauga, sanitarines, higienines ir buitines dirbandiqjq imoneje s4lygos.
4 SKYRIUS - Pra5ymq, parei5kimq, skundq, pasiDlymq svarstymo, individualiq ir kolektyviniq
1

darbo gindq sprendimo tvarka.

SKYRIUS
6 SKYRIUS
5

- Susitarimas del profesines sqjungos atstovq veiklos garantrjq.
- Kolektyvines sutarties vykdymo kontrole.

Salys, sudariusios 5i4 sutarti, pripaZista, kad

ji turi svarbi4 reik5mg sekmingam

UZdarosios

akcines bendroves ,,Anyk5diq vandenys" (toliau-UAB ,,Anyk5diq vandenys") darbui, kolektyvo
nariq ir

jq

Seimq gerovei

ir pareiSkia apie savo suinteresuotum4 pletoti tarp samdomq darbuotojq ir

darbdavio konstruktyvius bei harmoningus santykius, remiantis abipusiu pasitikejimu, tarpusavio

supratimu

ir

atvirumu, siekti konstruktyvaus dialogo

ir

pagal galimybq vengti konfrontacines

taktikos. Salys bendradarbiauja kaip vienos komandos nariai tarpusavio pagarbos, pasitikejimo ir
susitarimo pagrindu.

1
1.1

SKYRIUS. PAGRINDINIAI SNI4I TARPUSAVIO SANTYKIU PRINCIPAI

straipsnis. fvadas
l.l,l. Kolektyvine sutartis parengta remiantis galiojandiais

LR

istatymais

ir

UAB

,,Anyk5diq vandenys" istatais.

1.1.2. Kolektyvines sutarties Salys yra:

-

UAB ,,Anyk5diq vandenys" profesine s4junga ,,Solidarumas", atstovaujanti UAB
,,Anyk5diq vandenys" darbuotojq kolektyvui,

-

UAB ,,Anyk5diq vandenys" direktorius

- toliau profesine

s4iunga;

- toliau Darbdavys.

UAB ,,Anyk5diq vandenys" darbuotojams
. darbo sutardiq sudarymo ir nutraukimo, darbo apmokejimo ir organizavrmo, saugos
ir sveikatos, darbo ir poilsio laiko, bei nustato papildomas, nei numatyta LR

1.1.3. Sia Kolektyvine sutartimi

Salys nustato

istatymuose, darbo ir socialines buitines garantijas bei lengvatas.

1.L4. Kolektyvine

sutartis yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis Saliq tarpusavio

santykius. Sutarties nuostatas privalo vykdyti
,,Anyk5diq vandenys"

j4

pasira5iusios Salys

ir visi UAB

darbuotojai
+
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1.1.5. Visi Kolektyvines sutarties priedai

ir papildymai, priimti Saliq susitarimu, yra

neatskiriama Kolektyvines sutarties dalis.

1.1.6. Kolektyvine sutartis isigalioja nuo jos pasiraSymo dienos,
vienos puses,

pasiraSius Darbdaviui, i5

ir profesines sqjungos pirmininkui, i5 kitos. Si Kolektyvine

sutartis

galioja iki naujos imones kolektyvines sutarties pasiraSymo.

1.2

straipsnis. Tarpusavioisipareigojimaiiratsakomyb€

L2. LProfesine sqjunga yra visq darbuotojq atstovas kolektyvinese derybose su Darbdaviu pagal

Kolektyving sutarti.
L2.2.Kylandius nesutarimus Salys isipareigoja sprgsti pirmiausia derybq keliu, visus gindytinus
klausimus

-

susitarimo budu, remiantis tarpusavio pasitikejimu ir pagarba.

turi teisg, esant abipusiam susitarimui, itraukti i galiojandi4 Kolektyving sutarti, bet
kokius pakeitimus ir papildymus, taip pat pripaLinti netekusiomis galios atskiry straipsniq ir

1.2.3. Salys

punktq nuostatas, informuojant apie tai kolektyv4.
1,2.4. Satys sutinka, kad

darbuotojams

visi Kolektyvines sutarties skyriai yra skirti visiems

ir kad atlikdamas

su

ja susijusiems

savo pareigas niekas neturi teises diskriminuoti kitq del

tautybes, pilietybes, amZiaus, lyties, religijos, priklausymo profs4jungoms

ir politiniq

paZilrq, taip pat darbuotoj q-invalidq atZvilgiu.

