Socialines apsaugos ir darbo ministerijai
El. p.: post@socmin.lt;

2018-01-04 Nr.

2(GAS)- |

s_)zetla-n_a.ka-l*inau*ien_e..@soc.urin.lt

PARAISKA IREGISTRUOTI KOLEKTYVIN4 SUTARTI
Darbdavys UAB ,,Gelsauga" (adresas Prfsq g.1, Vilnius; el. p. gelsauea@litrail.lt; tel.
2692448) ir UAB ,,Gelsauga" darbuotojq profesine sEjunga pasira5e nauj4 2017 m. redakcijos
2008 m. kolektyving sutarti (toliau - Kolektyvine sutartis).
Sutarties galiojimo terminas - du metai nuo pasirasymo dienos e0r7-12-20).
, Kolektyvine sutafiis - darbdavio lygpens.
Pra5ome iregistruoti UAB,,Gelsauga" kolektyvines sutarti.
PRIDEDAMA. 2008 m. UAB ,,Gelsauga" kolektyvines sutarties 2017 metqredakcija 6lapai.
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REDAKCIJAjT;

Siekdami gerinti UAB ,,Gelsauga" (toliau Bendrove) darbuotojq ekonomines, darbo ir sociahnes
s4lygas, stiprinti socialing partnerystg, Bendrove, atstovaujama direktores Jurgitos Gineikaites, ir darbuotojq
kolektyvo atstovai - UAB ,,Gelsauga" darbuotojq profesines sqjungos pirmininkas Ar[nas Palekas sudare 2008
metais Bendroveje sudarytos (veliau keistos) UAI) ,,Gelsauga" kolektyvines sutarties nauj4 redakcij4 (toliau

-

Kolektyvine sutartis).
Sioje t<olektyvineje sutartyje Salys nustatd darbo, profesines, socialines ir ekonomines s4lygas bei
garantijas, kurios n6ra reglamentuotos istatymq, kitq norminiq aktq arba kurios jiems neprie5tarauja ir neblogina
darbuotojq padeties.
Kolektlvine sutartis reguliuoja santykius tarp sutarties Saliq ir kitq asmenq, nurodytq
Kolektyvineje sutartyje, tiek, kiek to nereguliuoja teises normos, iwirtintos Lietuvos Respublikos teisds aktuose,
ratifikuotose tarptautinese sutartyse, konvencijose.
1.

TIKSLAS IR GALIOJIMO SRITIS

1.1. Kolektyvines sutarties tikslas - sudaryti s4lygas darniai Bendroves veiklai, garantuoti geresnes, nei
Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytas, Bendrovds darbuotojq darbo uZmokesdio, darbq saugos ir kitas
sElygas, suteikti geresnes darbo bei socialines garantijas.
1.2. Kolektyvine sutartis sudaroma dvejq metq laikotarpiui. Si sutartis ir jos priedai gali buti keidiami ir
papildomi sutarties Saliq (darbdavio ir darbuotojq atstovq) sutarimu. Kolektyvines sutafties pakeitimai ir
papildymai atliekami atsizvelgiant i paritetiniais pagrindais sudarytos komisijos pateiktus pasiulymus (keisti,
papildyti Kolektyving sutarti ir pan.), kuriuos pasira5o Kolekryvines sutafties Salys (darbdavio ir darbuotojq
atstovai), pasiraiiusios 5i4 sutarti.
1.3' UL' sutarties vykdym4 darbdavys ir darbuotojq atstovai (profesines s4jungos) vien4 kart4 per metus
atsiskaito darbuotojq kolektyvo igaliotiems atstovams, o pastarieji
-juos i5rinkusiems (igaliojusiems) darbuotojq
kolektyvams.
1.4. Kolektyvine sutarlis taikoma ir yra privaloma visiems Bendrov6s darbuotojams, jei del Kolektyvines
sutarties taikymo pritaria darbuotojq kolektyvas (nuo kitos dienos, kuri4 fiksuojamas Bendroves darbuotojq
pritarimas). Kolektyvine sutartis pakeidia 20ll m. rugsejo 5 d. susitarimo Nr. S(GAS)-92I17 del verslo dalies
perdavimo ir darbuotojq perkelimo pagrindu iS AB ,,Lietuvos geleZinkeliai" i UAB ,,Gelsauga" perkeltiems
darbuotojams taikyt4 AB,,Lietuvos geleZinkeliai" kolektyving sutarti.
1.5. Naujai priimami Bendroves darbuotojai supaZindinami su Kolektyvine sutartimi.
1.6. Kolektyvine sutarlis isigalioja nuo tos dienos, kai Saliq atstovai j4 pasira5o.
1.7. Kolektyvines sutarties Salys arba jq igalioti atstovai kontroliuoja, kaip vykdoma Kolektyvine sutartis.
1.8. Gindai del Kolektyvines sutarties vykdymo ar netinkamo jos vykdymo,
iskaitant taikym4 ar netinkam4
taikym4 ijos galiojimo sriti patenkantiems darbuotcrjams ir darbdaviams, sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka.
2. DARBUOTOJU PRTEMTMAS rR ATLETDTMAS 15

