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l.Bendrosios nuostatos
1.1"

Moldtq rajono vartotojq kooperatyvo (toliau - RVK arba Darbdavys) Kolektyvinds sutarties
(toliau - Kolektyvine sutartis) tikslas - ra5ytinis socialiniq partneriq susitarimas del abipusiq
papildomq pareigq ir atsakomybiq, teisiq ir garantijq bei naudq, kuriq nereglamentuoja
nacionaliniai teises aktai, tadiau ir nedraudZia del jq susitarti, siekiant darnos, RVK klestejimo,
garbingq abiejq Kolektyvines sutarties Saliq (ir jq atstovaujamq asmenq) tarpusavio santykiq:
efektyvaus ir s4Ziningo darbo, teisingo apmokejimo uL darbq ir saugiq bei sveikq darbo sqlygll
bei isipareigojant savo veikloje vadovaujantis geros valios, protingumo ir s4Ziningumo
principais.

1.2,

Si Kolektyvine sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo datos ir galioja ketverius metus
iskaitytinai. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Sioje Kolektyvineje sutartyje
aptartas Kolektyvines sutarties Saliq teises ir pareigas, taip pat del kitq svarbiq objektyviq
prieZasdiq bet kuri i5 Saliq turi teisg ne veliau kaip prie5 tris menesius kreiptis i kita
Kolektyvines sutarties Sali del Kolektyvines sutarties nutraukimo ir derybq naujos
Kolektyvines sutarties sudarymui paskelbimo. Bet kuri Kolektyvines sutarties Saliq, gavusi
kreipim4si del derybq naujos Kolektyvines sutarties sudarymui ar jos nutraukimui, privalo ji
priimti.

Kolektyvines sutarties Salims, pradejus derybas del naujos Sutarties sudarymo ir joms vykstant,
Sutarties galiojimas automati5kai pratgsiamas iki naujos Kolektyvines sutarties pasira5ymo,
tadiau ne ilgiau kaip 3 menesius po Sutarties pasibaigimo, jei Salys derybq metu nesutaria
kitaip.
t.4" Sutarties galiojimo laikotarpiu, jos atskirus punktus keidia, taiso bei Sutarti papildo j4
pasira5iusios Salys bendru ra5ti5ku susitarimu. Jei keidiama Sutartis bei jos priedai nustato
maZesnes darbo, socialines garantijas, nei nustato 5i Sutartis, Saliq susitarimu ir suderinta
tvarka Saukiamas darbuotojq susirinkimas ( konferencija). Sutarties pakeitimai ir papildymai
iforminami kaip Sutarties priedai. Bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti 5i4 Sutarti apie tai
prane5usi kitai Saliai prie5 tris menesius, tadiau ne anksdiau kaip po vieneriq metq nuo Sutarties
1.3"

pasira5ymo dienos.

2. Kolektyvin6je sutartyje naudojamos s4vokos
Darbdarys - kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - Darbo kodeksas)
2lstraipsnio 3 dalyje, Moletq rajono vartotojq kooperatyvas.
Profesine s4junga - Moletq rajono vartotojq kooperatyvo darbuotojq profesine s4junga"
Darbdavio atstovas - Moletq rajono vartotojq kooperatyvo vadovas (pirmininkas).
Darbuotojas - kaip nustatyta Darbo kodekso 21 straipsnio 2 dalyje.
Profesing sqiung4 atstovaujamqjq ir (arba) valdymo organU narys (toliau - Profesines
sEiungos valdymo organq narys) - tai asmuo, i5rinktas i RVK veikiandios Profesines sqjungos
atstovaujamqji ir (arba) valdymo organ4.
Informavimas - informacijos (duomenq) perdavimas Kolektyving sutartipasira5iusiai
Profesinei s4jungai, siekiant supaZindinti su klausimo, susijusio su darbuotojq darbo, socialinemis,
ekonominemis teisemis ir interesais, esme.
Konsultavimas - pasikeitimas nuomondmis ir dialogo tarp Kolektyving sutarti pasiraSiusios
Profesines s4jungos ir darbdavio uLmezgimas ir pletojamas.
Derinimas - sprendimo priemimas kitai Saliai sutikus.

2

Protokolu iforminamos informavimo, konsultavimo ir derinimo proceduros,
KS priedas - dokumentas, detalizuojantis KS nuostatas ir esantis KS sudetine dalimi"

3. Kolektyvinds sutarties

Salys

ir taikymo sritis

3.1. Sios Kolektyvines sutarties Salys yra: RVK (Darbdavys), atstovaujama RVK pirmininko, ir
Darbdavio lygmeniu veikianti RVK darbuotojq profesine sqjunga, atstovaujama Sios profesines
sqjungos pirmininko.

3.2. Si Sutartis taikoma RVK darbuotojams, kurie yra Profesines sqjungos nariai. Jeigu Profesine
sqjunga ir Darbdavys sutaria del Sios Sutarties taikymo visiems darbuotojams, ji taikoma visiems
darbuotojams, jeigu j4 patvirtina visuotinis darbuotojq susirinkimas/konferencija. Atstovavimo
norm4 bendru sutarimu nustato Sutarties Salys.

