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Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo jstaim profesine sajunga (toliau - Profesine
sajunga), atstovaudama savo nariq, dirbanciq Pravieniskiq pataisos namuose - atvirojoje kolonijoje
(toliau - Pravieniskiq PN-AK) teises bei teisetus interesus, teikia registruoti Pravieniskiq PN-AK
jstaigos kolektyvirn~ sutartj:
1. Sutarties salys: Pravieniskiq pataisos namai - atviroji kolonija , jstaigos kodas 203560890,
buveines adresas Pravieniskiq g. 5, Pravieniskiq k., LT-56369, el. pastas: pravienpnak@pravienpn-ak.lt,tel. +370 346 56 222, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo, atliekancio
direktoriaus funkcijas Dainiaus Susinsko ir Jungtine profesiniq sajungq atstovybe, kuri'J
sudaro Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo jstaigq profesine sajunga, jstaigos kodas
195755562, buveines adresas: V. MykolaiCio-Putino g. 5, LT-03106 Vilnius, el. pastas
info@pareigunai.lt, tel. 852716118, atstovaujama pirmininko KystuCio Pauliuko; Kauno
apskrities policijos ir kitq teisesaugos darbuotojq profesine sajunga, jstaigos kodas
193590343, buveines adresas Chemijos g. 4B-506, Kaunas, kaunoprofsajunga@gmail.com,
te. (8 37) 303797, atstovaujama pirmininko Algimanto LaukaiCio.
2. Pravieniskiq PN-AK kolektyvine sutartis.
3. Galiojimo terminas - 1 metai, salims nepareiskus noro nutraukti, jos galiojimas pratysiamas
dar 1 metams, bet ne ilgiau kaip 4 metams.
4. Iki tol kolektyvine sutartis galiojo iki 2017-04-20.

5. PRIDEDAMA:

Prav~eniskiq

PN-AK kolektyvines sutarties kopija.

Pagarbiai

pirmininkas

K~stutis

Pauliukas

PRAVIENISKIV PATAISOS NAMV-ATVIROSIOS KOLONIJOS
KOLEKTYVINE SUTARTIS

2018 m. r-w c.:11) 0 cur men. lj_d. Nr. tb' -A CJO
:flu
Pravieniskes
Pravieniskiq pataisos namai-atviroji kolonija, jstaigos kodas 302560890, buveines adresas:
Pravieniskiq g. 5, Pravieniskiq k., LT-56369 KaiSiadoriq r., Lietuvos Respublika, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo, atliekancio direktoriaus funkcijas Dainiaus Susinsko, veikiancio pagal
jstaigos nuostatus is vienos puses ir Jungtine atstovybe, veikianti pagal 2017 m. lapkricio 14 d.
susitarim~ Nr. 61 ir atstovaujama Kauno apskrities policijos ir kitq teisesaugos darbuotojq profesines
sajungos, jstaigos kodas 193590343, buveines adresas: Chemijos g. 48-506, Kaunas, atstovaujama
pirmininko Algimanto LaukaiCio bei Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo jstaigq profesines
sajungos, jstaigos kodas 195755562, buveines adresas: V. Mykolaicio-Putino g. 5, Vilnius,
atstovaujama pirmininko K((stuCio Pauliuko, is kitos puses, kurie yra vadinami ,,Salimis", sudaro si'!
Pravieniskiq pataisos namq-atvirosios kolonijos kolektyvin~ sutarti (toliau- Sutartis).

ISKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sioje Sutartyje vartojamos s~vokos:
1.1. Darbdavys - Pravieniskiq pataisos namai-atviroji kolonija (toliau vadinama - jstaiga
arba darbdavys);
1.2. Pataisos pareigunas - statutinis valstybes tarnautojas, kurio tarnyb~ reglamentuoja
Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas;
1.3. Darbuotojas - pataisos jstaigos statutinis valstybes tarnautojas, karjeros valstybes
tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartj;
1.4. Valstybes tarnautojas - pataisos pareigfulas ir karjeros valstybes tarnautojas;
1.5. Profesiniq s~jungq jungtine atstovybe - Sutarties salis, veikianti kaip j~ sudariusiq
profesiniq sajungq bendras junginys;
1.6. Profesine s~junga - Jungtin(( atstovyb(( sudarancios profesines sajungos.
2. Sutarties tikslas - sudaryti palankias s~lygas jstaigos veiklai, siekiant uZt:ikrinti tinkamas
sios jstaigos darbuotojq darbo (tarnybos) organizavimo, darbo apmokejimo, kvalifikacijos kelimo
bei perkvalifikavimo, saugos, sveikatos s~lygas nezemesnio lygio, nei numatyta Lietuvos
Respublikos jstatymuose, kituose teises aktuose ir Bausmiq vykdymo sistemos jstaigq sakos
kolektyvineje sutartyje (toliau vadinama - Sakos kolektyvine sutartis), siekti bausmiq vykdymo
sistemos prestifo didinivmo, formuoti tradicijas, skatinti darbuotojq lojalum~, moral(( ir etik~.
3. Santykiai tarp Saliq grindziami siais principais:
3.1. Salilf lygiateisiskumo - Salys susitarimo atzvilgiu yra lygiavertes partneres;
3.2. interesl! derinimo (bendradarbiavimo) - Saliq bendravimas uZt:ikrinant istaigos
darbuotojq teises ir interesus Sutartyje numatytais aspektais remiasi geranoriSkumu, s~iningumu,
tarpusavio pagarba ir jgyvendinamas bendradarbiaujant;
3.3. savarankiskumo -priimant sprendimus kiekviena is Saliq veikia savarankiskai pagal savo
kompetencij~ ir jgaliojimus;
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3.4. informavimo ir konsultavimo - socialine partneryte tarp Saliq pktojama suteikiant
objektyvi~ informacij~, reikaling~ susitarimams pasiekti bei vykdant konsultavimo, dalyvavimo
procediiras;
3.5. teisilJ ir pareiglJ perejimo - keiciantis Saliq valdymo organams, organizacinei struktiirai
taip pat reorganizavus juridinj asmenj, Sutartimi nustatyti jsipareigojimai islieka, isskyrus atveji, kai
Sutartis nutraukiama;
·
3.6. darbuotojlJ teisilJ vienodo gynimo - Sutarties nuostatos taikomos visiems jstaigos
darbuotojams nepriklausomai nuo jq narystes profesineje sajungoje;
3.7. kompetencijos ir atsakomybes - bendradarbiaudamos Salys jsipareigoja prisiimti
atsakomyby U.Z savo isreikstas iniciatyvas, teikiamus siiilymus ir U.Z priimtq sprendimq teisetum'!.
Saliq veiklos tikslai ir jgyvendinamos priemones neturi priestarauti teises aktams.
4. Salys jsipareigoja:
4.1. vykdyti Sutartj;
4.2. laiku keistis informacija, reikalinga sios sutarties tikslams pasiekti, uZtikrinti jos
konfidencialum~ ir nustatyti konsultavimosi bei keitimosi informacija tvark~;
4.3. padeti viena kitai siekti Sutartyje numatytq tikslq;
4.4. nepaieisti Saliq diskrecijos priimant sprendimus;
4.5. jsteigti kolegialius organus: Darbuotojq valdymo komite~, Derybq komite~, Darbuotojq
saugos ir sveikatos komitet~ siekiant efektyviau pletoti socialiny partnerysty bei sprysti darbuotojq
ir darbdavio interesq uZtikrinimo klausimus.
5. Jstaigos darbuotojq darbo s~lygas nustato Lietuvos Respublikos jstatymai, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro jsakymai, Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus jsakymai, Bausmiq
vykdymo sistemos jstaigq sakos kolektyvine sutartis, si Sutartis ir jstaigos direktoriaus jsakymai.
6. Jeigu atsiranda neatitikimas tarp sios Sutarties ir Sakos kolektyvines sutarties, taikomos
darbuotojams naudingesnes kolektyvines sutarties nuostatos.

II SKYRIUS
INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVA VIMO PROCEDUROS

7. l sudarom~ Darbuotojq valdymo komitetq Salys skiria ne maiiau kaip po keturis atstovus,
vieneriq metq kadencijai. Tas pats asmuo negali biiti skiriamas atstovu antrai kadencijai is eiles. Bet
kuriai is Saliq pateikus motyvuo~ prasym~, Darbuotojq valdymo komitetas organizuoja posedZius
ir aptaria iskilusias su darbo s~lygomis ir socialinemis garantijomis susijusias problemas. Sutartyje
numatytais atvejais Darbuotojq valdymo komiteto posedziai susaukiami privalomai. Sis komitetas
teikia rekomendacijas, siiilymus, isvadas profesinems sajungoms ir jstaigai. Profesines sajungos
deleguoti darbuotojq valdyn:io komiteto nariai jgyja profesines sajungos renkamojo organo nario
status~.

