KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS
KOLEKTYVINE SUTARTIS
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Kauno tardymo izoliatorius, jstaigos kodas 300013972, buveines adresas: A.
MickeviCiaus g. 11, LT- 44307, Kaunas, atstovaujamas ·Buhalterines apskaitos skyriaus
virsininkes, atliekancios direktoriaus funkcijas Rasos Kazenienes veikianCios pagal Kauno
tardymo izoliatoriaus nuostatus is vienos puses ir Jungtine profesiniq sajungq atstovybe,
veikianti pagal Jungtiny profesiniq sajungq atstovybes 2018-06-27 susitarim~, kuri~ sudaro
Kauno tardymo izoliatoriaus profesine sajunga, jmones kodas 300586420, buveines adresas: A.
Mickeviciaus g. 11, LT- 44307, Kaunas, atstovaujama pirmininko Arvydo Bajariino, Lietuvos
Respublikos ikiteisminio tyrimo jstaigq profesine sajunga, jstaigos kodas 195755562, buveines
adresas: V. MykolaiCio-Putino g. 5, LT-03106 Vilnius, atstovaujama pirmininko Kystucio
Pauliuko, Kauno apskrities policijos ir kitq teisesaugos darbuotojq profesine sajunga, jmones
kodas 193590343, buveines adresas: Chemijos g. 4B-506, Kaunas, atstovaujama komiteto
pirmininko Algimanto Laukaicio, is kitos puses, kurios yra vadinamos ,,Salimis", sudaro si~
Kauno tardymo izoliatoriaus kolektyvin~ sutarti (toliau - Sutartis).
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sioje Sutartyje vartojamos s~vokos:
1.1. Bausmiq vykdymo sistema - Kalejimq departamentas ir jam pavaldzios jstaigos:
pataisos istaigos, tardymo izoliatoriai, probacijos tamybos ir Mokymo centras.
1.2. Darbdavys - Kauno tardymo izoliatorius (toliau Kauno TI arba jstaiga).
1.3. Pataisos pareigunas - statutinis valstybes tamautojas, kurio tamybci
reglamentuoja Tamybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statutas.
1.4. Darbuotojas - Kauno tardymo izoliatoriaus pataisos pareigfulas, karjeros
valstybes tamautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti.
1.5. Profesine s~junga - organizacija, ginanti ir atstovaujanti darbuotojq profesines darbo,
ekonomines, socialines teises ir interesus.
2. Sutarties tikslas:
2.1. skatinti socialiny partnerysty, gerinti santykius tarp Darbdavio ir profesinill
sajungll, sudaryti palankias, s¥iningas darbo s~lygas;
2.2. derinti Saliq interesus;
2.3. formuoti jstaigos tradicijas ir kultUr~;
2.4. stiprinti darbuotojq lojalum~, moraly, etik~ ir skleisti vertybes.
3. Santykiai tarp Saliq grindziami siais principais:
3.1. faliq lygiateisiskumu - Salys yra lygiavertes partneres.
3.2. interesq derinimo (bendradarbiavimu) - Saliq bendravimas uztikrinant Kauno TI
darbuotojq teises ir interesus Sutartyje numatytais aspektais remiasi geranoriskumu,
s¥iningumu, tarpusavio pagarba ir jgyvendinamas bendradarbiaujant;
3.3. savarankiskumu - priimant sprendimus kiekviena is Saliq veikia savarankiskai
pagal savo kompetencij~ ir jgaliojimus;
3.4. informavimo ir konsultavimo - socialine partneryste tarp Saliq pletojama
suteikiant objektyvi~ informacij~, reikaling~ susitarimams pasiekti bei vykdant konsultavimo,
dalyvavimo proceduras;

2

3.5. teisil! ir pareigl! perejimo - keiCiantis Salil! valdymo organams, organizacinei
struktfuai taip pat reorganizavus juridinj asmenj, Sutartimi nustatyti isipareigojimai islieka,
isskyrus atvejj, kai Sutartis nutraukiama;
3.6. darbuotojl! teisil! vienodo gynimo - Sutarties nuostatos taikomos visiems istaigos
darbuotojams nepriklausomai nuo jl! narystes profesineje sajungoje.
4. Salys jsipareigoja:
4.1. vykdyti Sutarti;
4.2. keistis informacija, reikalinga sios Sutarties tikslams pasiekti, uZtikrinti jos
konfidencialum<!- ir nustatyti konsultavimosi bei keitimosi informacija tvark'!-;
4.3. nepa.Zeisti Salil! diskrecijos priimant sprendimus;
4.4. isteigti kolegialius organus: Darbuotojl! valdymo komitet~ ir Derybl! komitet~,
siekiant efektyviau pletoti socialiny partnerysty bei sprysti darbuotojl! ir darbdavio interesl!
liZtikrinimo klausimus.