3.3. Naujai priimti darbuotojai pasira5ytinai supaZindinami su Kolektyvine sutartimi. Kolektyvines
sutarties kopijas saugo RVK personalo darbuotojas ir Profesine sqjunga, kur darbuotojai gali
susipaZinti su Kolektyvine sutartimi.
3.4..Si Sutartis - tai Darbdavio lygmens Kolektyvine Sutartis. Sutarties Saliq reorganizavimo,
RVK pardavimo atveju Sutarties isipareigojimq vykdymas pereina Sutarties Saliq teisiq peremejams,
bet ne ilgiau kaip iki naujos Kolektyvines sutarties pasira5ymo.
3,5. UZSios Sutarties vykdymo uztikrinimQ atsakingas Darbdavys.
3.6. UL Sios Sutarties vykdymo kontrolg atsakingas Profesines sqjungos pirmininkas.

4.
4.1. Sutarties

Sutarties Saliq isipareigojimai

Salys isipareigoja:

4.1"1 uZtikrinti, kad RVK butq vykdoma Sutartis, kontroliuojama jos vykdymo eiga;
4.l.2kalendoriniams metams pasibaigus, ne veliau kaip iki kitq metq birZelio I dienos, bendrame
Sutarties Saliq posedyje arba darbuotojq susirinkime (konferencijoje) darbdavys informuoja kaip buvo
vykdomi Sutarties isipareigojimai;
4.1.3. teikti abiems Salims reikaling4 informacij4 apie Sutarties vykdym4;

4.1.4. rengli pasillymus atitinkamoms valstybes ir savivaldybiq institucijoms del socialiniq ir
ekonominiq klausimq sprendimo, atsiZvelgiant iBendroves darbuotojq darbo ir buities ypatumus;
4.1.5. siekti vykdomosios valdZios ir vietos savivaldybiq institucijq sprendimq, ginant darbuotojq
ekonomines ir socialines teises bei interesus;
4.1.6. atsiradus prie5taravimams tarp naujai priimamq Lietuvos Respublikos istatymq ar kitq
norminiq teises aktq ir Sios Sutarties nuostatq, ar naujai isigaliosiantiems norminiams teises aktams,
leidZiantiems Salims susitarti del kai kuriq nuostatq, Salys derasi del susidariusios situacijos
sureguliavimo" Derybas Salys isipareigoja pradeti ne veliau kaip per desimt darbo dienq nuo
pareikalavimo gavimo i5 kitos Salies dienos ir baigti ne veliau kaip per dvidesimt darbo dienq nuo
derybq pradZios;
4.L7. nesutarimai ar gindai del sutarties vykdymo pirmiausiai sprendZiami derybq bDdu,
vadovaujantis abipusio supratimo ir interesq derinimo principais, o nesutarus - istatymq nustatyta
tvarka.
4.2. Darbdavys isipareigoja:
4.2.l.Teildi Profesinei s4jungai informacij4 ir reguliariai vykdyti informavimo ir konsultavimo
procedDras, numatytas LR Darbo kodekso 205 str.;
4.2.2.tinkamai organizuoti RVK darbq, nepaZeisti darbo teises normq, darbuotojq saug? ir sveikat4
reglamentuojandiq istatymq bei kitq teises aktq reikalavimq;
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4.2.3. prekybos vietose, esant poreikiui, irengti prekiq apsaugos sistemas;
4.2.4. darbuotojams sudaryti s4lygas gilinti profesines Zinias, tobulinti darbo igudZius ir kelti
kvalifikacij4;
4.2.5. derinti su profesines s4jungos komitetu sprendimus, kuriuos pagal istatymus ir 5i4
kolektyving sutarti yra privaloma derinti;
4.2.6. uLtil<rinti, kad darbuotojams biitq suteiktos visos privalomos lengvatos ir kompensacijos,
nustatytos LR Darbo kodeksu, kitais istatymais, norminiais teises aktais ir Sia Sutartimi;
4.2.7. Profesinei s4jungai raStu pateikus paklausim4 ar pasiulym4, ji apsvarstyti ir ne veliau kaip
per de5imt darbo dienq pateikti ra5ytini motyvuot4 atsakym4.
4.3" Profesine s4junga isipareigoja:
4.3.1, remti Darbdavio veiksmus, sudarandius s4lygas RVK sekmingai ir konkurencingai veiklai,
kuria uZtikrinami teiseti Darbuotojq interesai;
4.3.2. ginti visq RVK darbuotojq, kuriems atstovauja profesines sqjungos, teises ir interesus;
4.3.3. RVK vadovui pateikus uZklaus4 ar pasiulym4, ji apsvarstyti ir pateikti motyvuot4 atsakym4
(siundiant darbdaviui ir el. paStu) Siais terminais:
a) kai pateikiami derinimui darbo grafikai - ne veliau kaip per 7 darbo dienas (darbo dienos
skaidiuojamos pirmadienis - penktadienis) nuo jq pateikimo dienos;
b) kai pateikiami derinti RVK vadovo lsakymar organizaciniais klausimais bei kreipiamasi ne veliau kaip per de5imt darbo dienq nuo jq pateikimo dienos.
Salys susitaria, kad kreipimasis laikomas pateiktu nuo kitos dienos, kai jis yra iSsiustas
adresu ........
Taip pat Salys susitaria, kad jeigu per Siame punkte nustatyt4 termin4 profesine sqjunga
nepateike suderinimo arba raStu nepateike motyvuoto atsakymo, laikoma, kad pra5omas suderinti
klausimas yra suderintas ir yra duotas sutikimas.
4,4 Pagal Sutarti numatyti sprendimai derinami, i5kilg klausimai bei gindai sprendZiami derybq
keliu tarp profesines sqiungos ir Darbdavio igaliotq atstovq.