8. Derybq komitetas formuojamas is keturiq nariq, atstovaujanciq profesinei sajungai ir
keturiq jstaigos atstovq, vieneriq metq kadencijai. Tas pats asmuo negali biiti skiriamas atstovu
antrai kadencijai is eiles. Derybq komitetas sprendzia Darbuotojq valdymo komiteto suformuluotus
klausimus, kuriq del ribotq laiko istekliq ar Saliq interesq susikirtimo negali issprt(sti Darbuotojq
valdymo komitetas. Derybq komiteto nariais negali biiti kitq komitetq nariai. Profesiniq sajungq
deleguoti komiteto nariai jgyja profesines sajungos renkamojo organo nario status'!. Derybq
komitetas sprendzia klausimus, susijusius su Sutarties vykdymu ir teikia siiilymus del Sutarties
pakeitimo.,, papildymo. Derybq komitetas teikia isvadas jstaigos direktoriui ir profesinei sajungai.
9. Salys jsipareigoja Darbuotojq valdymo komitetui ir Derybl! komitetui teikti turim'!
informacij~, reikaling~ sil! komitetl! veiklai. Darbuotojl! valdymo komiteto ir Derybl! komiteto
'
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sudetj tvirtina darbdavys. Laikas, praleistas vykdant Darbuotojq valdymo komiteto ir Derybq
komiteto nario funkcijas laikomas darbo laiku.
10. Profesine sajunga ir darbdavys jsipareigoja teikti vienas kitam informacij'l rastu, susijusi'l
su darbuotojq darbo, profesinemis, socialinemis ir ekonominemis S'llygomis bei garantijomis Gei tai
nepriestarauja teises aktq nuostatoms) per 20 darbo dienq nuo prasymo gavimo dienos.
11. Profesine sajunga jsipareigoja keistis SU darbdaviu informacija rastu apie mikroklimat~
jstaigoje, darbuotojq mokymq poreikj, darbuotojq darbo, socialiniq, ekonominiq teisiq ir interesq
jstaigoje uZtikrinimo lygj ir Su tuo susijusias problemas.
12. Darbdavys rastu ne veliau kaip pries 10 dienq informuoja Jungtiny atstovyby sudaranCias
profesines sajungas apie siiilomus naujq lokaliniq teises aktq, susijusiq su jstaigos struktiiriniq
pertvarkymq, darbuotojq skaiCiaus mazinimo bei del esminiq darbo organizavimo pakeitimq (darbo
laiko rezimo keitimo, pareigybiq perskirstymo planq, jstaigos struktfiriniq padaliniq nuostatq ir
pareigybiq aprasymq, kai tai susijy su ne maZiau kaip 5 darbuotojais).
13. Informavimo ir konsultavimo proceduros Sutarties 12 punkte numatytais atvejais vyksta
siose procedurose betarpiskai dalyvaujant Jungtiny atstovyby sudaranciq profesiniq sajungq
deleguotiems atstovams.
14. Salys sudaro S'llygas viena kitai skelbti informacij'l apie jq veikl'l, skelbimus ir kit'l
jstaigos darbuotojams aktuali'l informacij'l jstaigos ir profesines sajungos intemeto svetainese.
15. Profesines sajungos atstovai nariq teisemis, Darbuotojq valdymo komiteto sifilymu,
jtraukiami i jstaigoje sudaromas komisijas ir darbo grupes, kurios sprendzia klausimus, susijusius su
darbuotojq profesinemis, ekonominemis ir socialinemis teisemis bei interesais. Esant jstaigoje
veikianciq profesiniq sajungq deleguotq Darbuotojq valdymo komiteto nariq sutikimui profesines
sajungos deleguojamas atstovas jtraukiamas i komisij'l ar darbo grupy ir tuo atveju, kai Darbuotojq
valdymo komitete nera bendro sutarimo. Salys jsipareigoja, kad esant profesines sajungos atstovo
prasymui, pries pradedant jam veikl'l komisijoje ar darbo grupeje, jis butq supaZindintas su
komisijos veikla, jam pateikiama komisijos nario veiklai vykdyti reikalinga informacija.
16. Iskilus abejonems del jstaigoje sudarytq komisijq sprendimq teisetumo, ne veliau kaip per
3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priemimo profesine sajunga Gos atstovas) apie tai motyvuotu
rastu informuoja jstaigos direktoriq, kuris privalo laikinai sustabdyti ginCijamo sprendimo
jgyvendinim'l, jeigu aukstesnes galios teises aktai nenustato kitaip, iki kol bus isspn;stas sprendimo
teisetumas. Apie priimt'l sprendim'l rastu informuojama profesine sajunga.
17. Darbdavys informuoja visus jstaigos darbuotojus apie jstaigos finansirn~ padetj, kiekvienq
ketvirti skelbdamas jstaigos intemeto svetaineje teises aktq nustatyta tvarka parengtas biudfoto
vykdymo ataskaitas ir finansiniq ataskaitq rinkinius.

III SKYRIUS
, TARNYBOS (DARBO) YPATUMAI
18. Valstybes tamautojas, gavys jstaigos vadovo leidimi:i., gali laisvu nuo tamybos laiku dirbti
ki!'l darbi:i.. lstaigoje is Darbdavio ir profesines sajungos atstovo sudaroma Komisija, kuri nagrineja
valstybes tamautojq prasymus leisti dirbti kit'l darb'l ir teikia motyvuot'l isvad'l jstaigos vadovui,
kuris priima sprendim'l leisti arba neleisti valstybes tamautojui dirbti kito darbo. Leidimas galioja
vienerius metus. Pasikeitus valstybes tamautojo einamoms pareigoms, atsiradus kitoms
aplinkybems, galincioms tureti lemiamos jtakos leidimui/neleidimui dirbti ki!'l darbi:i., valstybes
tamautojas privalo is naujo kreiptis i Komisij'l.
19. Keiciant jstaigos darbo organizavim'l ir naikinant konkreci'l pareigyby, per vis'l jspejimo
apie galim'l atleidim'l laikotarpj darbuotojui siiilomos kitos laisvos lygiavertes pareigos (nesant
tokiq, siiilomos laisvos zemesnes pareigos) jstaigoje.
'