1.3 straipsnis. Darbdavys isipareigoja:
1

.3.1. Informuoti apie padeti

ir ivykusius pasikeitimus per metus Siais klausimais:

1.3.1.1. administracijos vadovybes ir struktlriniq padaliniq vadovq skyrimas arba atleidimas;

1.3.L2. svarbiausi organizaciniai pakeitimai;
1.3.1.3. technine politika, ilgalaikiai planai, imones veiklos taktika.
1.3.2. Kolektywines sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti informuoti Siais klausimais:
1.3.2.1. pagrindiniq techniniq ekonominiq rodikliq vykdymas;
1.3.2.2, saugus UAB,,Anyk5diq vandenys" techniniq irenginiq

ir

darbo priemoniq

eksploatavimas;

L3.2.3. svarbiausi technologiniai pakeitimai;
I .3 .2.4

.

personalo skaidius ir kadrq kaita;

i.3.3. Suteikti profesines sqjungos atstovams teisg dalyvauti

ir

laik4 UAB ,,Anyk5diq vandenys" administracijos posedZiq
svarstomi ekonominiai

ir

informuoti juos apie dat4 bei

ir

pasitarimq, kuriq metu bus

socialiniai klausimai, kuriuos, vadovaujantis LR istatymais ir

Kolektyvine sutartimi, bltina sprgsti tik suderinus su profesine s4junga.
1.3.4. Teikti darbuotojams informacij4apie laisvas

ir atsilaisvinandias pareigybes.
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1.3.5. Priimdamas sprendimus, turindius itakos darbuotojq

teisinei padediai, konsultuotis

darbuotojq atstovais, o LR istatymuose numatytais atvejais

-

gauti

su

jq sutikim4.

1.3,6. Teikti kit4 LR istatymais nustatyt4 informacij4.

1.4

straipsnis. Darbuotojaiisipareigoja:

1.4.1. Gerai ir efektyviai atlikti savo pareigas.

L4.2. Vykdyti darbo ir kolektyvines
114.3. Tausoti

sutarties reikalavimus.

UAB ,,AnykSdiq vandenys"

pastatus, bendros paskirties

ir darbo irenginius,

prietaisus ir itaisus, tikslingai ir taupiai naudoti elektros bei Silumos energij4, medZiagas, vandeni ir
kitus iSteklius.

1.4.4. Be Darbdavio atstovo leidimo nenaudoti UAB ,,AnykSdiq vandenys" pastatq, transporto,
bendros paskirties

ir

darbo irenginiq, prietaisq

ir

itaisq (tarp jr+

- kompiuterines irangos),

elektros ir Silumos energijos, medZiagq, vandens ir kitq i5tekliq asmeniniams tikslams.

1.4.5. Laikl'tis darbo drausmes, vidaus tvarkos, darbo ir prieSgaisrines saugos bei darbo higienos
reikalavimq.

1.4.6. Atlyginti materialinius nuostolius, atsiradusius del asmeninio aplaidumo darbe,

paga..

galiojandius LR istatymus,

L4.7

Nutraukdamas darbo sutarti, privalo nustatyta tvarka atsiskaityti su bendroves padaliniais ir

perduoti materialines vertybes padalinio vadovo paskirtam asmeniui.

1.4,8. Savo veikloje vadovautis LR istatymais, Vyriausybes nutarimais, kitais teisiniais ir
normatyviniais aktais bei Sia Kolektyvine sutartimi.

2 SKYRIUS. DARBAS IR DARBO UZMOKESTIS. SOCIALINES GARANTIJOS
2.1 straipsnis. Darbo sutartis.

2,L1, Su kiekvienu UAB,,Anyk5diq vandenys" darbuotoju
vadovaujantis galiojandiais

LR

sudaroma darbo sutartis

istatymais, Vyriausybes nutarimais, kitais teisiniais ir

normatyviniais aktais.

2.I.2.

Jei to nedraudZia istatymai

ir kiti norminiai aktai, darbuotojas gali susitarti, kad vis4

ar

dali savo darbo jis atliks namuose. Sis susitarimas paZymimas darbo sutartyje.