5.

Darbo sutariiq sudarymo, keitimo ir nutraukimo taisyklds

5.1. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo taisykles reglamentuoja LR Darbo kodeksas
ir kiti teises aktai. Tuo atveju, kai tarp darbo teises aktq nuostatq yra prie5taravimq, taikoma tokia
nuostata, kuri yra naudingesne darbuotojui.

5.2.

Sudarydamas darbo sutarti, darbdavio igaliotas asmuo supaZindina priimam4 dirbti asmeni su
bendroves pavadinimu, kodu, registracijos adresu, biisiimomis darbo funkcijomis, darbo vieta,
darbo sutarties rii5imi, darbuotojq saugos ir sveikatos reikalavimais, darbo uZmokesdiu, darbo ir
poilsio reZimu, darbo sutarties terminu ir pasira5ytinai su pareiginiais nuostatais (darbq
apra5ymu), kasmetiniq atostogq trukme, RVK kolektyvine sutartimi.
5.3" Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne veliau kaip iki kovo 1 dienos Darbdavys Profesinei
sqjungai teikia LR Darbo kodekse (DK 23str. 2 d.,40 str. 8 d., 52 str.8 d., 71 str" 3 d.) numatyta
informacij4.
5.4. Kiekvienoms konkredioms pareigoms (darbams) yra sudaromi pareiginiai nuostatai (darbq
apra5ymas), kurie yra neatskiriama darbo sutarties dalis. Pareiginiuose nuostatuose (darbq
apra5yme) nustatomi darbuotojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai, jo teises, pareigos ir
atsakomybe"
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5.5, Darbdavys apie numatomus pokydius, numatytus Darbo kodekso 205 str. Privalo informuoti
Profesing sqjunga.

5,6. Apie laisvas darbo vietas vie5ai skelbiama RVK internete bei elektroniniu pa5tu, i5siundiant
darbuotojams informacinius prane5imus. Darbuotojai, pretenduojantys i laisvas darbo vietas, apie
tai ra5tu informuoja personalo skyriq per 7 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo. Buvg RVK
darbuotojai, atleisti i5 darbo ne del darbuotojo kaltes, gali bUti priimti i atsiradusias laisvas darbo
vietas, jeigu tokios darbo vietos atitinka jq kvalifikacij4. RVK personalo darbuotojas yra
atsakingas uZ tokiq asmenq informavimq apie galimybg isidarbinti. Darbdavys, ivertings
darbuotojq perkvalifikavimo galimybes, skatina juos kandidatuoti i laisvas darbo vietas.
Neatsiradus tinkamos kvalifikacijos kandidatq, darbuotojq paie5ka pradedama uZ RVK ribq.
5.7. Darbuotojas turi teisg nutraukti neterminuotq,taip pat terminuot4 darbo sutarti savo parei5kimu
iki jos termino pabaigos apie tai ra5tu ispejgs Darbdavi ne veliau kaip prie5 20 kalendoriniq dienq,
jeigu nesusitaria kitaip. Darbdavys, esant Darbuotojo pra5yme nurodytiems motyvams,
isipareigoja atleisti darbuotoj4 jo pra5yme nurodyt4 dien4.
5.8. Kai del ekonominiq prieZasdiq arba del darbovietes struktflriniq pertvarkymq Darbuotojo
atliekama darbo funkcija tampa pertekline ir perteklinq darbo funkcij4 atlieka keletas darbuotojq,
o atleidZiama tik dalis jq, pirmenybes teisg buti paliktiems dirbti be Darbo kodekse 57 straipsnis
nurodytq darbuotojq, turi darbuotojai, kurie vieni augina vaikus iki 16 metq. Jeigu del minetq
prieZasdiq nutraukiama RVK struktDrinio vieneto veikla, atleidZiami tame struktflriniame vienete
dirbantys darbuotoj ai.
Apie darbo organizavimo pakeitimus, kai keidiamos butinosios ir esmines darbo sutarties s4lygos,
t.y. darbo funkcijos, darboviete, i5skyrus darbo uZmokesti, Darbdavys informuoja Darbuotoj4 ne

veliau kaip prie5 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq iki pakeitimq isigaliojimo ir gauna
Darbuotojo sutikim4. Jei Darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis s4lygomis, Darbuotojas gali
biiti atleistas Darbo kodekse nustatyta tvarka. Darbdavys ir Darbuotojas gali ra5tu atskirai susitarti
pakeisti darbo sutarties s4lygas ir jas pradeti taikyti anksdiau nei po 30 kalendoriniq dienq nuo

ispejimo dienos.Darbdavys isipareigoja, nutraukiant darbo sutarti su Profesines S4jungos nariu
nesant Darbuotojo kaltes, per savaitg nuo Darbuotojo ispejimo datos informuoti profesines
sqjungos komitet4, o atleidZiant darbuotojq grupg (trys ir daugiau darbuotojq), nesant darbuotojq
kaltes, konsultuotis su profesines sqjungos komitetu.