5. Kauno TI darbuotojl! darbo s~lygas nustato Lietuvos Respublikos jstatymai,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
jsakymai, Kalejiml! departamento direktoriaus jsakymai, Bausmil! vykdymo sistemos jstaigl!
sakos kolektyvine sutartis ir si Sutartis.
II SKYRIUS
INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IRDALYVAVIMO PROCEDUROS

6. l sudarom~ Darbuotojq valdymo komitet~ Salys skiria po du atstovus. Bet kuriai
is Salil! paprasius, Komitetas organizuoja posedzius ir aptaria iskilusias su darbo s~lygomis ir
socialinemis garantijomis susijusias problemas. Komitetas teikia rekomendacijas, siiilymus,
isvadas darbdaviui.
7. Derybq komitetas formuojamas is trijl! naril!, atstovaujanCil! profesinems
sajungoms ir trijl! darbdavio atstoVl!. Derybl! komitetas sprendzia Darbuotojl! valdymo
komiteto suformuluotus klausimus, kuril! del ribotl! laiko isteklil! ar Salil! interesl! susikirtimo
negali issprysti Darbuotojl! valdymo komitetas. Baigys darb~ Derybl! komitetas pateikia isvadas
Darbuotojl! valdymo komitetui. Derybl! komiteto nariais negali biiti valdymo komiteto nariai.
8. Profesiniq s~jungq jungtine atstovybe i sudaromq komitetq ir komisijq narius
taip pat gali siiilyti itraukti ir jstaigos darbuotojus, nesanCius profesinil! sajungl! nariais, jl!
sutikimu.
9. Komitetuose sprendimai priimami balsl! dauguma. Komitetl! techninems
funkcijoms atlikti gali biiti skiriamas Komiteto sekretorius. Komiteto sekretorius nera
komisijos narys.
10. Salys jsipareigoja Darbuotojl! valdymo komitetui ir Derybl! komitetui teikti turim~
informacij<!-, reikaling:;i sill komitetl! veiklai. Darbuotojq valdymo komiteto ir Derybq komiteto
sudeti tvirtina darbdavys. Laikas, praleistas vykdant Darbuotojq valdymo komiteto ir Derybq
komiteto nario funkcijas laikomas darbo laiku.
11. Profesiniq s~jungq jungtine atstovybe ir darbdavys jsipareigoja teikti vienas
kitam informacij::i, susijusi:;i su darbuotojl! darbo, profesinemis, socialinemis ir ekonominemis
S(}.lygomis bei garantijomis Gei tai nepriestarauja teises aktl! nuostatoms) per 10 darbo dienq
nuo prasymo gavimo dienos. Informacijos pateikimo terminas Salil! sutarimu gali bliti
pratystas.
12. Profesiniq s~jungq jungtine atstovybe turi teisy teikti pasifllymus ir
rekomendacijas Darbdaviui, darbuotojl! profesines kvalifikacijos kelimo klausimais ir esant
galimybei prisideda prie mokyml! ir kitl! kvalifikacijos kelimo renginil! organizavimo ir
vykdymo.
13. Naujl! teises aktl!, susijusil! su esminemis istaigos darbuotojl! profesinemis,
ekonominemis ir socialinemis garantijomis, projektl! svarstyme dalyvauja ir savo siiilymus
teikia Darbuotojl! valdymo komitetas. Darbdavys rastu informuoja profesiny sajung~ apie
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siiilomus naujq lokaliniq teises aktq, susijusiq su esmm1ms istaigos darbuotojq profesiniq,
ekonominiq ir socialiniq garantijq keitimais, projektus.
14. Pries sprendimq priemimci del jstaigos struktiiriniq pertvarkymq, darbuotojq
skaiCiaus maiinimo bei del esminiq darbo organizavimo pakeitimq (darbo laiko rezimo
keitimo, pareigybiq perskirstymo planq, jstaigos administracijos padaliniq nuostatq, pareigybiq
aprasymq ir pan. planuojamq pakeitimq, kai tai susijy su ne maiiau kaip 3 darbuotojais) ir kitq
esminiq darbo organizavimo pakeitimq darbdavys informuoja Jungtiny profesiniq sajungll
atstovyby.
15. Informavimo ir konsultavimo procediiros Sutarties 13, 14 punktuose numatytais
atvejais vyksta Darbuotojq valdymo, o prireikus Derybq komitetuose. Informavimo ir
konsultacijq rengimo tvarka bei terminai nustatomi siq komitetq darbo reglamentuose.
16. Salys sudaro scilygas viena kitai skelbti informacijci apie jq veiklci, skelbimus ir
kitci bausmiq vykdymo sistemos darbuotojams aktualici informacijci Kauno tardymo
izoliatoriaus ir profesiniq sajungq intemeto svetainese.
17. Salys, ne veliau kaip pries 10 darbo dienq, informuoja apie renginiq organizavim~,
seminarus, konferencijas, kuriose bus aptariami klausimai, susijy su jstaigos darbuotojq
profesinemis, ekonominemis ir socialinemis garantijomis, darbo u:lmokesCiu, darbo
organ1zav1mu.