2.1.3. Esant laikinam kai kuriq pareigybiq darbuotojq poreikiui, leidZiama sudaryti terminuotas
darbo sutartis nuolatiniam darbui

2.1.4. Buvusiems bendroves darbuotojams (i5skyrus gaunantiems pensij4), atleistiems i5 darbo
del darbuotojq skaidiaus maZinimo, dviejq artimiausiq metq laikotarpyje suteikiama pirmumo teise

bfiti priimtiems i atsiradusias laisvas darbo vietas, atitinkandias jq kvalifikacijE ir sveikatos bUklg.
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2.2 straipsnis. Darbo uZmokestis

ir paskatos

2.2.1. UZ darb4 UAB ,,Anyk5diq vandenys" Darbdavys isipareigoja darbuotojams moketi
vadovaujantis LR istatymais ir kitais galiojandiais teisiniais aktais.

2.2.2.

Darbo uZmokestis mokamas uL darb4,darbuotojo atliekam4 pagal darbo sutarti.

2.2.3. Tamybinio atlyginimo priedai gali bDti mokami uZ:

a) papildomai atliekamus darbus;
b) auk5t4 kvalifikacij4, skubiq, svarbiq ar sudetingq darbq (uZduodiq) vykdym4;

c)

laikinai nesandio darbuotojo pavadavim4.

Priedai skiriami padalinio vadovo teikimu, skiriami direktoriaus isakymu. Padalinio vadovas
apie tai informuoja kolektyv4.

._,

2.2.4. Atlyginimai mokami darbo sutartyje nustatyta tvarka. Darbdavys neapmokestinamai
perveda darbuotojq atlyginimus

i

s4skaitas banke arba sudaro s4lygas pasiimti grynuosius

pinigus kasoje.

2.2.5. UAB ,,AnykSdiq vandenys" nuolatiniams darbuotojams, sekmingai uZbaigus metus ir
bendroves valdybai teigiamai ivertinus meting veiklos ataskait4 ir I arba esant pelnui, darbo
uZmokestis indeksuojamas proporcingu koeficientu minimalios algos padidejimui.

2.2.6. UAB ,,AnykSdiq vandenys" nuolatiniams darbuotojas, sekmingat uLbatgus metus tresant
pelnui, iSmoketi priedus, pagalimones premijavimo nuostatus, uZ metinius imones darbo rezultatus.

2.2.7. Darbdavys, specialiose maitinimui skirtose vietose, apr[pina nemokama kava, arbata,
geriamuoju vandeniu.

2.2.8. Kasmetiniq atostogq metu darbuotojui paliekamas

v

blti

jo vidutinis darbo uZmokestis, kuris turi

ne maZesnis uZ nustatyt4 menesing alg4.

2.3. Darbo ir poilsio reZimas
2.3,L Darbo ir poilsio laik4 nustatyti vadovaujantis UAB ,,Anyk5diq vandenys" darbuotojq
vidaus darbo tvarkos taisyklemis.

2.3.2. Darbo (pamainq) grafikus padaliniui sudaro tiesioginis
grafikai paskelbiami ne veliau

2.3.3. Darbo

ir

kaip

jo

vadovas. Darbo (pamainq)

prie5 savaitg iki Siq grafikq isigaliojimo.

poilsio reLimo, aptarnavimo normq

ir laiko pakeitimus, laiko normq

isigaliojim4 derinti su profesine s4junga ir pradeti taikyti lstatymq nustatytu laiku.
2.3.4. Darbo dienos trukme

pailseti ir pavalgyti. AtsiZvelgiant

- 8 valandos. Po 4 valandq darbo skiriama 45 minudiq pertrauka
i

darbo s4lygas, darbuotojams darbo laiku gali buti suteikiamos
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papildomos pertraukos. UZ papildomq pertraukq padalinio darbuotojams skyrim4 atsako tiesioginis
padalinio vadovas.

2.4. straipsnis. Kasmetiniq atostogq trukm6, suteikimo

ir iforminimo tvarka

2.4.1. Kasmetiniq atostogq trukme nustatoma galiojandiais LR istatymais.
2.4.2. Atostogos dalimis suteikiamos asmens praSymu, suderinus su Darbdaviu ar jo igaliotu
asmeniu ir padalinio vadovu,

2.4.3. Nepanaudotos kasmetines atostogos gali b[ti suteikiamos ir panaudotos bet kuriuo
laiku Salims susitarus.

2.4.4. Mokamos atostogos del asmeniniq prieZasdiq (neiSskaidiuojamos i5 eiliniq atostogq)
suteikiamos:

2.4.4.I. Vedybq atveju

-

2.4.4.2. Mirus artimajam
seseriai, vaikui

(ivaikiui)

-

3 darbo dienos prie5 arba po darbuotojo vestuviq dienos.