5.9. Darbuotojas nutraukgs darbo sutarti, RVK darbo tvarkos taisyklese nustatyta tvarka, privalo
Darbdaviui gr1Linti darbo funkcijq atlikimui gautas materialines vefiybes.
5.10 Darbo kodekso numatytais atvejais Darbuotojas privalo atlyginti vis4 padaryt1 Lalq, bet ne
daugiau kaip jo vieno vidutinio menesinio darbo uZmokesdio dydLio, i5skyrus atvejus, numatytus
Darbo kodekso 154 straipsnyje.
5.11 Individualiis ar kolektyviniai gindai, kylantys del darbo ar kolektyvineje sutartyje nustatytq
teisiq ar pareigq igyvendinimo, sprendZiami Darbo kodekse nustatyta tvarka.
5.12 Nutraukus darbo sutarti be Darbuotojui jo kaltes, mokymo ir kvalifikacijos kelimo i5laidos,
kurios buvo panaudotos RVK istatuose numatytai veiklai atlikti, yra neatlyginamos. Jeigu darbo
sutartis nutraukiama del darbuotojo kaltq veiksmq, atlyginamos per vienerius metus turetos
Darbdavio iSlaidos mokymo ir kvalifikacijos kelimui.
5.13. Nutraukiant darbo sutart! darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltes, darbuotojui i5mokama
Darbo kodekso 57 str. Nurodvta i5eitine i5moka.

6"

Darbo apmokejimas

6" l" AtsiZvelgdamas iLietuvos darbo rinkos apmokejimo lygi, Darbdavys siekia, kad visi jo
darbuotojai gautq teising4 ir konkurencing4 atlyginim4 tL darbq,Darbo apmokejimas reglamentuojamas
Darbo apmokej imo sistemoj e, kuri pateikiamal Priede.
6. 2. Darbuotojo atlyginimas ar kitos su darbu susijusios le5os (i5mokos) pervedamos i darbuotojo
sqskait4 banke, su kuriuo lmone yra pasiraSiusi sutarti del darbo uZmokesdio pervedimo arba grynais
per kas4.
6. 3. RVK planines ir neplanines inventorizacijos atliekamos darbo metu.
6. 4. Bendrovei ivykdZius finansiniams metams i5keltus tikslus bei esant geriems finansiniams
rezultatams, darbuotojams i5 darbo apmokejimo leSq i5mokamos metines premijos ir jos itraukiamos i
vidutinio darbo uZmokesdio skaidiavim4. Metine premija iSmokama einamqjq metq lapkridio menesi.
6. 5. RVK darbuotojams darbo uZmokestis mokamas du kartus per menesi Siais terminais: avansas
(ne daugiau 50 proc. nustatyto darbo uZmokesdio) - iki kiekvieno menesio 25 dienos, pagrindine darbo
uZmokesdio dalis - iki kito menesio 10 dienos. Esant ra5ti5kam darbuotojo pra5ymui, darbo uZmokestis
gali bflti mokamas vienq kart4 per menesi. Kai darbo uZmokesdio mokejimo diena sutampa su piolsio
diena ar Svendiq diena, darbo uZmokestis mokamas poilsio ar Svendiq dienos i5vakarese"
6. 6. Kiekvienam darbuotojui iteikiamas darbo uZmokesdio lapelis ne veliau kaip pagrindines darbo
uZmokesdio dalies i5mokejimo dien4. Darbuotojas, neatsiemgs darbo uZmokesdio lapelio, del jo turi
kreiptis i Bendroves buhalterij4.
6.7" Darbuotojams, vykstantiems i tarnybing komandiruotg, mokama 100 procentq LR finansq
ministerijos patvirtintos dienpinigiq ir gyvenamojo ploto nuomos norma.
6, 8. UL dvi pirm4sias laikino nedarbingumo dienas mokama 62,06 procentq darbuotojo vidutinio
darbo uZmokesdio, apskaidiuoto LR Vyriausybes nustatyta tvarka.
7. Socialiniai klausimai
7

.I.

Darbuotojams, kuriems del darbo pobDdZio yra privalomas periodinis sveikatos
patikrinimas, kuriam atlikti suteikiama apmokama darbo diena. Sveikatos patikrinimo
i5laidas apmoka darbdavys.

7.2.

Darbuotojams, atsiZvelgiant i atliekamq darbq pobiidi, privalomi sveikatos patikrinimai.
Sveikatos patikrinimai, jei jie atliekami Darbdavio siuntimu ir Darbdavio nurodytose
istaigose, apmokami Bendroves leSomis. Darbuotojas isipareigoja atlyginti darbdavio
iSlaidas uL, igytq, sveikatos Linir4 pa?ymejim4 ir sveikatos patikrinim4, jei jis, nesuejus
keturiems menesiams, nutrauke darbo sutarti be svarbiq prieZasdiq. ISskaitos atliekamos i5
darbuotojo darbo uZmokesdio, jei su juo nesusitarta kitaip.

7.3" Darbuotojams uZ ,,Privalomojo higienos igildZiq" mokymo programos i5klausymq
fakti5kai mokymuose i5b[t4laik4 mokamas jq vidutinis darbo uZmokestis.

ir

uL

7.4. RVK darbuotojai darbdavio le5omis draudZiami nuo nelaimingq atsitikimq"
7.5" Mirus darbuotojui, jo Seimai i5mokama 600 eurq vienkartine i5moka"

7.6. Mirus darbuotojo Seimos nariui (vyrui, Lmonai, vaikui (ivaikiui), iSmokama 300 eurq
vienkartine i5moka.

7.7. RVK darbuotojams santuokos sudarymui pirm4 kart4 suteikiamos dvi darbo dienos
papildomq atostogq dienos, sumokant vidutini darbo uZmokest!. Sios papildomos atostogq
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dienos darbuotojo pasirinkimu suteikiamos savaitg iki santuokos ar savaite po santuokos
sudarymo. Atostogq dienos, esant darbuotojo praSymui, iforminamos RVK vadovo
isakymu. Skirti 90 eurq dovanai.