18. ISkilus abejonems del jstaigoje sudarytq komisijq sprendimq teisetumo, nedelsiant
nuo tokio sprendimo priemimo profesine sajunga apie tai motyvuotu rastu informuoja jstaigos
. direktoriq, kuriam paliekama teise laikinai sustabdyti ginCijamo sprendimo jgyvendinimci. Apie
priimt~ sprendimci informuojama profesine sajunga.
19. Darbdavys:
19.1. metq pradzioje, patvirtinus biudzetci, Kauno tardymo izoliatoriaus vietiniame
tinkle paskelbia einamajq metq biudzeto S<l-ffiatci ir organizuoja sio biud:Zeto pristatymci Salims;
19.2. metq pabaigoje, bet ne veliau kaip iki lapkriCio 15 d., esant prognozuojamam
darbo u:Zmokesciui skirtq Iesq sutaupymui, informuoja apie tai Salis.

III SKYRIUS
TARNYBOS (DARBO) YPATUMAI
20. Be Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytq atvejq, kai maiinamas
darbuotojq skaiCius, esant vienodai kompetencijai ir kvalifikacijai, pirmenybes teistt buti
paliktiems darbe taip pat turi darbuotojai:
20.1. kurie turi ne maiiau kaip desimties metq pareigiino tamybos stai(:} Kalejimq
departamente ar jam pavaldziose istaigose, isskyrus pareigiinus, sulaukusius nustatyto amziaus
ar istamavusius nustatytci laikci, reikalingci valstybinei pareigiinq ir kariq pensijai gauti.
20.2. kuriems iki teises gauti valstybiny pareigunq ir kariq pensij~ liko ne daugiau
kaip treji metai;
20.3. kurie turi tris ir daugiau vaikq iki 24 metq, jeigu jie mokosi pagal bendrojo
ugdymo programl:}- ar pagal formaliojo profesinio mokymo program~ arba studijuoja aukstojoje
mokykloje (studentai) nuolatinese studijose, jskaitant akademiniq atostogq del ligos ar nestumo
laikotarpi, taip pat pilnameCiq vaikq nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tll
paciq metq rugsejo 1 dienos;
20.4. kurie augina nejgalq vaikci;
20.5. neturintys kitq pragyvenimo saltiniq (darbo u:lmokesCio kitoje jstaigoje ar kitose
pareigose, pensijos ar pan.).
21. Kai istaigoje mazinamas darbuotojq skaiCius ir yra du ar daugiau darbuotojq, kurie
atsizvelgiant i teises aktq nuostatas turi vienodas teises biiti palikti dirbti, del darbo (tamybos)
teisiniq santykiq tysimo sprendziama atliekant atitinkamq darbuotojq vertinimci jstaigos vadovo
sudarytoje komisijoje, i kurios narius jtraukiamas profesines sajungos atstovas. l komisijos
posedi gali biiti kvieCiami vertinami darbuotoJai.
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22. Istaigos darbuotojai, kurie mano, kad buvo pazeistos jq tamybos ir socialines
garantijas nustatanCios teises aktq, sios Sutarties nuostatos, turi teistt kreiptis i Darbuotoj11
valdymo komitetq. Nesutinkant su istaigos Darbuotojq valdymo komiteto isvadomis,
darbuotojas turi teistt kreiptis i Kalejimq departamente sudarytci Tamybiniq gincq komisijci.
Kreipimasis j Darbuotojq valdymo komitetq ar Kalejimq departamente sudaryt:i Tamybiniq
gincq komisijci neuzkerta kelio istatymq nustatyta tvarka ir terminais kreiptis i teismq.
23. Darbdavys isipareigoja igyvendinti Pareigunq, isleidziamq i pensijci, integracijos i
darbo rinkq ir medicinines reabilitacijos priemoniq sistemos igyvendinimo bausmiq vykdymo
sistemoje tvarkos apraSo, patvirtinto Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkriCio 13 d. jsakymu Nr. V-460 ,,Del
pareigiinq, isleidziamq i pensijq, integracijos i darbo rink~ ir medicinines reabilitacijos
priemoniq sistemos igyvendinimo bausmiq vykdymo sistemoje tvarkos apraso patvirtinimo",
nuostatas.
IVSKYRIUS
ATSAKOMYBE IR SKATINIMAS

24. Darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutarti ir valstybes karjeros tamautojams
gali buti skiriamos sios paskatinimo priemones:
24.1. papildomos iki 5 kalendoriniu dienq trukmes mokamos atostogos;
24.2. vienkartine pinigine ismoka, mokama Vyriausybes nustatyta tvarka;
24.3. iki 1 MMA vardine dovana.
25. Darbuotojams vienkartine pinigine ismoka gali buti skiriama jstatymo nustatytq
svenCiq progomis, darbuotojq gyvenimo ir darbo metq jubiliejiniq sukakciq progomis, u:l
nepriekaistingq tamybiniq (darbo) pareigq atlikimq.