4

20. Be Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytq atvejq, kai mazinamas darbuotojq
skaiCius, esant vienodai kompetencijai ir kvalifikacijai, pirmenybes teisy biiti paliktiems darbe taip
pat turi darbuotojai:
20.1. kurie turi ne ma:Ziau kaip desimties metq pareigiino tarnybos sta:lct- Kalejimq
departamente ar jam pavaldziose istaigose, isskyrus pareigiinus, sulaukusius nustatyto amziaus ar
istarnavusius nustatyt'! laik'!, reikaling'! valstybinei pareigiinq ir kariq pensijai skirti;
20.2. kuriems iki teises gauti valstybiny pareigiinq ir kariq pensij'! liko ne daugiau kaip treji
metai;
20.3. kurie turi du ir daugiau vaikq iki 24 metq, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo
program'! ar pagal formaliojo profesinio mokymo program'! arba studijuoja aukstojoje mokykloje
(studentai) nuolatinese studijose, iskaitant akademiniq atostogq del ligos ar nestumo laikotarpj, taip
pat pilnameCiq vaikq nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tq paciq metq rugsejo 1
dienos;
20.4. kurie priziiiri arba globoja nejgalq vaik'!.
21. Kai jstaigoje ma:Zinamas darbuotojq skaiCius ir yra du ar daugiau darbuotojq, kurie
atsizvelgiant i teises aktq nuostatas turi vienodas teises biiti palikti dirbti, del palikimo dirbti
sprendziama atliekant atitinkamq darbuotojq vertinim'! jstaigos vadovo sudarytoje komisijoje, i
kurios narius itraukiamas profesines sajungos atstovas. l komisijos posedj gali biiti kvieCiami
vertinami darbuotoj ai.
22. IS darbo (tarnybos) atleidziamas darbuotojas ir darbdavys vienas su kitu turi atsiskaityti ne
veliau kaip atleidimo is darbo (tarnybos) <lien'!, isskyrus atvejus, kai aukstesnes galios teises aktai
numato kitaip.
23. Istaigos darbuotojai, kurie mano, kad buvo pa:Zeistos jq tarnybos ir socialines garantijas
nustatanCios teises aktq, sios Sutarties nuostatos, turi teisy kreiptis i Darbuotojq valdymo komitet'!.
Nesutikdamas su jstaigos Darbuotojq valdymo komiteto isvadomis, darbuotojas turi teisy kreiptis i
Derybq komitet'! arba jstaigos direktoriq. Kreipimasis neuZkerta kelio jstatymq nustatyta tvarka ir
terminais kreiptis i jstaigos vadov'! ir teism'!.
24. Darbdavys jsipareigoja jgyvendinti pataisos pareigiinq, isleidziamq i pareigiinq ir kariq
pensij'!, socialinio prisitaikymo, medicinines reabilitacijos bei profesinio orientavimo i kitas veiklos
sritis priemoniq pirmajj ir antrajj etapus (t. y. jgyvendinti Kalejimq departamento direktoriaus 2017
m. lapkriCio 13 d. jsakymu Nr. V-460 patvirtinto Pareigiinq, isleidziamq i pensij'!, integracijos i
darbo rink'! ir medicinines reabilitacijos priemoniq sistemos jgyvendinimo bausmiq vykdymo
sistemoj e tvarkos apraso nuostatas).
25. Personalo tvarkymo funkcijas atliekantis asmuo ar kitas jgaliotas asmuo, atsakingas uz
iseinanCiq i pareigiinq ir kariq pensij'! pataisos pareigiinq socialines ir medicinines pagalbos
priemoniq jgyvendinim'!, ne ma:Ziau kaip likus 6 menesiams iki pareigiino numatomo isejimo i
pensij'!, tarnybiniu elektroniniu pastu informuoja pareigiin'! apie numatom'! jo iSejimo i pensij'! dat'!,
jo galimyby dalyvauti Socialinio,prisitaikymo, medicinines reabilitacijos bei profesinio orientavimo
i kitas veiklos sritis programoje ir pateikia sutikimo dalyvauti form'!. Informacija apie istarnaut'!
sta:l'! teikiama pareigiinui pateikus prasym'! iseiti i pensij'!.
26. Darbdavys jsipareigoja sudaryti S'!lygas darbuotojams kelti jq profesintt kvalifikacij'! pagal
esamas jstaigos finansines galimybes, jstaigos poreikius bei darbuotojo motyvuof'! prasym'!.
Darbuotojq mokymui naudoti darbo uzmokesCiui skirtus asignavimus draudziama.
27. Rengiant pasiiilymus metiniq personalo kvalifikacijos tobulinimo planq projektams,
dalyvauja profesines sajungos atstovai (Darbuotojq valdymo komiteto nariai, deleguoti profesines
sajungos): teikia pasiiilymus del tiksliniq grupiq, mokymo temq, galimq kvalifikacijos tobulinimo
paslaugq teikejq.
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IVSKYRIUS
ATSAKOMYBE IR SKATINIMAS

29. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutarti gali biiti skiriamos sios skatinimo
priemones:
29 .1. padeka;
29.2. papildomos iki 5 kalendoriniq dienq trukmes mokamos atostogos;
29.3. vienkartine pinigine ismoka, mokama Vyriausybes nustatyta tvarka;
29.4. iki 0,5 MMA dydzio dovana.
30. Darbuotojq valdymo komitetas gali savo iniciatyva teikti motyvuotus siiilymus del
darbuotojq skatinimo istaigos direktoriui.
31. Su tais darbuotojais, kuriq pareigos tiesiogiai susijusios su materialiojo turto saugojimu,
priemimu, isdavimu, pirkimu, gabenimu, taip pat su tais, kuriems patiketas tarnybinis automobilis,
gali biiti sudaromos rasytines individualios visiskos materialines atsakomybes sutartys. Darbuotojas
turi teisy atsisakyti priimti materialini turt~, jeigu darbdavys nesudaro tinkamq s~lygq jam patiketo
turto apsaugai.
32. Darbo pareigq pa:leidimo fakto nustatytmo ir tarnybines atsakomybes taikymo
procediiroje Salys isipareigoja laikytis tokiq taisykliq:
32.1. komisijos, tiriancios istaigos darbuotojo galimai padaryt~ drausmini (tarnybini)
nusi:lengim~, veikloje nario teisemis dalyvauja sio darbuotojo profesines sajungos atstovas;
32.2. skiriant tarnybiny nuobaud~, isskyrus atleidim~ is tarnybos (pareigq), profesines
sajungos nariams, turi biiti gautas profesines sajungos, kurios narys yra darbuotojas, renkamojo
organo sutikimas. Jei kiti teises aktai nenustato kitaip, jstaigos vadovas, patvirtirn:s tarnybinio
patikrinimo isvad~, ne veliau kaip kit~ darbo <lien~ kreipiasi i profesines sajungos renkamaji organ~
del sutikimo skirti tarnybiny nuobaud~. Profesines sajungos renkamasis organas per 20 kalendoriniq
dienq privalo nusprysti, ar patenkinamas toks prasymas, ir atsakyti rastu. Jeigu per si laikotarpi
profesines sajungos renkamasis organas nepateikia atsakymo, vadovas turi teisy skirti tarnybiny
nuobaud~.

33. Profesine sajunga arba Darbuotojq valdymo komitetas gali teikti motyvuot~ siiilym~
jstaigos vadovui panaikinti darbuotojo tarnybiny nuobaud~ pries termin~.
34. Atliekant valstybes tarnautojq ir darbuotojq, jeinanciq i jstaigos u:ldaras teritorijas, kuriose
yra laikomi nuteistieji, netiketus patikrinimus, taip pat atliekant planinius ir netiketus tamybines
veiklos patikrinimus, ar del siurkstaus tarnybinio nusi:Zengimo (darbo drausmes pa:leidimo)
padarymo atliekant faktiniq aplinkybiq patikrinim~, darbo dienomis gali biiti kvieciami dalyvauti po
vien~ is Saliq skirt~ Darbuotojq valdymo komiteto atstov~.

VSKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

35. lstaigoje taikoma sumine darbo laiko apskaita, kurios apskaitinis laikotarpis trys menesiai.
36. Darbuotojai, kuriq darbo (pamainos) laikas apskaitiniu laikotarpiu virsija jiems numatyt~
darbo valandq skaiCiq, iki kito apskaitinio laikotarpio pradzios pateikia pra8ym'! darbdaviui,
nurodydami kompensavimo biid~, numatyt~ Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 115 straipsnio 6
punkte arba pateikia prasym~ del laisvos dienos suteikimo, taciau tuomet prasymas turi biiti
pateiktas pries tiek laiko, kad darbdavys turetq galimyby suteikti laisv~ dien~ per apskaitini
laikotarpj. Darbuotojui per nurodyt~ termin~ nepateikus prasymo del kompensavimo biido
pasirinkimo arba nesant pakankamai finansiniq lesq, darbdavys turi teisy kompensavimo bii~
parinkti savo nuoziiira.
37. Salys susitaria laikytis sios <larbo tpamainq) grafikq sudarymo tvarkos:
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37 .1. jstaigos darbo (pamainos) grafikai sudaromi ne veliau kaip 7 dienos iki grafiko
jsigaliojimo dienos. Darbo (pamainos) grafikus sudaro jstaigos jgalioti asmenys;
3 7.2. pertraukos pailseti ir pavalgyti, papildomos ir specialios pertraukos nustatomos
atskiruose grafikuose. Darbuotojams darbo laiku turi buti nustatytos ne m<lZiau kaip 2 papildomos
arba specialios pertraukos.
38. Salys susitaria del sios darbo (pamainq) grafikq derinimo, tvirtinimo ir keitimo tvarkos:
38.1. darbo (pamainos) grafikus pasiraso juos sudan~ asmenys. Darbo (pamainos) grafikus
tvirtina jstaigos vadovas arba jo jgaliotas asmuo;
38.2. suderinti, patvirtinti ir uZI'egistruoti darbo (pamainos) grafikai privalo bliti paskelbti
viesuose jstaigos stenduose ne veliau kaip likus vienai savaitei iki jq jsigaliojimo;
38.3. patvirtinti ir jsigalioj(( darbo (pamainq) grafikai nekoreguojami. Esant butinumui darbo,
budejimo ir poilsio dienos gali buti keiCiamos Sutarties 38.4 punkte nustatyta tvarka;
38.4. darbuotojas rasytiniu prasymu, pritarus tiesioginiam vadovui, suderinus SU padalinio
vadovu ir jstaigos jgaliotam asmeniui leidus, gali susikeisti darbo (pamainos) grafike numatytomis
darbo, budejimo ir poilsio dienomis. Toks pasikeitimas paZymimas teises aktuose nustatytos formos
darbo organizavimo ziniarasciuose ir teises aktq nustatyta tvarka jforminamas darbo laiko apskaitos
ziniarasCiuose. Darbuotojas pateikys prasymq privalo jsitikinti, koks sprendimas priimtas del jo
pateikto prasymo.
38.5. konvojuojanciq pareiglinq apsiginklavimui/nusiginklavimui skirtas laikas apskaitomas ir
jskaitomas i darbo laikq bei zymimas darbo laiko apskaitos ziniarasCiuose. Konvojavimo ar
nenumatytais atvejais pareigunams privalo bliti u:Ztikrinta galimybe realiai pasinaudoti pertraukomis
pailseti ir pavalgyti.
39. Darbdavys sudaro sqlygas darbuotojui pasinaudoti savo teise i kasmetines atostogas
einamaisiais metais atostogq grafike nustatytu laiku.
40. Pirmumo teis(( pasirinkti kasmetiniq atostogq laikq turi nescios darbuotojos, daugiavaikes
seimas turintys darbuotojai, darbuotojai, kurie vieni augina vaikus ir darbuotojai, kuriems
kasmetines atostogos ne del jq kaltes nebuvo suteiktos tais paciais darbo metais.
41. Kasmetines atostogos gali buti suteikiamos nepraejus sesiems nepertraukiamojo darbo
menesiams motyvuotu darbuotojo prasymu. Darbuotojas, norintis pasinaudoti teise i kasmetines
atostogas anksCiau, teikia motyvuotq prasymq jstaigos vadovui, pries tai suderinys su tiesioginiu
vadovu, struktUrinio padalinio vadovu ir direktoriaus pavaduotoju, kuruojanciu struktfuini padalinj.
42. Nemokamos atostogos gali buti suteikiamos tik darbuotojo iniciatyva. Lietuvos
Respublikos Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais jstaigos vadovas privalo
suteikti nemokamas atostogas, darbuotojui jq pareikalavus. Kitais atvejais nemokamos atostogos
suteikiamos saliq susitarimu atsizvelgiant i darbuotojo prasymq.
43. lstaigos darbuotojams, besimokantiems Lietuvos Respublikoje jregistruotose aukstosiose
mokyklose, pagal siq mokyklq p<lZymas suteikiamos mokymosi atostogos. Darbuotojq prasymu siq
atostogq laikotarpiu, atsizvelgiant i jstaigos finansin(( padetj, gali buti mokamas 100 proc. dydzio
darbuotojo vidutinis darbo u:Zmokestis, taCiau mokama suma turi buti ne m<lZesne nei puse
darbuotojo vidutinio darbo u:ZmokesCio.