7.8. RVK darbuotojq artimqjq laidojimui (mirus sutuoktiniui, tevams, (iteviams), vaikams,
(ivaikiams), broliams, seserims suteikiamos 3 (trys) darbo papildomq atostogq dienos
(nepertraukiamai), sumokant vidutin! darbo uZmokesti. Atostogq dienos, esant darbuotojo
pra5ymui, iforminamos RVK vadovo isakymu.
7.9. Darbuotojams, i5dirbusiems bendroveje ne maLiau kaip 10 (de5imt) metq ir sukakus
istatymq nustatyt4 senatves pensijos amLig, ir igrjus teisg i vis4 senatves pensij4,

netekusiems darbingumo ar negalintis tinkamai savo darbo funkcijos del ligos arba del to,
kad namuose slaugo Seimos nari vaik4, (ivaiki), vyr4, tev4 (itevi), motin4 (imotg), Lmonq,
kuriam teises aktq nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatines slaugos ar specialusis
nuolatines prieZiiiros (pagalbos) poreikis, jam i5mokama dviejq jo vidutinio darbo
uZmokesdiq dydZio i5eitine i5moka (LR DK 56 str.2 d.).

7.10.Darbuotojams, i5dirbusiems vartotojq kooperatyve 10, 15, 20,25,30, 35, 40,45,50 metq
skirti 1 00 eurq vienkartini paskatinim4, kooperatininko dienos proga.
7.1 1.

7

Stichiniq nelaimiq ir gaisrq atveju skirti pa5alpas dirbantiesiems, atsiZvelgiant i padarinius ir
RVK le5as i5 einamqjq metq pelno.

.I2"Darbuotojo jubiliejaus proga (sulaukus 40, 50, 60, 65,70 metq)

- 200 eurq.

7.l3.Darbuotojo trumpalaikes ligos atveju, RVK vadovo isakymu suteikiamos iki dviejq darbo
dienq tikslines atostogos, o per kalendorinius metus iki keturiq darbo dienq tiksliniq
apmokamq atostogq. Darbuotojui sunegalavus, jis privalo i5 karto apie tai informuoti savo
tiesiogini vadov4 apie trumpalaikg ligq (sunegalavim4).
7.14.RVK remia darbuotojq kulturing, sporting, turisting veikl4, organizuoja ivairius Sventinius
renginius.

7. I 5.

7.I5.l.

Profesines

sEj

ungos komitetas isipareigoj a:

Profesines sqjungos vaikams

iki

12 metq organizuoti kaleding eglutg

ir nupirkti dovaneles.
7.75.2..Profesines sqjungos nariams, esant leSq, apmoketi iki 20 procentq kelialapio vertes i
sanatorijas ir poilsio namus.
7.I5.3. Profesines sqiungos nario mirties atveju i5moketi artimiesiems 120 eurq vienkarting pa5alp4,
o mirus Seimos nariui - 60 eurq vienkarting pa5alp4.
7.15.4. Profesines sqjungos nariams stichiniq nelaimiq atveju sumoketi iki 60 eurq vienkarting
paSalp4.

7.15.5. Ilgalaikill ligq atvejais moketi

vienkartines pa5alpas

iki 60 eurq, atsiZvelgiant iturimas

leSas.

7.15.6. Profenines s4jungos nariams 40, 50, 60, metq jubiliejaus proga sirti 15 eurq gelems pirkti"
7 . 15.7 . Organizuoti ekskursijas, i5vykas i teatrus darbuotojams ir jq vaikams.

1

8. Darbo organizavimas. Darbo ir poilsio laikas
ir poilsio laiko reLimai numatomi RVK ,,Darbo tvarkos
taisyklese"(2 priede). Kurios derinamos su profesines s4jungos komitetu.
8.2. Darbuotojo vir5valandinis darbas per metus neturi vir5yti daugiau kaip vieno Simto
a5tuoniasde5imtiesr valandq. Darbdavys darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose privalo Lymeti
tikslius kiekvieno darbuotojo dirbtus vir5valandZius. Darbdavys virSvalandinius darbus gali
nurodyti dirbti tik darbuotojui sutikus.
8.3. Darbdavys, suderings su Profesine s4junga tvirtina darbuotojq darbo (pamainq) grafikus.
8.4. darbo laik4 iskaitomas, pasirengimas darbui ir darbo vietos sutvarkymas. Tam skiriama per
darbo dien4 @ama.in4) 15 minudiq.
8.5" Darbuotojams, dirbantiems RVK parduotuvdse, kur del pardavimo ar aptarnavimo s4lygq
negalima palikti darbo vietos, po 4 (keturiq) darbo valandq suteikiama 30 minudiq pietq
pertrauka, skirta pailseti ir pavalgyti. Si pertrauka iskaitoma i darbo laik4.
8.6" Darbo (pamainq) grafikai skelbiami viesai padaliniq informaciniuose stenduose ne veliau
kaip prie5 vien4 savaitg iki Siq grafikq isigaliojimo.
8.7. RVK poilsio dienos - Se5tadienis - sekmadienis. Parduotuvese pagal grafikus.
8.8. Parduotuves vedejas yra atsakingas uZ darbo laiko apskait4 ir jos teisingum4, o darbuotojas
turi teisg susipaZinti su papildomu darbo laiko apskaitos Ziniazasdiu.
8.9. Darbuotojams kas dvi valandos skiriama po 15 minudiq trukmes specialios pertraukos.
Darbo tvarkos taisyklese nurodoma konkreti Siq pertraukq suteikimo tvarka. Speciali
pertrauka laikoma pradeta, kai darbuotojas palieka darbo viet4. Specialiq pertraukq
suteikimo laikai nurodomi darbo grafikuose.
8.l0.Darbuotojams, tunintiems teisg i papildomas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus
(auginantiems neigalq vaik4 iki a5tuoniolikos metq, du, tris ar daugiau vaikq iki dvylikos
metq), papildomosrpoilsio dienos suteikiamos tik esant darbuotojo i5ankstiniam praSymui.
8.1. Konkretls darbuotojq darbo