26. Darbuotojams jgijus teistt gauti valstybintt socialinio draudimo pensijq arba
pareiglinl! ir karil! valstybiny pensijq ir sia teise pareigiinui pasinaudojus arba atleidus juos is
pareigq del tamybos pratttsimo termino pabaigos ir uz nepriekaistingq tamybiniq (darbo)
pareigq atlikimq ir atsi:lvelgiant i nepertraukiamq jo tamybos sta:lci Kalejimq departamente
(Pataisos reikalq departamente prie Vidaus reikalq ministerijos arba jam pavaldzioje istaigoje
ar valstybes imoneje bei policijos komisariato pataisos darbq inspekcijoje) arba jam pavaldzioje
jstaigoje ar valstybes jmoneje, gali biiti skiriama vienkartine pinigine ismoka:
1) nuo 10 iki 15 metq - 1 menesiq jo vidutinio darbo u:lmokesCio dydzio iseitine
ismoka;
2) nuo 15 iki 20 metl! - 2 menesiq jo vidutinio darbo uzmokesCio dydzio iseitine
ismoka;
3) nuo 20 iki 25 metq - 3 menesiq jo vidutinio darbo u:lmokesCio dydzio iseitine
ismoka;
4) daugiau kaip 25 metus - 4 menesiq jo vidutinio darbo u:lmokescio dydzio iseitine
iSmoka.
27. Pries jstaigos vadovui priimant sprendimci del darbuotojl.J skatinimo, teikiami
skatinti kandidatai apsvarstomi Darbuotojq valdymo komitete. Darbuotojq valdymo komitetas
gali savo iniciatyva teikti kandidatfuas skatinti.
28. Esant lesq jstaigos uzmokesCio fonde, darbuotojai gali buti skatinami vienkartine
ismoka, neatsizvelgiant j jstaigos kreditorinius isipareigojimus.
29. Darbdavys isipareigoja, kad jstaigos sutaupytos darbo u:lmokescio fondo lesos
butq skiriamos tik darbuotojq motyvacijai didinti.
30. Darbdavys isipareigoja sudaryti sqlygas darbuotojams kelti jq profesintt
kvalifikacijq pagal esamas finansines galimybes, istaigos poreikius bei darbuotojo motyvuotq
prasym~ ir siekti, kad kiekvienais metais jstaigos islaidq sqmatoje darbuotojq mokymui biitq
skiriama ne maziau kaip 0,3 procento darbuotojq darbo u:lmokesciui skirtq asignavimq.
31. Jstaigos pataisos pareigunq ir k~rjeros valstybes tamautojq uz tamybinius
nusizengimus traukiant tamybinen atsakomyben, esant pataisos pareiguno ar karjeros valstybes
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tamautojo rasytiniam prasymui, komisijos, tirianCios tarnybini nusizengim'!, posedziuose
stebetojo teisemis gali dalyvauti profesines sajungos atstovas;
32. Profesine sajunga gali teikti motyvuotq, siUlymq, istaigos vadovui panaikinti
pataisos pareiguno ar karjeros valstybes tamautojo tarnybintt nuobaud<! pries termin'!.
VSKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

33. Jstaigoje sumine darbo laiko apskaita, jvedama sia tvarka:
33.1. darbdavys pateikia motyvus del poreikio ivesti sumin1t darbo laiko apskait'l Darbuotojq valdymo komitetui;
33.2. sumines darbo laiko apskaitos ivedimo sq,lygq, derinimas vyksta Darbuotojq
valdymo komitete;
33.3. Darbuotojq valdymo komitetas pateikia istaigos vadovui motyvuotq, siUlymq, dd
sumines darbo laiko apskaitos ivedimo ar neivedimo,
33.4. Sumine darbo laiko apskaita suderinus su profesinemis sajungomis, ivedama
istaigos vadovo isakymu, kuriame turi bUti numatytas darbo ir poilsio laiko pasiskirstymas per
atitinkamq, laikotarpi, apskaitinio laikotarpio trukme, pamainq trukme, pareigybiq sq,rafas,
kurioms taikoma sumine darbo laiko apskaita.
34. Darbuotojo sutikimu leidziama dirbti virsvalandinj darbq. Tokiais atvejais
maksimali virsvalandziq trukme per metus - 260 valandq.
35. Dirbancio nakti darbuotojo darbo laikas vidutiniskai negali virsyti 24 valandq per
pamainq, per apskaitini trijq menesiq laikotarpi."
36. Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra isdirbys daugiau valandq,
negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, uz virsytq, darbo laiko norm~ jam
apmokama kaip uz virsvalandiaj darbq, arba likus ne ma:liau nei penkioms darbo dienoms iki
kito apskaitinio laikotarpio pradzios darbuotojas pateikia prasymq, darbdaviui, kad virsytas
darbo laikas, padaugintas is skaiCiaus 1,5 butq pridedamas prie kasmetiniq atostogq laiko.