lAnsO

2.1. Darbuotojai i darb4 priimami, atleidZiami i5 jo, skatinami, fiksuojami darbo pareigq paZeidimai ir kiti su
darbo santykiais susijg klausimai nagrinejami vadovaujantis Europos S4jungos teises normomis, Darbo kodeksu,
kitais norminiais teises aktais, Bendroves istatais ir Kolektyvine sutartimi, Bendrovds darbo tvarkos taisyklemis
ir kitais Bendroves teises aktais.
2.2. Jeigu darbo teises normos viena kitai priestarauja, vadovaujamasi ta, kuri yra naudingesne darbuotojui.
2'3. Darbuotojai i5 vieno struktiirinio vieneto i kit4 perkeliami vadovaujantis Darbo kodeksu ir Bendroveie
nustatyta tvarka.

2.4. Kai Bendroveje ir struktiiriniuose vienetuose maZinamas darbuotojq skaidius, vadovaujantis Darbo
kodekso 57 straipsnio 3 dalies 5 punktu, jei, vadovaujantis Darbo kodekse nustaty,tais kriterijais, nevertinant
Kolektylineje sutarlyje nustatytq kriterijq, darbuotojai turi vienod4 pirmenybes teisg likti darbi, pirmumo teisg
likti darbe turi darbuotojai (pirmumo teise vertinama vertinant Zemiau nurodytus kriterijus eiles tvarka, t.y. je-i
pritaikius auk5diau nurodyt4 vertinimo kriterijq yra nustatoma darbuotojo pirmumo teisd, sekantys kriterijainera
vertrnami):

2.4.I. netuintys galiojandiq ispejimq del darbo pareigq paZeidimo;
2.4.2. turinty-s didesni darbo staZ4 Bendroveje (darbo staZ4 vertinant pilnais i5dirbtais metais);

2.4.3. netvintys kitq pajamq - negauna le5q kitos darbo sutarties ar individualios veiklos/dirb antpagalverslo
liudijim4 pagrindu. Si pagrind4 lrodyi privalo darbuotojas, o darbdavys tokiq duomenq savaranki5kai nerenka ir
netikrina. Darbuotojui neirodZius kitq pajamq negavimo, laikoma, kad darbuotojas turi kitq pajamq Sio
pirmenybes

likti

darbe pagrindo kontekste;