- vienam i5 tevq ar sutuoktiniq

tevq (iteviq), sutuoktiniui, broliui,

3 darbo dienos.

2.5. straipsnis. Papildomq atostogq garantijos

Del Seimyniniq aplinkybiq

ir kitq svarbiq prieZasdiq darbuotojo pra5ymu jam suteikti

nemokamas atostogas. Nemokamq atostogq trukme nustatoma Saliq susitarimu.

2.6. straipsnis. Socialinds garantijos

2.6.1. Skirti i5einantiems ipensij4 administracijos posedyje numatyt4 dovan4.
2.6.2. Mirus darbuotojui, laidotuvems skirti vienkarting

I

500,00 (vienas tlkstantis penki

Simtai) eurq dydZio pa5alp4.
Pa5alpa skiriama laidojusiam asmeniui.

2.6.3. Mirus darbuotojo artimajam (tevui, motinai, iteviams, vaikui, ivaikiui,
sutuoktiniui, broliui ar seseriai ) skirti 1 (vienfl imones vidutinio darbo uZmokesdio pa5alp4
( praejusio menesio imones vid. DU), o nuo 2019 m. sausio 1 d. skirti vienkarting 800,00 (a5tuoni
Simtai) eury dydZio paSalp4.

2.6.4. Jeigu bendroveje dirba keli
mokama tik vienam

iS

jq

Seimos nariai,

tai

paSalpao

mirus Seimos nariui,

arba, darbuotojams pageidaujant, visiems lygiomis dalimis.

2.6.5. Darbuotojams, i5dirbusiems bendroveje

ne

maLiau

kaip 3

metus,

keturiasdeSimties, penkiasde5imties, Se5iasdeSimties metq sukakdiq proga, priskaidiuoti vienkarting

I

240,00 (vienas tlkstantis du Simtai keturiasdeSimt) eury dydLio iSmok4.
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2.6.6, I5moketi bendru susitarimu paSalp4, kai reikalinga materialine parama (esant

sunkiam sveikatos sutrikimui, patyrus nuostoliq del stichiniq nelaimiq bei kitq nuo darbuotojo
nepriklausandiq prieZasdiq).
2.6.7. Bendrovds darbuotojo ar jo Seimos nario laidotuvems skirti transport4 nemokamai.
2.6.8. Vykdyti darbuotojq profilaktinius skiepijimus nuo gripo ir erkinio encefalito.
2.6.9. Darbuotojui pageidaujant, sanatoriniam gydymui suteikti neapmokamas atostogas.

2.6.10. Suderinus su darbdaviu, leisti bendroves darbuotojams pasinaudoti transporto
priemone. Darbuotojas apmoka tik uZ sunaudotus degalus.

2.6.1I. Organizuoti ir finansuoti

Sventes, kultUros

ir sporto renginius

darbuotojams ir

jq

Seimos nariams ne daugiau kaip du kartus per metus.

2,6.12. Darbuotojiems, iSdirbusiems imoneje daugiau nei 10 metq, igyjusiems teisg i
pensij4

ir

nutraukusiems darbo sutarti darbuotojo pra5ymu, iSmoketi 3 (trijq) menesiq vidutinio

imones darbo uZmokesdio dydZio iSmok4 ( praejusio mdnesio imones vidutinis DU).

2.6.13. Darbuotojq vaikams iki 14 metq, skirti kaledinem dovanelem (vienam vaikui) iki
20,00 eurq.

2.6.14.

UZ pirm4sias 2

laikinojo

nedarbingumo dienas darbdavys darbuotojui moka

100 proc. uZdarbio dydZio ligos iSmok4.

3.

SKYRIUS. DARBV SAUGA, SANITARINES, HIGIENINES IR BUITINES

DIRBANdIVJU IMONEJE SALYGOS
3.1 straipsnis. Darbrl saugos

3.1.1. Darbq sauga

ir

ir

saugos darbe sistema

darbuotojrl sauga dirbant UAB,,Anyk5diq vandenys" padaliniuose

grindZiama LR darbuotojq saugos

ir sveikatos darbe istatymu, kitq LR Vyriausybes normatyviniq

aktq nuostatomis.