37. Salys susitaria laikytis sios ctarbo (pamainq) grafikq sudarymo tvarkos:
37.1. darbuotojams, dirbantiems pamainomis, (isskyrus Apsaugos ir prieziuros
skyriaus dieniny pamainq,) darbo grafike numatoma netrumpesne nei 12 val. pamaina;
37.2. darbuotojq darbas darbo (pamainos) grafike nenumatytomis dienomis laikomas
darbu poilsio dienq, ir uzji atsiskaitoma Darbo kodekso 144 straipsnyje numatyta tvarka.
38. Nekintancios darbo dienos trukmes ir nekintancio darbo dienq per savait~
skaiCiaus darbo laiko rezimu dirbanCiam darbuotojui jo prasymu ir atsizvelgiant i istaigos
galimybes bei efektyvaus darbo u:ltikrinimq, gali bUti leidziama dirbti lankstaus darbo grafiko
rezimu, pasirenkant kitokiq, darbo laiko pradziq, ir darbo laiko pabaig~, nei istaigos darbo
laikas. Atsisakymas darbuotojui leisti dirbti lanksCiu darbo grafiku turi biiti motyvuotas ir
pateiktas rastu.
39. Esant motyvuotam darbuotojo prasymui ir Saliq susitarimui, jstaigoje galimas
darbo atlikimo budas, kai darbuotojas darbo funkcijas (visas ar j11 dali), su darbdaviu suderinta
tvarka, atlieka nuotoliniu biidu, kitoje sutartoje ir darbuotojui priimtoje vietoje, naudojant
informacines technologijas.
40. Darbuotojai, rasytiniu prasymu ir pritarus tiesioginiam vadovui, gali susikeisti
darbo (pamainos) grafikuose numatytomis darbo ir poilsio dienomis. Darbuotojai, norintys
susikeisti darbo ir poilsio dienomis, turi pateikti prasymq, darbo grafik'! tvirtinanCiam asmeniui
ir pritarus tiesioginiam vadovui ne veliau kaip pries 5 darbo dienas iki pageidautinos darbo
dienos. Darbo grafikq, tvirtinancio asmens sutikimu ir pritarus tiesioginiam vadovui, prasymo
pateikimo laikas gali buti ir trumpesnis. Pakeitimai pazymimi darbo (pamainos) grafikuose.
41. Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetas teikia isvadas ir Profesiniq sajungq
jungtines atstovybes pritarimu bei vadovo sutikimu, darbuotojams suteikiamos papildomos ir/ar
specialios pertraukos. Pertraukq laikas numatomos darbo grafikuose.
.
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42. Mokyklinio amziaus vaikus auginantiems darbuotojams, jeigu jie to pageidauja,
sudaroma galimybe ne ma2iau kaip 14 kalendoriniq dienq nepertraukiamai atostogauti mokiniq
atostogq metu. Esant gineams, pirmenybe teikiama darbuotojams turintiems jaunesnio amziaus
vaikus.
43. Nemokamos kasmetines atostogos gali buti suteikiamos tik darbuotojo iniciatyva.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais istaigos
vadovas privalo suteikti nemokamas atostogas, darbuotojui jq pareikalavus. Kitais atvejais
nemokamos atostogos suteikiamos darbuotojo prasymu, saliq susitarimu.
44. Bausmiq vykdymo sistemos jstaigq darbuotojams, besimokantiems pagal
formaliojo svietimo programas, pagal sias programas vykdanciq svietimo tiekejq pazymas
suteikiamos mokymosi atostogos. Darbuotojams siq atostogq laikotarpiu gali buti mokamas iki
100 proc. dydzio darbuotojo vidutinis darbo uzmokestis, taCiau mokama suma buti ne ma2esne
nei puse darbuotojo vidutinio darbo uzmokesCio. Su darbuotoju, siekianCiu gauti:
44.1. 100 proc. darbo uzmokestj mokymosi atostogq metu, sudaromas susitarimas,
nurnatant, kad darbuotojas, baigys mokslus, bausmiq vykdymo sistemos jstaigose isdirbs ne
ma2iau nei 2 metus.
44.2. 75 proc. darbo uzmokestj mokymosi atostogq metu, sudaromas susitarirnas,
numatant, kad darbuotojas, baigys mokslus, bausmiq vykdymo sistemos jstaigose isdirbs ne
maziau nei 1 metus.
VI SKYRIUS
DARBO UZMOKESTIS IR KITOS GARANTIJOS
45. Darbdavys ne reciau kaip kart'! per menesj privalo rastu ar elektroniniu budu
darbuotojui pateikti informacij'! apie jam apskaiCiuotas, ismoketas ir isskaiCiuotas sumas ir apie
dirbto darbo laiko trukmy, atskirai nurodydamas virsvalandiniq darbq trukmy. Uz atsiskaitymo
lapeliq suformavim'! atsako Buhalterines apskaitos skyriaus darbuotojai.