2,4.4.turrntys Seimoje daugiau i5laikytiniq vienam darbingam Seimos nariui.
2.5. Bendroveje kas menesiyra sudaromi laisvq darbo vietq s4ra5ai.
2.6. Darbo organizavimo pakeitimai ar kitos prieZastys, susijusios su darbdavio veikla, gali biiti prieZastis
nutraukti darbo sutartitik tuo atveju, kai jie yra realfis ir lemia, kad konkretaus darbuotojo ar jq grupes atliekamos
darbo funkcijos yra perteklines. Darbo sutartis Siuo pagrindu gali buti nutraukta tiklada, tai laitotarpiu nuo
fspejimo apie darbo sutarties nutraukim4 iki penkiq darbo dienq iki ispejimo laikotarpio pabaigos darbovieteje
nera laisvos darbo vietos, f kuri4 darbuotojas galetq bUti perkeltas su jo sutikimu.
2.7. Jeigt Siq darbuotojq kvalifikacija atitinka tam tikrai pareigybei keliamus reikalavimus, jie turi pirmumo
teisg ij4. Tokiu atveju atitinkama kandidat[ra teikiama svarstyti strukturinio vieneto, kuriame yra laiwa darbo
vieta. vador,ui.
2.7.1. Jeigu darbuotojq kvalifikacija nepakankama, jie strukturiniq vienetq vadovq ir darbuotojo susitarimu
gali b[ti perkvalifikuojami Bendrovds ar kitos mokslo lstaigos organizuojamuose mokymuose.
2.7.2. Yisiems Bendroves darbuotojams sudaromos lygios galimybes ir vienodos s4lygos siekti karjeros,
dalyvauti atrankose i laisvas darbo vietas, jei jie atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
2.8. Kandidato i laisv4 darbo viet4 visq pirma turi buti ieskoma tarp Bendroves darbuotojq nagrinejant
sudar}t4 kandidatq rezervE ar kit4 Bendroveje sukaupt4 informacij4 ir tik neradus tarp jq tinkamo kandidato jis
parenkamas Bendroveje nustaty,ta tvarka.

2.9. Bendroves darbuotojai su jq sutikimu ir darbdaviq susitarimu, vadovaujantis Darbo kodeksu, gali buti
perkeliami dirbti i Bendrovg kontroliuojandi4 (-ias) bendrovg (-es), kitas imoniq grupes, kurios daiimi yra
Bendrovd, bendroves ir kitas bendroves ar iSjq i Bendrovg.
3. DARBUOTOJU SAUGA

IR SVEIKATA

3.1. Bendrov6 sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas.
3'2. Bendrove, siekdama uZtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas, imasi priemoniq
profesinei rizikai darbo vietose Salinti arba maZinti.
3.3. Darbuotojai apriipinami asmeninemis apsaugos priemondmis ir darbo priemonemis Bendroveje nustaryu
tvarka.

3.4. Jeigu del nustatyto profesines rizikos darbo vietoje dydZio darbuotojui mokamas didesnis valandinis

tarifinis atlygis, o idiegus prevencines priemones profesine rizika darbo vietoje sumaZinama, darbuotojui

nebemokamas arba atitinkamai sumaZinamas moketas didesnis valandinis tarifinis atlygls.
3.5' Darbuotojai su jq sutikimu gali buti skiepijami nuo kai kuriq uZkrediamqjq ligq(gripo, erkinio encefalito
ir pan.).
3.6. Bendrovd, vadovaudamasi Darbo kodeksu ir kitais norminiais teises aktais, informuoja darbuotojus, su

jais konsultuojasi darbuotojq saugos ir sveikatos klausimais per Bendroves darbuotojq saugos ir

sveikatos

komitet4' Sio komiteto nuostatus tvirtina Bendroves direktorius, prieS tai suderings juor ru Si4 Kolektyving sutarti
pasira5iusiomis profesinemis sqjungomis.
3.7. Kiekvienam komiteto nariui komiteto darbo funkcijoms atlikti skiriama iki trijq darbo dienq per ketvirti.
Informacij4 apie komiteto darb4 ir jo rezultatus komitetas pateikia konferencijose, kuriose svaistoma, kaip
vykdoma Kolektyvine sutartis.
3.8' Komiteto nariai ir darbuotojq atstovai saugai ir sveikatai mokomi ne maLiau kaip 12 valandq per
penkerius metus pagal Bendroveje patvirtint4 mokymo program?.