{sigaliojus naujiems darbuotojq saugos ir sveikatos teisiniams aktams ar Siq aktq pataisoms,

visi fmoneje galiojantys normatyviniai dokumentai nedelsiant atitinkamai keidiami, o Kolektyvines
sutarties Sio skyriaus punktai, neatitinkantys teises aktq, keidiami pagal aktus, iforminus Saliq
susitarimu.

Nauji darbuotojq saugos sqlygq ir sveikatos reikalavimai isigalioja nuo teisiniq aktq
isigaliojimo momento.
3.1.2. Darbdavys kiekvienoje darbo vietoje sudaro normalias darbo s4lygas, gerina saugum4
darbe, atlieka higienini darbo vietq ivertinim4, vykdo darbo s4lygq kontrolg.
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3.1.3. Darbdavys sudaro s4lygas

ir

finansuoja imones darbuotojq periodi5ko medicininio

patikrinimo atlikim4. Medicininio patikrinimo metu darbuotojui iSsaugomas vidutinis

darbo

uZmokestis.

3.I.4. Atsakingo darbuotojo teikimu, ne del darbuotojo kaltes, nusidevejg darbo drabuZiai,
darbo avalyne

ir kitos individualios

apsaugos priemones keidiamos anksdiau numatyto laiko.

3.1.5. UAB ,,Anyk5diq vandenys" darbuotojai draudZiami nuo nelaimingq atsitikimq.
Draudimo apsauga turi galioti vis4 par4.

3.2 straipsnis. Darbdavio teis€s

3.2.I. Reikalauti, kad

darbuotojai darbo vietoje laikytqsi darbq saugos instrukcijq ir

taisYkliq.

3,2.2. Skirti drausmines nuobaudas darbuotojams, paZeidusiems darbq

!

saugos normatyviniq

aktq reikalavimus, vidaus darbo tvarkos taisykles, reikalauti, kad nustatyta tvarka

bDtq

kompensuojama padary,ta Lala, taip pat reikalauti pakartotinio darbq saugos taisykliq ir instrukcijq
Ziniq patikrinimo.

3.2.3. Tikrinti darbuotojo blsen4 del alkoholinio arba narkotinio apsvaigimo pagal LR
istatymus.

3.3.straipsnis. Darbdavio pareigos
3.3.1. Pagal darbo sqlygas

ir normas aprlpinti darbuotojus darbo drabuZiais, individualiomis

apsaugos ir higienos priemonemis.

3.3.2. Pagal taisykles

ir

normas aprupinti gamybinius padalinius saugiais irenginiais,

matavimo prietaisais, darbo irankiais, pirmosios pagalbos priemonemis, vaistinelemis,
sukomplektuotomis pagal s4ra54, ir kitomis priemonemis, privalomomis pagal LR norminius aktus.

3.4.straipsnis. Darbuotojo teis6s

3.4.L SuZinoti i5 Darbdavio apie esamus darbo aplinkoje kenksmingus ir

pavojingus

sveikatai veiksnius.

3.4.2. SusipaZinti

su i5ankstinio

ir periodi5ko sveikatos tikrinimo rezultatais, nesutikimo

su

patikrinimo rezultatais atveju pakartotinai pasitikrinti savo sveikat4. UZ. laik4, kurio metu
darbuotojas tikrinosi sveikat4 savo iniciatyva, imone moka

tais atvejais, kai

auk5tesnes

specializuotos medicinos istaigos iSvada paneigia tos istaigos, su kuria imone sudare sutarti,
medicinines komisij os i5vad4.

3.4.3. Atsisakyti atlikti

darbus, jeigu neapmokyti saugiai juos

atlikti ir pavojingus sveikatai

bei gyvybei, ra5tu prane5us apie tai Darbdaviui,
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3.5 straipsnis. Darbuotojo pareigos

Darbuotojai privalo:

3.5.1. Vykdyti normatyviniq dokumentq reikalavimus del imones darbuotojq

saugos

ir

sveikatos ir vadovaujantis savo Ziniomis bei darbdavio duotais nurodymais, kuo daugiau r[pintis
savo bei kitq darbuotojq saugumu

ir sveikata.

3.5.2. Laikytis ma5inq bei mechanizmq eksploatavimo taisykliq, darbq saugos instrukcijq
ir taisykliq, nedirbti su techniSkai netvarkingomis darbo priemondmis ir nedelsiant pranesti apie tai
Darbdaviui

4.

(o igaliotam

asmeniui).