46. Kai ne del darbuotojo kaltes paveluotai ismokamas darbo u2mokestis ar kitos su
darbo (tamybos) santykiais susijusios ismokos, kartu su jomis sumokami delspinigiai uz
kiekvien'! praleist'! kalendorintt <lien'!, pradedant skaiCiuoti nuo pirmos paveluotos dienos, kai
ismokos teises aktuose, nustatytu laiku turejo buti sumoketos ir baigiant skaiciuoti jskaitant jq
ismokejirno <lien'!. lstaigoje delspinigiq dydis skaiCiuojamas jstatymo nustatyt'! delspinigiq dydj
Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, padidinus 0,01
dydziu.
47. Kai darbuotojui pavedama laikinai atlikti ir kito darbuotojo funkcijas, mokama ne
rna2esne kaip 10 procentq pareigines algos priemoka uz papildomq funkcijq, nenustatytq
pareigybes aprasyme, vykdym'! arba uz jprast'! darbo kruvj virsijanci'! veikl'!.
48. Darbuotojui, kurio materialine bukle sunki del jo paties ligos, jo seirnos nario ligos
ar rnirties, stichines nelaimes ar turto netekimo, taip pat kitais ypatingais atvejais, gali buti
skiriama pafalpa. Prasym'! skirti pafalp'! darbuotojas teikia jstaigos vadovui. Kartu su prasymu
pateikiami ir prasyml:! S<:!lygojanCias aplinkybes patvirtinantys dokurnentai. Darbuotojui ne
didesne kaip 5 rninirnaliq rnenesiniq algq dydzio pasalpa is jstaigai skirtq lesl! skiriarna jstaigos
vadovo sprendirnu, atsizvelgiant i komisijos, kurios sudetyje dalyvauja profesines sajungos
atstovas, rekomendacij'!.
49. Jei darbuotojo materialine bukle sunki del ligos ir jis negali parasyti prasyrno,
rnaterialine pafalpa gali buti skiriarna pagal seimos nario prasym'!.
VII SKYRIUS
SAUGA IR SVEIKATA DARBE (TARNYBOJE)
50. Darbdavys jsip~eigoja saugoti, darbuotojq sveikat'!, gyvyby ir darbingum'!,
skatinti socialinj dialog'! tarp Salil!, siekiant veikloje vengti darbo jstatymq pa2eidimq, vykdyti
nelairningl! atsitikirnq darbe bei profesiniq ligl! prevencij'!.

,...
7
51. Darbdavys isipareigoja sudaryti saugias ir sveikas darbo S<').lygas. Kiekviena darbo .
vieta ir aplinka privalo buti saugi ir nekenksminga sveikatai. Darbuotojq saugos ir sveikatos
priemones finansuojamos darbdavio lefomis.
52. Bendrosios darbdavio pareigos uztikrinant saugi<'). ir nekenksming<'). darbo viet~ ir
52.1. organizuoti pradedanCiajq dirbti darbuotojq instruktavim'!-, saugiai dirbti jiems
pavest'! darbCJ.;
52.2. kartu su komitetq nariais, deleguotais nuo profesiniq sajungq, vykdyti saugos ir
sveikatos stebesen~, jgyvendinti prevencines ir saugos priemones;
52.3. u:Ztikrinti, kad butq jrengtos patalpos, kuriose darbuotojai gaktq pavalgyti,
pailseti ir nusiprausti;
52.4. jrengti ir (ar) isduoti darbuotoj11 saugos ir sveikatos priemones darbo vietose ir
(ar) aplinkoje.
53. Darbdavys sudaro palankias S'!-lygas darbuotojams uzsiimti kuno kultiira ir sportu,
pareigiinams tobulinti fizinj ir specialajj pasirengim'!-, skatina sveikos gyvensenos
propagavim'!-.
54. Darbdavys garantuoja pirmaj'l- medicinos pagalb'!-:
54.1. organizuoja greitosios medicinos pagalbos iskvietim'!- nelaimingq atsitikimq ir
uminiq susirgimq atvejais;
54.2. uztikrina galimyb(( susizeidus pasinaudoti pirmosios medicines pagalbos
rinkiniais.
55. Darbuotojai privalo tikrintis sveikat'!- Lietuvos Respublikos teises aktais nustatyta
tvarka ir s'!-lygomis. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku, o negalint to
padaryti darbo laiku, uz laik'!-, sugaist'!- tikrinant sveikat'!-, mokamas jq vidutinis darbo
uzmokestis.
56. Darbdavys jsipareigoja ne veliau kaip per 3 menesius nuo sios Sutarties
pasirasymo jsteigti Darbuotojq saugos ir sveikatos komitet'!- ir ne veliau kaip per 2 menesius
nuo komiteto jsteigimo u:Ztikrinti, kad komiteto nariai but11 ismokyti vykdyti komiteto veikl'l-.