4. DARBO UZMOKESTIS
4.1. Bendroves darbuotojq darbo uZmokesdio dydLiai,priedai, priemokos, premijos ir kitos papildomos darbo
uZmokesdio dalys yra nustatomi pagal Bendroves darbo uZmokesdio sistem4, sudeiint4 su dartuotojq atstovais,
laikantis Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq ir kitq norminiq ieises aktq reikllavim,4.

4.2' Darbo uZmokestis mokamas du kartus per menesi. Darbuotojui pateikus ra5ytini prasym4, darbo

uZmokestis mokamas vien4 kart4 per menesi.
4.3. Atlyginimas darbuotojams mokamas kiekvieno m6nesio 8-13 dienomis, avansas
21-25 dienomis.

-

kiekvieno mdnesio

4.4. Darbo uZmokestis ar jo dalis pervedami i komercinio banko, kuri darbuotojas pasirenka savo nuoZirJra,
mokejimo korteles s4skait4 arba jo pageidavimu i asmening banko s4skait4.
4.5. Vir5valandiniai darbai gali buti skiriami be darbuotojo sutikimo Darbo kodekso nustatyta tvarka.
4'6. Per septyniq paeiliui einandiq kalendoriniq dienq laikotarpi negali buti dirbama ilgiau kaip Sesiolika
valandq vir5valandZiq. Maksimali vir5valandZiq tmkme per metus trys Simtai Sesiasde5imt valandq.
4.7' Kolektyvines sutarties 4.5 punkte nurodytais atvejais be darbuotojo sutikimo vir5valandini ai darbainegali
vir5yti 8 valandq per septynias paeiliui einandias kalendorines dienas ir 180 valandq per metus.
4.8. Vir5valandiniai darbai, virSijantys 8 valandas per septynias paeiliui einandias kalendorines dienas
ir I arba 180 valandq per metus, gali buti skiriami tik su darbuotojo sutikimu.
4.9. Darbuotojams mokamas toliau nurody.to dydZio padidintas darbo uZmokestis:
4.9 .l ' uL vir5valandini darb4 - ne maZesnis kaip I ,7 darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio uZmokestis;
4'9.2. jeigu yra nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygq, uZ fakti5kai dirbtE laik4 didesnis nei uZ darb4
normaliomis s4lygomis valandinis tarifinis atlygis taikant 1,3 koeficient4.
4.10' Direktoriaus isakymu, nevir5ijant darbo apmokejimo i5laidoms skirtq le5q, atsiZvelgiant
!darbuotojo
fakti5kai dirbt4 laik4 arba atlikt4 darb1, mokami priedai:
4.10.1. uZ neseniai priimtq darbuotojq mokym4, uZ vadovavim4 persikvalifikuojantiems ar keliantiems
kvalifikacij4 darbininkams, taip paL uL vadovavim4 neseniai priimtq specialistq staZuotei, neatsiZvelgiant
i

persikvalifikuojandiq specialistq skaidiq, gali bUti mokama iki 20 procentq menesinio darbo uZmokesdio
(valandinio tarifinio atlygio) dydZio priedas.
4'11. Darbo kodekse ir Siame punkte nurodytais atvejais darbuotojams garantuojamas vidutinis darbo
uZmokestis:

4.ll.l. uZ visuomeniniq pareigq atlikimo laik4 nuo darbo atleidZiamiems Bendroves darbuotojrl saugos ir
sveikatos komiteto nariams ir darbuotojq atstovams, Bendroveje veikiandiq profesiniq sEjungq atstovaujamqjq ir
(arba) valdymo organq nariams;
4.11.2. uZ medicinos apZi[rai sugai5t4 vienos darbo dienos laik4 darbuotojams, kuriems del darbo pobiidZio
privaloma pasitikrinti sveikat4.
4'l2.Bendrov6s darbuotojams ir darbuotojq atstovams, vadovaujantis Bendroveje nustatlta tvarka, gali buti
skiriamos Sios i5mokos;
4.12.1. darbuotojui, mirus artimam jo Seimos nariui (sutuoktiniui, vaikui, tdvams, globejams);
4.12.2. materialine pa5alpa Seimai laidojimo i5laidoms padengti, mirus Bendroves darbuotojui;
4.12.3. darbuotojui, gimus jo vaikui;
4.I2.4. darbuotojui, patyrusiam nuostoliq del stichines nelaimes ar kitq nuo jo nepriklausandiq aplinkybiq;
4.12.5. darbuotojams, turintiems ne maZesnikaip septyniq metq darbo staLqBendroveje ir Sven8iantilms 50
ir 60 metq jubiliejq, i5mokamas iki vieno vidutinio menesinio atlyginimo dydZio vienkartinis priedas uL darb4
(neturint darbo drausmes nusiZengimq per paskutinius vienerius metus iki jubiliejaus datos.l;
4.12'6. darbuotojams, turintiems ne maZesni kaip de5imties metq darbo staZ4 Bendroveje, sulaukusiems
pensinio amZiaus ir del to nutraukiantiems darbo santykius su Bendrove, i$mokamas iki vieno vidutinio menesinio
atlyginimo dydLio vienkartinis priedas kaip padeka ui. ilgameti darb4 (atsiLvelgiant darbo drausmg);
4.12.7 pirm4 kart4 susituokus.
4.I3. Kolektyvines sutarties 4.12.I4.12.3,4.12.7 punktuose nurody'tq i5mokq dydis

nustatomas

centralizuotai laikantis Bendroveje patvirtintos tvarkos, 4.12.44.12.6 punktuose nurodytais atvijais i5mokq dydi

nustato Bendrovej e sudaryta komisij a.

4.14. Darbuotojq atstovq pra5ymu gali buti finansuojama Bendroveje veikiandiq ir Kolektyving sutarti
pasira5iusiq profesiniq sqjungq veikla ir jq organizuojami renginiai.
4.15. Sia Kolektyvine sutartimi darbuotojui nustitytos iSmokos apmokestinamos teises aktq nustatSrta tvarka.
5.

DARBO IRPOILSIO LAIKAS

5.1. Bendroves darbuotojrl darbo laikas nustatomas Bendroves darbo tvarkos taisyklese ir darbo grafikuose.
Darbuotojq darbo grafikai yra sudaromi laikantis Bendroveje patvirtintos tvarkos.
5.2. Darbuotojq, dirbandiq pagal suming darbo laiko apskait4, s4lyginiam mdnesio darbo valandq skaidiui
nustatS4i taikoma penkiq darbo dienq savaites darbo laiko norna.
5.3' Suderintus darbuotojq darbo (pamainq) grafikus tvirtina strukturinio vieneto vadovas arba Bendroves
direktoriaus fsakymu paskirtas darbuotojas. Darbo (pamainq) grafikai pranesami darbuotojams Darbo kodekse

nustatyta tvarka.

o kodekso nuostatomis bei Bendroveje nustatyta darbo
a nepateikus atsakymo del darbo grafikq derinimo arba
rieZasdiq yra laikoma atsisakymu atlikti darbo grafikrl
nami be darbuotojq atstovrl derinimo ir tai nera laikoma
aZeidimu.
o leidZiama Darbo kodekso nustatyta tvarka.
Bendroveje nustatl.ta tvarka sudaromos tinkamos s4lygos

ilseti pirmoje ir antroje darbo dienos puseje gali buti
cialiq pertraukq laikas iskaitomas idarbo laik4.
IDV KOMPENSAVIMAS
pobDdZio arba susijgs su kelionemis ar vaZiavimu,
tokio pobldZio dirbt4 darbo laik4.

s iSlaidos uZ fakti5kai

(tarifinio) darbo uZmokesdio ir jos mokamos tuo atveju,
ios i5laidos yra kompensuojamos Bendroveje nustaty.ta
likos Vyriausybes nutarimais ar kitais norminiais teises

s, kuriq darbo sutartyje nurodyta, kad jq darbas yra
nojamojo pobudZio, atsiZvelgiant i fakti5kai dirbt4 laik4