VISKYRIUS
DARBO UZMOKESTIS IR KITOS GARANTIJOS

44. Darbuotojams darbo u:Zmokestis mokamas du kartus per menesj: atlyginimas nuo 5 iki 7
dienos ir avansas iki einamojo menesio 20 dienos. Esant motyvuotam darbuotojo rasytiniam
prasymui darbo u:Zmokestis gali bliti mokamas ir kitomis dienomis. Darbo uzmokestis, kitos su
darbo uzmokesCiu susijusios ismokos, peryedamos i darbuotojo nurodytq asmeniny sqskaitq.
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45. Kiekvienam darbuotojui elektroniniu pastu pateikiama infonnacija apie apskaiCiuotas,
ismoketas ir isskaiciuotas sumas ir apie dirbto laiko trukmy, atskirai nurodant virsvalandiniq darbq
trukmy.
46. Kai ne del darbuotojo kaltes paveluotai ismokamas darbo l!Zmokestis ar kitos su darbo
(tarnybos) santykiais susijusios ismokos, kartu su jomis sumokami delspinigiai Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.
·
47. Darbuotojui, pavaduojanCiam kitci darbuotojci, mokama pareigines algos priemoka uz
papildomq funkcijq, nenustatytq pareigybes aprasyme, vykdymci arba uz jprastci darbo krtivj
virsijanCici veiklci.
48. Darbuotojui, kurio materialine biikle sunki del jo paties sunkios ligos, jo seimos nario
ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo, taip pat kitais ypatingais atvejais, gali buti
skiriama pasalpa. Prasymci skirti pasalpci darbuotojas teikia jstaigos vadovui. Kartu su prasymu
pateikiami ir prasymci scilygojanCias aplinkybes patvirtinantys dokumentai. Darbuotojui ne didesne
kaip penkiq minimaliq menesiniq algq dydzio pasalpa skiriama jstaigos vadovo sprendimu,
atsizvelgiant i Ukines ir finansines veiklos tarybos, kurios sudetyje dalyvauja profesines sajungos
atstovas, rekomendacijci.
49. Jei darbuotojo materialine biikle sunki del ligos ir jis negali parasyti prasymo, materialine
pasalpa gali biiti skiriama pagal seimos nario praSymci.
50. Darbuotojq saugos ir sveikatos, Darbuotojq valdymo ir Derybq komitetq nariams teises
aktq nustatyta tvarka gali buti mokama priemoka uz veiklci komitete.