Naujai isrinkti ir paskirti komiteto nariai ismokomi vykdyti komiteto veikl'!- per 1 menesj.
Darbuotojai mokomi mokymo jstaigose, teikianCiose paslaugas, darbuotojq mokymo saugos ir
sveikatos srityje vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotoj11 saugos ir sveikatos
klausimais bendraisiais nuostatais, seminaruose ar jmoneje jstaigos lesomis.
57. Darbuotojai isrinkti i jstaigoje sudaromus komitetus ir komisijas, jsipareigoja
S'!-ziningai mokytis, vykdyti komitetq ar komisij11 funkcijas bei kelti kvalifikacij'!organizuojamuose rengmmose.
58. Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetas sudaromas dvifaliu principu - po du
narius is darbdavio atstoVl! ir darbuotoj11 atstoVl! saugai ir sveikatai.
59. Darbuotoj11 saugos ir sveikatos komiteto nuostatai yra derinami Darbuotojq
valdymo komitete, tvirtinami jstaigos vadovo.
60. Laikas, praleistas vykdant Darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto nario funkcijas
laikomas darbo laiku.
61. Darbdavys, ar darbdavio jgaliotas asmuo suteikia Komiteto nariams saugai ir
sveikatai reikaling'! informacij'!, aprupina juos reikiamomis priemonemis ir skiria pakankamai
laiko j11 darbo laiku jiems pavestoms funkcijoms atlikti.
62. Profesine sajunga arba bet kuris darbuotojas gali pateikti Darbuotoj11 saugos ir
sveikatos komitetui pasiiilymus de! darbuotoj11 saugos darbe ir darbo aplinkos gerinimo. Jei
siiilymo priemoni11 jdiegimas jmanomas techniskai ir finansiskai, darbdavys Darbuotoj11
valdymo komiteto teikimu privalo toki pasiiilym'l- jgyvendinti ar sj siiilym'l- aprobuoti.
63. Apie jvykusius nelaimingus atsitikimus darbe ir pakeliui i darb'!- ar is darbo, ne
veliau kaip kit'!- darbo dien'l-po suzinojimo apie jvykj darbdavys arba darbdavio jgaliotas asmuo
rastu pranefa Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetui.
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VIII SKYRIUS
PROFESINES S;\JUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS
64. Skiriant tamybini:t nuobaudci, isskyrus atleidimci, valstybes tamautojams,
esantiems profesines sajungos nariais, turi buti gautas profesines sajungos, kurios narys yra
darbuotojas, renkamojo organo sutikimas. Jei kiti teises aktai nenustato kitaip, istaigos
direktorius, patvirtini:ts ISvadci ir priemi:ts sprendimci del darbuotojo, dirbanCio pagal darbo
sutartj, kuris yra profesines sajungos renkamojo organo narys, darbo pareigq pazeidimo
(isskyrus atleidimq is darbo ), apie sj sprendimci informuoja profesiny sajung'!.
65. 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 vidutini darbo
uzmokestj. Salims susitarus, sis laikas gali buti ilgesnis. Apie dalyvavimci siuose renginiuose
profesines sajungos narys privalo rastu pranesti darbdaviui ne veliau kaip pries 5 darbo dienas
ir gauti jo sutikimci.
66. Profesines sajungos valdymo organti nariai, siekdami pasinaudoti teises aktti
jiems suteikta teise naudotis laisvu laiku savo profsajunginems pareigoms atlikti (120 valandq
darbo laiko per metus, uz kuri mokamas darbo u:lmokestis), apie tai turi rastu informuoti
darbdavj. l si laikci nejeina laikas, butinas dalyvauti patariamlliti institucijq ir kitq komisijq,
sudaromq bausmiti vykdymo sistemos jstaigose, posedziuose, kai profesines sajungos narys
jose dalyvauja siq komisijq nario teisemis, profesines sajungos nariti veikla profesineje
sajungoje ne tamybos metu neribojama.
67. Profesines sajungos nariams jll prasymu gali biiti suteikiamos nemokamos
atostogos dalyvauti sprendziant darbuotojti profesinius, ekonominius ir socialinius klausimus,
taip pat Profesines sajungos organizacineje veikloje.
68. Darbdavio sutikimu profesine sajunga, organizuodama savo nariti ar (ir) kitq
darbuotojti 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. Visais atvejais profesine sajunga darbdavio patalpas, technines
priemones rengiamiems susirinkimams gali naudoti darbdavio sutikimu.
69. Esant profesines sajungos, vienijancios ne ma:Ziau kaip 1/3 jstaigoje dirbanciq
darbuotojq, prasymui, suteikiamos patalpos jstaigoje profesines sajungos veiklai vykdyti.
Siomis teisemis profesine sajunga privalo naudotis sci:Ziningai.
70. Istaigoje profesinei sajungai sudaromos scilygos suteikti darbuotojams ziniq apie
jq darbo, socialiniq ir ekonominiq interesti gynimci ir socialiny partnerysty.