6.2.I. datbuotojams, dirbantiems uZsienyje

-

50 procentq menesinio darbo uZmokesdio (tarifinio atlygio)
a komandiruodiq i uZsieni dienpinigiq norma).
enka vaZiuoti ne i Europos Sqjungos Salis (per Lietuvos
ds metu asmens pase dedama Lyma, kompensuojamos
kirti paso puslapiai ir del to reikia keisti pas4.
NES IR KITOS ATOSTOGOS
nustatoma Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustaty,ta
imi, kitais norminiais teises aktais ir laikantis Bendroveie

suteikiamos remiantis norminiais teises aktais

ir

Sia

/.J. N<rburcLurss paprruurlus atostogos oarDuotoJyr suteikiamos atsiZvelgiant ijo nepertraukiamqji darbo
Bendroveje staZ4, kuris skaidiuojamas nuo darbuot{jo priemimo i darb4 di"troi arba nuo tos dieits, kai
darbuotojas paskutini kart4 isidarbino darbovieteje. D{rbuotojams, turintiems teisg gauti kasmetiniq papildomq
atostogq keliais pagrindais, kartu su minimaliomis kasfnetinemis atostogomis suteikiamos tik vienos iS jq pagat
ra5ytini darbuotojo pra5ym4.
7 .4. U Z ypating4 darbq pobudi darbuotojams, kuri
darbas (ne maZiau kaip puse viso darbo laiko per metus,
uZ kuriuos suteikiamos atostogos) yra kilnojamojo
[dZio arba atliekamas kelioneje, lauko s4lygomis, susijgs
su vaZiavimais, suteikiamos 2 darbo dienos kasmetini papildomq atostogq.
7.5. Darbuotojams, perkeltiems iS vieno struktlrin vienet4
ikit4, kasmetines atostogos suteikiamos kitame
struktDriniame vienete nei5dirbus 6 menesirtr, t. y.
suteikiamos bendra tvarka, joms gauti reikalingas
terminas skaidiuojamas nuo darbuotojo priemimo i
dienos arba nuo tos dienos, kai darbuotojas paskutini
kar14 isidarbino Bendroveje. I kit4 struktlrini vienetq
m darbuotojui kasmetines atostogos suteikiamos
pagal jo ra5ytini pra5ym4.
7.6. Tiksliniq atostogq r[Sis reglamentuoja Da
kodeksas. K[rybines, mokymosi, nemokamos ir kitos
tikslines atostogos, jq trukme ir apmokejimo s4lygos
statomos vadovaujantis Darbo kodeksu, kitais norminiais
teises aktais ir laikantis Bendroveje nustatytos tvarkos.
7.7. Nemokamos atostogos suteikiamos Darbo
nustatytais atvejais, taip pat nemokamos atostogos
gali b[ti suteikiamos darbuotojo pra5ymu ir su da
o sutikimu.
7.8. Kasmetiniq
gq suteikimo eile yra sudaro
pagal Bendroveje patvirtint4 tvark4.

ATLYGINIMAS
8.1. Kiekviena darbo sutarties Salis privalo atlygin i savo darbo pareigq paZeidimu del jos kaltes kitai sutarties
Saliai padaryt4 turting Lal4,taip pat ir neturting Lal4.
8.2. Darbuotojas privalo atlyginti vis4 Zal4 Siais
8,2. 1. kai Lala padaryta tylia
8.2.2. Lala padaryta jo veikla, turindia nusikalti
poZymiq;

8.2.3. Lala padaryta neblaivaus ar apsvai

nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq

darbuotojo;

8.2.4. Lala padaryta paZeidus pareig4
nekonkuravimo;
8.2. 5. darbdaviui padaryt a neturtine Lala;
8.2.6. Bendroves suteiktq igaliojimq vir5ijimas ar
8.2.7. slaptaZodZiq, prisijungimo prie Be
informacij os atskleidimas kitiems asmenims;
8.2. 8. esant neteisetam streiko organizavimui.
8.3 . Darbuotoj ai padary't 4 Lal4 priv alo atlyginti
tvarka ir terminais.