SKvRIUS. PRASYMV, PARErSxrvrq, SKUNDV, PASIULYMU SvARSTYMo'
INDIVIDUALIV IR KOL KTYVINIV DARBO GINEV SPRENDIMO TVARKA

4.1. straipsnis. Pra$ymq, parei5kimu, skundq, pasitrlymq' nesureguliuotq LR istatymais'

svarsfymo tvarka

4.LL

Pra5ymai pateikiami tiek raStu, tiek LodLiu. Zodiniai praSymai priimami

tik

tais

atvejais, kai juos galima i5sprgsti nedelsiant, nepaLeidLiant pareiSkejo ir imones interesq.

4.1.2. Pra5ymas turi

blti

parei5kejo pasira5ytas, nurodyta

jo

para5ytas valstybine (lietuviq) kalba, tvarkingai
vardas, pavarde

ir adresas, kuriuo

"""0'11;3:ffi:::::hT,',ffi::?T'i"'::;-'

ir

iskaitomai,

pareiSkejas pageidautq gauti

adresuoti vadovui, kuris neigariotas spresti

5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos
jam
perduoti dokument4 pagal paskirti. Jeigu vadovas parei5kej4 priima asmeniSkai, privalo
paai5kinti, kokia organizacij4 arba i koki pareigun4 bltina kreiptis del klausimo sprendimo,
Siuos klausimus, vadovas privalo, prane5Es parei5kejui, per

i

paaiSkindamas apskundimo tvark4 ( administracijos organams, teismui ar kt.).

4,2. straipsnis. Individualiq darbo giniq d6l darbo apmokdjimo, premijq, drausminiq
nuobaudq ir kitq klausimq sprendimas
4.2.LDarbuotojas, suZinojgs apie savo teisiq paLeidimq, turi teisg kreiptis iDarbdavi su pra5ymu
kilusiam nesutarimui i5sprgsti tiesio ginese derybo se'
4.2.2,Darbulotojo pareiskimas del darbo sutarties, darbo istatymq, kitq teisiniq aktq, Darbdavio
nustatytq taisykliq taikymo, Kolektyvines sutarties nuostatq vykdymo nelaikomas darbo gindu, kol

jis

neapsvarstys

jo

su tiesioginiu vadovu

ir

nei5naudos galimybes i5sprEsti gind4 tiesioginese

derybose.

4,2,3. Darbuotojq individualls darbo gindai sprendZiami vadovaujantis LR istatymais.
UZdarosios akcines bendroves,,AnykSdiq vandenys'' kolektyvine sutartis
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5

SKYRIUS. SUSITARIMAS DEL PROFESINES SAJUNGOS ATSTOVU VEIKLOS
GARANTIJV

5.1. straipsnis. Darbdavys pripaZista UAB ,,AnykSdiq vandenys" profesing s4jung4
,,Solidarumas", kaip teiset4 darbuotojq atstov4 lygiateisese derybose del darbuotojq darbo s4lygrl,

darbo apmokejimo, socialiniq garantijq

ir kitq

klausimq,

ir

derina tarpusavio santykius

vadovaudamasis Lietuvo s Respublikos istatymais.
5.2.

straipsnis. Profesine sqjunga isipareigoja savo veikloje vadovautis LR istatymais, vyriausybes

nutarimais, kitais norminiais aktais, savo istatais, Sia sutartimi.

5.3. straipsnis. Profesines s4jungos nariui pra5ant, nemokamai i5skaidiuoti i5 atlyginimo
profesines s4jungos nario mokesti ir pervesti

ji i

profesines sqjungos atsiskaitom4j4 s4skait4.

5.4. straipsnis. Profesine s4junga turi teisg reikalauti i5 darbdavio panaikinti

jo

sprendimus,

paLeidLiandius Lietuvos Respublikos istatymq nustatytas darbo, ekonomines, socialines profesines

s4jungos nariq teises. Sios reikalavimus darbdavys
dalyvauj ant j os pateikusios profesines

5.5. straipsnis. Darbdavys kviedia

s4j

turi i5nagrineti ne veliau kaip per 10 dienq,

ungos atstovams.

ir sudaro galimybg profesines s4jungos

vadovaujandiq organq

nariams dalyvauti gamybiniuose, administracijos posedZiuose ir pasitarimuose, kur nagrinejami Sios
sutarties vykdymo klausimai.

5.6. straipsnis. Po darbo, suderinus su darbdaviu, Profesines s4jungos renginiams organizuoti
leidLia naudoti

sb

endrovei priklaus andiomi s patalpomi

s.