9,

Atostogos

9. l. Kasmetiniq minimaliq atostogq trukme - 20 darbo dienq.
9.2.Darbuotojams (vieniems auginantiems vaikus) 25 darbo dienq, pailgintos atostogos
suteikiamos tik pateikus vaiko gimimo ir Zemiau nurodytus dokumentus, patvirtinandius, kad
darbuotojas vaik4 augina vienas (Pailgintos atostogos, papildomos atostogos DK 138 str.:
9.2. 1. naSlei, na5liui - sutuoktinio mirties liudijim4;
9.2,2. isiteisejus teismo sprendimui, kuriuo apribota darbuotojo vaiko tevo/motinos valdZia vaiko
atLv ilgiu - tei smo sprend im4;
9.2.3. esant nuosprendZiui byloje, kuriuo vaiko tevas/motina nuteisti laisves atemimu -

nuosprendZio iSra5q;

9.2. 4. esant nutrauktai santuokai

- teismo sprendim4 del santuokos nutraukimo ir vaiko
gyvenamosios vietos nustatymo su darbuotoju;
9.2. 5. esant nenutrauktai santuokai, tadiau sutuoktiniams fakti5kai negyvenant kartu ar teismui
patvirtinus gyvenim4 skyrium - teismo sprendim4 del vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su
darbuotoju (arba notaro patvirtint4 susitarim4 del vaiko gyvenamosios vietos nustatymo) ir paLymq
apie gyvenamosios vietos deklaracij4:
9.2. 6. vaiko tevui ir motinai nesant/nebuvus santuokoje ir jiems gyvenant skyrium pa?yma apie
gyvenamosios vietos deklaracij4 fu paLymq apie Seimos sudet!;

-
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9.2.7 . Darbuotojai, vienai auginandiai vaik4, kurio tevas nenustatytas - tik galiojanti vaiko
gimimo liudijim4;
9 ' 2. 8. Kai vienas i5 tevq teismo sprendimu pripaZintas neLiniakur esandiu
- teismo sprendim4.
9. 3. Sutarties9.2. p. nurc,dyta paLymaapie gyvenamosios vietos deklaravim4turi butiiSduota
atitinkamos gyvenamos vietos Seniflnijos, o paLymaapie Seimos sudeti turi bflti i5duota Gyventojq
registro tarnybos prie VRM arba kitos valstybes ar savivaldybes institucijos, gyvenamdq namq
bendrijos ir pan., kurios yra igaliotos tokias paZymas i5duoti.
9. 4. Darbdavys turi teisg nesuteikti darbuotojui pailgintg atostogq 25 (dvideSimt penkiq) darbo
dienq trDkmes, jei 9.2.P. nurodyti dokumentai nepatvirtina fakto, kad darbuotojas vienas augina
vaik4 ir arbal pareikalauti papildomq dokumentq. Paai5kejus, kad darbuotojas pateike neteisingus
duomenis, kuriq pagrindu buvo suteiktos 25 darbo dienq trukmes kasmetines atostogos, darbuotojas
privalo darbdaviui padarytq Zal4 kompensuoti (grqLintipermoketas i5laidas) arba jam atitinkamai
sumaZinimas gautinq kasrnetiniq atostogq dienq skaidius, jei darbuotojo nepanaudotq atostogq
likutis buvo didesnis, nei nepagristai suteiktq atostogq dienq skaidius. Neteisingq duomenq
pateikimas darbdaviui yra laikomas darbo pareigq paZeidimu.
9" 5" Darbuotojams, auginantiems vaik4 iki keturiolikos metq, kuris mokosi priesmokyklinio
ugdymo, pradinio ugdym,c ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama viena darbo diena per
metus pirm4 mokslo metq dienq, mokant darbuotojui jo vidutini darbo uZmokesti. GR DK 138 str.
4 d.).
9. 6. Gimrls darbuotojo vaikui, tevui suteikiama viena papildomq atostogq diena, mokant
darbuotojg darbo uZmokesti. Atostogos, esant darbuotojo pra5ymui, lforminamos RVK vadovo

isakymu.