71. Jeigu jstaigoje nera veikianCios profesines sajungos (-q), vienijancios (-q)
daugiau kaip 1/3 visq jstaigos darbuotojti, turi buti u:Ztikrinama, kad bus laikomasi Darbo
kodekse nustatytti darbo tarybos rinkimti ir profesiniq sajungq atstovq dalyvavimo darbo
tarybos rinkimuose reikalavimq, taip stiprinant ir pletojant socialines partnerystes veikl'l
tstatymo nustatyta tvarka.

IXSKYRIUS
SUTARTIES VYKDYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
72. Sioje Sutartyje priimtti isipareigojimq vykdymo kontroles teises suteikiamos saliti
atstovams, kurie ne maziau kaip kartci per metus jstaigos ataskaitiniame susirinkime atsiskaito
apie Sutarties vykdymci. Susirinkimas turi biiti sufauktas ne veliau kaip iki kiekvienq metq
pirmo ketvirCio pabaigos.
73. Nustacius sios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktci, per tris darbo
dienas viena is faliti rastu informuoja Darbuotojq valdymo komitetci, kuriam nesutarus,
kreipiamasi i Derybti komitetci ir per I 0 darbo dienti, vienos is Saliti reikalavimu
organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pafalinti. Nesutarus, gincai sprendziami
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istaigoje sudarytame Derybl! komitete. Nepavykus gmco issprysti Deryb11 komitete, jis
sprendziamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka pasitelkus tarpininkq.
74. Sutarties Sqlygos gali buti keiCiamos rastisku falil! ir darbdavio susitarimu.
Sutarties pakeitimai ir papildymai pasirasomi keturiais egzemplioriais ir jforminami kaip sios
Sutarties priedai.
75. Bet kuri is Salil! turi teisy nutraukti siq Sutartj vienafaliskai, apie tai rastu pranesus
kitai Saliai ne veliau kaip pries 3 menesius. Pranesimq apie sios Sutarties nutraukimq galima
pateikti ne anksCiau kaip po 6 menesil! nuo sios Sutarties jsigaliojimo dienos.
XSKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

76. Si sutartis jsigalioja nuo jos jregistravimo Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos ir darbo ministerijoje ir galioja 1 metus, o Salims nepareiskus noro nutraukti, jos
galiojimas pratt(siamas dar 1 metams, neribojant pratt(siml! skaiciaus.
77. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti rastu ir pasirasyti
abiejl! Salil!. Pasikeitus bausmil! vykdymo sistemos Sakines sutarties nuostatoms, per 1 menesi
nuo sios sutarties pakeitiml! jsigaliojimo turi buti perziuretos ir esant poreikiui pakeistos
jstaigos kolektyvines sutarties nuostatos.
78. Sutarties tekstas ir su sia sutartimi susijusi aktuali informacija yra skelbiama
istaigos intemeto svetaineje.
79. lsigaliojus SutarCiai, Darbdavys jsipareigoja jos kopijq ne veliau kaip per 5 darbo
dienas pateikti visiems padaliniams ir jgalioja sill padalinil! vadovus supazindinti pasirasytinai
su Sutarties kopija visus darbuotojus ne veliau kaip per 14 darbo dienl!. Pageidaujantiems
darbuotojams jteikiama Sutarties kopija arba nurodomas jos intemetinis adresas.
80. Administracinio padalinio vadovas po sios Sutarties jsigaliojimo naujai i pareigas
priimamq darbuotojq supaiindina SU sia Sutartimi pasirasytinai. Pageidaujantiems
darbuotojams jteikiama Sutarties kopija arba nurodomas jos intemetinis adresas.
81. Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, turinciais vienodq teisintt galiq: po
vien(! Darbdaviui ir Jungtin~ atstovyb~ sudarancioms profesinems sajungoms.
82. I sutarties pasirasymo momentu veikianCias komisijas, darbo grupes, kurios
sprendzia su jstaigos darbuotojl! darbo (tarnybos), ekonominemis, socialinemis teisemis ir
interesais susijusius klausimus, jtraukiami profesines sajungos atstovai, kuril! kandidaturas
pateikia Profesine sajunga.
83. Sioje Sutartyje neaptartos darbuotojl! socialines garantijos suteikiamos ir
uZtikrinamos remiantis Lietuvos Respublikos jstatyml! ir kitl! teises aktq nustatyta tvarka ir
Sqlygomis. Darbdavys savo jsakymais nustatydamas naujas ar keisdamas galiojancias tamybos,
darbo S£!-lygas bei socialines darbuotojl! garantijas negali bloginti jq palyginus su sia Sutartimi,
kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.
Buhalterines apskaitos skyriaus virsininke,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Kazeniene

profesines sajungos pirmininkas

Kystutis Pauliukas

Kauno tardymo izoliatoriaus profesines sajung
pirmininkas

Arvydas Bajarflnas
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