5.7. straipsnis. Darbdavys negali atleisti i5 darbo darbuotojo

- bendroveje veikiandios profesines

s4jungos nario, be profesines sqjungos, kuriai priklauso darbuotojas, sutikimo.

5.8. straipsnis. Bet kokiq pasitlymq ar nesutadmq del kolektyvines sutarties vykdymo atveju,
profesinds s4jungos komitetas

ir

darbdavys isipareigoja konsultuotis

ir

nagrineti iSkilusias

problemas s4Ziningumo, geranoriSkumo principais.

5.9. straipsnis. Profesines s4jungos komitetas isipareigoja netrukdyti bendroves ritmingo darbo
piketais ir kt. akcijomis, nukreiptomis prieS darbdavi, jeigu darbdavys vykdo kolektyvines sutarties
isipareigojimus.

5.10. straipsnis. Profesine sEjunga turi teisg inicijuoti derybas del kolektyvines sutarties nuostatq
pakeitimo, ispej usios administracij 4 prie5 vien4 menesi.

5.11. straipsnis. Profesine sEjunga, informavusi darbdavi ne veliau kaip prie5 14 kalendoriniq
dienq, darbo metu gali Saukti ne daugiau kaip du visuotinius imones darbuotojq susirinkimus
(konferencijas) per metus.

Darbdaviui turi b[ti prane5ama susirinkimo tema, datair darbotvarke, kurios tures bDti suderintos.

UZdarosios akcines bendroves,,Anyk5diq vandenys'' kolektyvine sutartis
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5.12. straipsnis. Profesines sqjungos atstovaujamq

ir valdymo organq nariai pareigas paprastai

atlieka darbo metu. Tuo tikslu Sie nariai savo pareigoms atlikti (dalyvauti profesines sqjungos
renginiuose, kvalifikacijai kelti, dalyvauti posedZiuose ir

kt.) atleidZiami nuo

darbo ne maZiau kaip

64 darbo valandas per metus. UZ 5i laik4 jiems mokamas vidutinis darbo uZmokestis.

Pastaba. Visq profesines sqjungos atstovaujamq

ir valdymo

organq nariq atleidimo i5 darbo

valandos (dalyvauti profesines s4jungos renginiuose, kvalifikacijai kelti, dalyvauti posedZiuose ir

kt.) yra bendrai

sumuojamas.

6 SKYRIUS. KOLEKTYVINES SUTARTIES VYKDYMO KONTROLE
6.1.

straipsnis. Jeigu viena sutarties Saliq nevykdys ar netinkamai vykdys

sutarties nuostatas, kita

Salis gali reikalauti nutraukti sutarti ar panaudoti kitas teisines savo teisiq

ir interesq

gynimo

priemones istatymq nustatlta tvarka.
6.2. straipsnis. Salys pasilieka sau teisg pradeti derybas del Sios kolektyvines sutarties pakeitimo,
ne veliau kaip per menesi laiko, nuo vienos i5 Salies

pasi[lymo gavimo.

6.3. straipsnis. Salis, kitai Saliai teikdama pasi0lym4 del sutarties arba jos atskiry straipsniq
pakeitimo, turi kitai Saliai pateikti savo parengt4 pakeitimo projekt4, pasiUlyme nurodyti motyvus ir
argumentus, kodel sillomas pakeitimas,

bei nurodyi atsakingus asmenis del Sio klausimo

sprendimo.

6.4.

straipsnis.

Salys susitaria, kad darbdavio

ir

darbuotojq atstovq interesai bus derinami

tarpusavio susitarimais po abipusiq konsultacijq ir pageidaujamos informacijos pateikimo.

6.5. straipsnis. Kolektyvines sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis

ir gali bfti keidiami

taip, kaip ir sutartis.

6.6.

straipsnis.

Pasira5yti kolektyvines sutarties du originalai, kurie

antspauduoti. Jie saugomi: I - personalo skyriuje, II

yra susifiti,

- bendroves profesines

sunumeruoti

ir

s4jungos taryboje.

Visi pasira5lti egzemplioriai turi vienod4 teising gali4.

UZdaroji akcine bendrove
,,Anyk5diq vandenys"

UAB,,AnykSdiq vandenys"
profesine sqjunga,,Solidarumas"

Direktoriaus pavaduotoj as,
laikinai atliekantis dire

Pirmininke
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