VIISKYRIUS
SAUGA IR SVEIKATA DARBE (TARNYBOJE)

52. Darbdavys jsipareigoja saugoti darbuotojq sveikatci, gyvyby ir darbingum'l, skatinti
socialinj dialogci tarp Saliq, siekiant veikloje vengti darbo jstatymq pa:Zeidimq, vykdyti nelaimingq
atsitikimq darbe bei profesiniq ligq prevencij'l.
53. Darbuotojq saugos ir sveikatos priemones finansuojamos darbdavio lesomis.
54. Bendrosios darbdavio pareigos uZtikrinant saugi'l ir nekenksmingci darbo vietci:
54.1. instruktuoti saugiai dirbti jiems pavestci darb'l pradedancius darbuotojus;
54.2. kartu su Darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto nariais vykdyti saugos ir sveikatos
stebesenci, jgyvendinti prevencines ir saugos priemones pagal nustatytus prioritetus;
54.3. uZtikrinti, kad butq jrengtos patalpos, kuriose darbuotojai galetq pavalgyti, pailseti ir
nusiprausti Gei to reikia pagal darbuotojo darbo pobiidi);
54.4. jrengti kolektyvines darbuotojq saugos ir sveikatos priemones darbo vietose ir (ar)
aplinkoje.
55. Darbdavys garantl,loja pinnajci medicinos pagalbci:
55.1. organizuoja greitosios medicinos pagalbos iskvietim'l nelaimingq atsitikimq ir i1miniq
susirgimq atvejais;
55.2. uZtikrina galimyby susi:Zeidus pasinaudoti pinnosios medicinos pagalbos rinkiniais.
56. Darbuotojai privalo tikrintis sveikatci Lietuvos Respublikos teises aktais nustatyta tvarka
ir s'llygomis. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku, o negalint to padaryti darbo
laiku, uz laikci, sugaistci tikrinant sveikat'l, mokamas jq vidutinis darbo u:Zmokestis.
57. Siekiant visapusisko darbuotojq infonnavimo ir konsultavimosi visais darbuotojq saugos
ir sveikatos biikles ir jos gerinimo planavimo, priemoniq organizavimo, jq jgyvendinimo ir
kontroles klausimais, darbdavys jsipareigoja jsteigti Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetci bei
uZtikrinti jo veiklci. Darbdavys sudaro scilygas siqsti Darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto narius
i organizuojamus mokymus, kad komiteto nariai ismoktq vykdyti komiteto veiklci. Darbuotojai
mokomi jstaigos lesomis.
'
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58. Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetas sudaromas dvisaliu principu - po du narius is
darbdavio ir darbuotojq atstovq saugai ir sveikatai.
59. Darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto nuostatai yra rengiami ir derinami atsizvelgiant
i Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos parengtus Darbuotojq
saugos ir sveikatos komiteto tipinius nuostatus, derinami Darbuotojq valdymo komitete, tvirtinami
jstaigos vadovo.
60. Darbuotojq kolektyvo isrinkti ar darbuotojq atstovq deleguoti Darbuotojq saugos ir
sveikatos komiteto nariai, kurie yra profesines sajungos nariai, jgyja profesines sajungos renkamojo
organo nario statusl:}..
61. Darbdavys ar darbdavio jgaliotas asmuo suteikia Darbuotojq saugos ir sveikatos
komiteto nariams informacijl:}., aprupina juos reikiamomis priemonemis ir skiria pakankamai laiko jq
darbo laiku jiems pavestoms funkcijoms atlikti.
62. Profesine sajunga arba bet kuris darbuotojas gali pateikti darbdaviui pasiiilymus del
darbuotojq saugos darbe ir darbo aplinkos gerinimo. Jei siiilymo priemoniq jdiegimas jmanomas
techniskai ir finansiskai, darbdavys Darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto teikimu privalo tokj
pasiiilyml:}. jgyvendinti.
63. Salys susitaria del sios informavimo apie nelaimingus atsitikimus darbe (tarnyboje)
tvarkos:
63.1. jvykus nelaimingam atsitikimui, darbuotojas, nukentejys del nelaimingo atsitikimo
darbe (pakeliui i darbl:}. ar is darbo ), jeigu pats pajegia, arba kitas jstaigos darbuotojas, privalo
nedelsdamas informuoti darbuotojo tiesioginj vadovl:}., kuris informuoja jstaigos vadovl:}.;
63.2. darbo vietl:}. (irenginiq biikly) iki nelaimingo atsitikimo tyrimo pradzios, jei yra
galimybe, privaloma issaugoti tokius, kokie jie buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu. Butini
pakeitimai gali biiti daromi, jeigu jq nepadarius kiltq pavojus aplinkiniq asmenq gyvybei ar
sveikatai, taCiau visa tai, kas buvo iki pakeitimq turi biiti jforminta rastu, nufotografuota ar
nufilmuota;
63.3. apie jvykusius nelaimingus atsitikimus darbe ne veliau kaip kitl:}. darbo dienl:}. po
sU.Zinojimo apie jvykj darbdavys raStu praneSa Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetui;
63.4. nelaimingo jvykio aplinkybes apsvarstomos artimiausiame Darbuotojq saugos ir
sveikatos komiteto posedyje, esant neatideliotinoms aplinkybems gali biiti saukiamas neeilinis sio
komiteto posedis.