9.7.1.vi

rjas kasmetinemis atostogomis gali pasinaudoti visomis i5 karto arba

jq dalimis:

na i5 kasmetiniq atostogq daliq negali buti trumpesne kaip desimt darbo dienq;
sios atostogq dienos gali buti naudojamos savaitemis arba kitu Salims priimtinu budu;

9,7 .2lik
9.7.3.
besirnokantiems pagal formaliojo Svietimo programas, siekiant igyti RVK
reikalingq
rsijq ir kvalifil<acijq, atsiZvelgiant i studijq ir sesijq grafikus, leidLiamakasmetines
atostogas ska yti bet kokiomis dalimis. Atostogq skaidymq butina suderinti su RVK vadovu;
9.7.4.Pa ildoma poilsio diena per menesi kiekvienam i5 tevq, auginandiq 2 vaikus iki 12 metq
arba vien4 ne
q vaik4 iki 18 metq.
9. 8.
ines atostogos darbuotojams suteikiamos pagal i5 anksto sudaryt4 atostogq eilg" RVK
kasmet iki
I dienos sudaroma atostogq eile. Vadovo ir darbuotojo susitarimu, atostogq eile gali
biiti keidiama
iniai i5mokami ne veliau kaip pries 3 darbo dienas prie5 kasmetiniq atosto 94pradhi4.
9. 10.
ti darbuotoj4 i5 kasmetiniq atostogq galima tik gavus jo rastisk4 sutikim4.
Nepanaud
kasmetines atostogas pratgsiamos atitinkam4 darbo dienq skaidiq arba darbuotojui
susitarus su ministracija, nepanaudotq atostogq dalis perkialiama i kit4laik4.
9. 11.N
iant darbo sutarti, pinigine kompensacija uZ nepanaudotas kasmetines ir papildomas
atostogas i
a neatsiZvelgiant ijq termin4.
iams gali huti suteikiamas nemokamas papildomas poilsio laikas administracijos
sutikimu. Ne okamas papildomas poilsio laikas suteikiamas tik esant raSytiniam darbuotojr: pra5ymui,
kuris pateiki ras iki nemokamo papildomo poilsio laiko suteikimo kartu su ra5ytiniu tiesioginio
vadovo sutiki u. ISskirtiniais atvejais, atsiradus nenumatytoms objektyvioms aplinkybems, pra5ymas
del nemo
papildomo poilsio laiko suteikimo gali buti pateikiamas t4 padi4 dienq prie5 darbo
dienos pradLi informavus tiesiogin! vadov4 ir gavus jo sutikim4. Nemokamos papildomos atostogos
suteikiamos ti tuo atveju, jei darbuotojas neturi arba turi nepakankam4 kasmetiniq apmokamq
atostogq likut
9. 13.
dardavio iniciatyva del darbo organizavimo priezasdiq isleisti darbuotojus
nemokamq
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9. 14.
9, t4. t.

etines papildomos atostogos suteikiamos:
ilgalaiki nepertraukiamqj! darbo staZ4 suteikiama, turintiems 10 metq nepertraukiamqji
darbaRvK- darbo dienos , uZ kiekvienq paskesniq 5 metq darbo staZ4 RVK I darbo diena.
Kasmetines
ildomos atostogos pridedamos prie kasmetiniq minimaliqiq atostogq ir Saliq susitarimu
eali bflti sutei iamos kartu arba atskirai"
9.15. Jei trbuotojas kasmetiniq atostogq metu tampa nedarbingu, pasibaigus jo nedarbingumo
laikotarpi i, jis privalo ra5tu pranesti Darbdaviui apie kasmetiniq atostogq perkelimo ar pratgsimo
aplinky
Darbdavys darbuotoj o pra5ymu kasmetines atostogas privalo pratgsti.

-

10. Darbuotojq

10.1.

10" 1.1.

pnesgalsr

sauga

ir sveikata darbe

avys lslparelgoJa:
ryti saugias darbo s4lygas, kokybi5kai ir laiku instruktuoti apie saugq darb4,
apsaug4 ir kitas saugaus darbo taisykles, kontroliuoti siq taisykliq Zinojim4 ir

:iipinti darbuotojus darbo drabuZiais, darbo avalyne, individualios apsaugos
is pagal Darbdlavio patvirtintas norrnas (3 priedas);

10. 1.3.

10. 1. 4.
suteikimo
10. 1.5.
krosne
10.2.
10"2. t.l
10.2" 2.
darbuotoj
10. 2. 3.
avalyne;

r0. 2.

4.

paLeidim
10. 3.

10.

inti sanitarinius mazgus biitinomis higienos priemonemis;
izuoti ir apmoketi darbuotojq higienos igUdZiq ir privalomo pirmosios pagalbos
Slaidas;

arbdavys darbuotojq darbo vietose irengia poilsio vietas (zonas), aprDpina mikrobangiq
is, elektriniais virduliais, geriamoj o vandens aparatais.
ruotoj ai isiparei goj a:
ikytis saugaus darbo reikalavimq;

goti savo ir nekenkti kitq darduotojq sveikatai, moketi saugiai dirbti, Linoti ir vykdyti
saugos ir sveikatos norminiq aktq reikalavimus;
otis darbdavio i5duotomis individualiomis apsaugos priemonemis, spec. rtbais ir
lsiant informuoti vadov4 ar krt4 padalinio vadov4 apie pastebetus saugos darbe

jams darbiniq funkcijq atlikimui suteikiami darbui reikalingi irankiai, prietaisai,

specialUs drabuZiai ir kitos individualios saugos darbe priemones.
4.