VIII SKYRIUS
PROFESINES SJ\JUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS

64. Profesines sajungos nariai ir jos valdymo organq nariai, siekdami pasinaudoti teises aktq
jiems suteikta teise naudotis laisvu laiku savo profsajunginems pareigoms atlikti (10 valandq darbo
laiko per menesj, uZ kutj mokamas darbo uzmokestis), apie tai turi rastu informuoti darbdavj. 1 si
laikl:}. nejeina laikas, biitinas dalyvauti patariamajq institucijq ir kitq komisijq, sudaromq jstaigoje,
posedziuose, kai profesines sajungos narys juose dalyvauja siq komisijq nario teisemis. Profesines
sajungos nariq veikla profesineje sajungoje ne tamybos metu neribojama.
65. Atleidziant is pareigq profesines sajungos pirmininkl:}., valdymo organo nari, isskyrus
jstatymq numatytus atvejus, biitinas isankstinis profesines sajungos sutikimas. Siame punkte
numatytas isankstinis profesines sajungos sutikimas nereikalingas, kai profesines sajungos
renkamojo organo narys is pareigq atleidziamas savo prasymu, del sveikatos biikles, sukakus
jstatyme nustatytam amziui, arba saliq susitarimu.
66. 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 jq vidutini darbo uZillokesti.
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Salims susitarus, sis laikas gali buti ilgesnis. Apie profesines sajungos nario dalyvavim~ siuose
renginiuose profesine sajunga privalo rastu pranesti darbdaviui ne veliau kaip pries 3 darbo dienas ir
gauti j o sutikim<i.
67. Darbdavio sutikimu profesine sajunga, organizuodama savo nariq ar (ir) kitq darbuotojq
susirinkimus darbo metu, turi ne veliau kaip pries 3 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.
68. Esant profesines sajungos, vienijanCios ne ma2iau kaip 1/3 jstaigoje dirbanCiq
darbuotojq, pra5ymui, suteikiamos patalpos jstaigoje profesines sajungos veiklai vykdyti. Siomis
teisemis profesine sajunga privalo naudotis s<!Ziningai ir tik jos veiklai vykdyti.

IXSKYRIUS
SUTARTIES VYKDYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

69. Sioje Sutartyje priimtq jsipareigojimq vykdymo kontroles teises suteikiamos saliq
atstovams is Darbuotojq valdymo komiteto, Derybq komiteto, bei Darbuotojq saugos ir sveikatos
komiteto nariq, kurie ne ma2iau kaip k~ per metus jstaigos konferencijoje atsiskaito apie Sutarties
vykdym<i. Paprastai tokia konferencija turi bfiti susaukta ne veliau kaip iki kiekvienq metq pirmo
ketvircio pabaigos.
70. NustaCius sios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo fakt'!, per tris darbo
dienas Salys privalo rastu informuoti viena ki~ ir per 10 darbo dienq, vienos is Saliq reikalavimu
organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pasalinti. Nesutarus, gineai sprendziami
jstaigoje sudarytame Derybq komitete. Nepavykus gineo isspr((sti Derybq komitete, jis
sprendziamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka pasitelkus tarpinink<i.
71. Sutarties S<!lygos gali bfiti keiCiamos rastisku profesines sajungos ir darbdavio
susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai pasirasomi trimis egzemplioriais ir jforminami kaip
sios Sutarties priedai.
72. Sutartis gali bfiti nutraukiama Saliq susitarimu, jei nuo Sutarties pasirasymo praejo ne
ma2iau kaip sesi menesiai. Sutartis nutraukiama pasirasant susitarim<i del Sutarties nutraukimo.
Salis, ketinanti nutraukti sutarti vienafaliskai, apie tai ki~ fali privalo rastu jspeti, nurodant
priefastis, ne veliau kaip pries 3 menesius.
73. Nesutarimai ir gineai, kylantys tarp Saliq derybq, Sutarties sudarymo bei vykdymo
metu, taip pat gineai atsirady keiCiant ar pildant Sutartj sprendziami derybq keliu tarp sios Sutarties
faliq. Gincq nepavykus isspr((sti derybq budu, jie nagrinejami Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka pasitelkus tarpinink<i.

XSKYRIUS.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo momento ir galioja vienerius metus, o Salims
nepareiskus noro nutraukti, jos galiojimas kiekvienais metais prasit((sia dar vieneriems metams, bet
ne ilgiau kaip ketveriems metams.
~
75. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti rastu ir pasirasyti abiejq
Saliq.
76. Sutarties tekstas, jos pakeitimai ir papildymai yra skelbiami jstaigos bei profesines
sajungos intemeto svetainese.
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77. Darbdavys jsipareigoja jsigaliojus SutarCiai supliZindinti su ja visus darbuotojus
tarnybiniu elektroniniu pastu ne veliau kaip per 5 darbo dienas, pateikiant Sutarties nuorod~ istaigos
intemeto svetaineje.
78. Kiekvienas po sios Sutarties isigaliojimo naujai i pareigas priimamas darbuotojas
pasirasytinai supliZindinamas su sia Sutartimi, taip pat jam pateikiama nuoroda i Sutarti jstaigos
intemeto svetaineje.
79. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinCiais vienod(} teisiny gali(}: po vien(}
Darbdaviui ir Jungtiny atstovyby sudarancioms profesinems sajungoms.
80. Sioje Sutartyje neaptartos darbuotojll socialines garantijos suteikiamos ir uZtikrinamos
remiantis Lietuvos Respublikos jstatymtl ir kittl teises akttl nustatyta tvarka ir s~lygomis. Darbdavys
savo jsakymais nustatydamas naujas ar keisdamas galiojanCias tarnybos, darbo SC}lygas bei
socialines darbuotojll garantijas negali bloginti jll palyginus su sia Sutartimi, kitais Lietuvos
Respublikos teises aktais.
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Direktoriaus pavaduotojas
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