iis

drabuZiai, susidevejg nesibaigus naudojimo terminui, keidiami naujais,

vadovauj

tis darbdavio nustatyta tvarka.
kartu su Profesine sEjunga isteigia darbq saugos ir sveikatos komitet4, i kurio
(alternatyva po 2) atstovus skiria Sutarties Salys. Darbq saugos ir sveikatos komiteto
nuostatai
irtinami Saliq susitarimu. Darbdavys savo le5omis organizuoja darbq saugos komiteto
nariq
pagal Saliq suderint4 mokymo program4. Darbq saugos ir sveikatos komiteto
nanams
:eigq vykdymui per menesi suteikiamos 4 valandos, sumokant jq vidutini darbo
uZmokest i5skyrus narius, kuriems Siq funkcijq atlikimas yra darbo pareigos. Darbq saugos ir
sveikatos
iteto posedZiai protokoluojami.

10. 5
sud€ti po

is

1. Profesiniq s4jungq

veiklos garantijos
sqjunga veikia vadovaujantis LR darbo kodeksu bei
1

11. 1.

LR profesirriq

sqjungq

l0

iq sqjungq komiteto veiklai nemokamai leidZiama naudotis bendroves patalpomis,
tele

RVK

darbu
atsiska

11.5.
ats
1

1.6. Pro

s4jungos
nustatyta
11.7.

Darbdavi
vidutini
galiojimo
susijusius
1 1.8. Pro
sutarties
mokamas
laik4 nu

11.9.
Sutarties

11,10.
inform

is, kompiuteriais, interneto ry5iais, spausdinimo aparatais, skelbimq lentomis, esandiais
lpose ir par<luotuvese.
vys suteikia patalpas profesines s4jungos veiklai.
t darbuotojq raSytiniams praSymams profesines sqjungos nario mokestis i5skaitomas i5
rjq atlyginimq ir centralizuotai pervedamas i profesines s4jungos komiteto nurodyt4
4j4 s4skait4.
fesine sqjunga per 10 darbo dienq ra5tu informuoja apie darbuotojq i5rinkim4 i
ujamuosius organus.
ines sqjungos komiteto nariai (atstovaujamasis organas), dalyvaujantys Profesines
nizuojamuose posedZiuose, seminaruose, konferencijose atleidZiami nuo darbo (DK
arka suderinus su darbdaviu), sumokant uZ Silaik4 jq vidutini darbo uZmokesti.
ines sqjungos komiteto pirmininkas ar kiti profesines sqjungos komiteto nariai
atleidZiami nuo darbo (DK nustatyta tvarka suderinus su darbdaviu), sumokant jq
uZmokesti, jei i5vykstama ne daugiau kaip l0 darbo dienq per vienus Sutarties
i profesiniq sqjungq organizuojamus seminarus, konferencijas bei kitus renginius
profesines sqjungos veikla.
iniq sqjungq derybiniq grupiq nariams, dalyvaujantiems derybose del kolektyvines
imo ar jos vykdymo dokumentq bei sprendZiant i5kilusius gindus, uZ sugaiSt4 laik4
jq vidutinis darbo uZmokestis bei kompensuojamos transporto islaidos (apmokejimo
derybq protokolas). Sis profesiniq sqjungq derybiniq grupiq nariq laikas neiskaitomas i
I 1. 7. punkte"
ine S4junga ir Darbdavys isipareigoja gera valia konsultuotis bei nagrineti i5kilusias
ykdymo problemas.
rofesines sqjungos komitetas isipareigoja neatskleisti jai pateiktos konfidencialios
tretiesiems asmenims.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1.

uZ Sios sutarties vykdym4 atsiskaito viena kitai, teikia btitin4 informacij4, ne veliau
vien4 menesi, esant kitos Salies pra5ymui.
12.2.Yisi indai, kilg del Sutarties vykdymo ar netinkamo jos vykdymo, sprendZiami derybq budu,
nepav
susitarti - darbo gindq nagrinejimo nustatyta tvarka.
12. 3. Su tis yra sudaryta lietuviq kalba, dviem egzemplioriais, po vien4 kiekvienai Saliq."
12.4. S
is jos veikimo laikotarpiu yra privaloma j4 sudariusioms Salims, taip pat Darbdavio ir
Profesines j ungos, atstovauj andios darbuotojq kolektyvui, teisiq peremej ams.
12.5.K
yvine sutarti galioja iki kitos sutarties pasira5ymo.
t2.6.K
yvine sutartis galioja visiems darbuotojams.
Sal

kaip

13.

l.

-,,Darbo apmokejimo sistema."
-,,Darbo tvarkos taisykles".
-,,Lygir+ galimybiq politika ir jos igyvendinimo tvarka'."

2.
3.

-

4.

5"

Priedai

Pr

-

,,Asmens duomenq apsauga".
Darbuotojq darbo apmokejimo nuostatai.

ll

'
8.P

-

Darbuotojams nemokamai skiriamq asmens higienos priemoniq s4rasas.
Darbuotojams nemokamai skiriamq apsauginiq priemoniq, naudojamq darbe

-

Darbuotojq darbq ir pareigq, kurias einant sudaromos visi5kos materialines

ybes atsakomybes sutartys.
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