sqj

iregistruotos juridiniq asmenq registre ir teisetai
9.2. Kolektyving sutarti pasira5iusiai
Bendrovej e nemokamai skiriamos patalpos.
9.3. Bendroves strukt[riniuose vienetuose. kuri

teikimo procesas

ir

ing, konfidenciali4 informacij4 ar susitarim4 del
inis neveikimas pagal igaliojimus;

s

sistemos duomenu

ar kitokios riboto

naudoiimo

kodekse ir kituose norminiuose teises aktuose nustat5rta

9. GARANTIJOS D

9.1. Darbdavys pripaZista visas profesines

medZiagq

kurie veikia teritoriniu princi

uoToJv ATSTOVAMS
gas, kurios teises aktq nustaty'ta tvarka yra isteigtos,

savo veikl4.

sqjungai

jos ra5ytiniu pra5ymu

jq

funkcijoms atlikti

turi biiti uZtikrintas nenutrDkstamas gamybos/paslaugq
sudaromos s4lygos organizuoti konferencijas arba
i ir svarstyti, kaip jos vykdomos. IJLdaIyvavim4 minetose

sus irinkimus nauj oms ko lektyv inems sutartims
konferencij o s e darbuotoj ams darbo uZmokesti s nema?,
as.
9.4. Darbuotojams, profesiniq sqjungq nariams,
teikusiems ra5ytinipra5ym4, i5 darbo uZmokesdio privalo
bDti i5skaidiuojamas profesines sqjungos nario mokest S.
9.5. Profesines sqjungos yra atsakingos uZ su Ben roves administracija suderinfll kulturiniq, sportiniq ir kitq
Sventiniq renginiq organizavim4 Bendroves teritorijoj darbo metu.

9.6. Darbdavio lygmeniu veikiandiq profesinirl sqjungq valdymo organq nariai (toliau

atstovavim4 igyvendinantys asmenys) pareigas pap
igyvendinantys asmenys jq pareigq vykdymo laikui i
nuo darbo ne maLiau kaip Se5iasde5imt darbo valandq
uZmokestis.

.Darbdavys sudaro s4lygas savo darbuotojq su darbdaviu suderintu laiku iiems
per metus. UZ Silaika jiems paliekamas jq vidutinis

- Darbuotoiu
i atlieka darbo metu. Tuo tikslu Darbuotojq atstovavim4
ra5ytinio prane5imo/pra5ymo pagrindu atleidZiami
metus. UZ 5i laika jiems paliekamas jq vidutinis darbo

9.7

q atstovavim4 iglvendinandiq asmenq
-mokymui
suteikiamos ne maLiau kaip penkios darbo dienos
uZmokestis.
9.8. Profesines sqjungos, kuriq atstovai pasira5e
ing sutarti, renkamqjq organq nariams, kuriq darbo
santykiai su Bendrove yra nutriikg, i5rinkus juos i profesing s4jung4, mokamos i5mokos, kaip ir visiems
Bendroves darbuotojams.
9.9. Profesines s4jungos, kurios atitinka 9.1
nurodytus reikalavimus, turi teisg kontroliuoti, kaip
darbdavys laikosi ir vykdo su jq atstovaujamq darb
teisemis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir
socialinius istatymus, Kolektyving sutarti ir susitarim s. Siuo tikslu profesines sqjungos gali tureti inspekcijq,
teisines pagalbos tarnybq ir kitq institucijq.

ir Svietimui. Tam

blti

9.10. Profesine sqjungos igalioti atstovai turi

isg susipaZinti su Profesines sqjungos nariq atZvilgiu

nariai vykdydami Kolektyvines sutarties vykdymo

troles funkcijas, turi teisg laikydamiesi darbo tvarkos
kytis Bendroves struktlriniuose padaliniuose, susipaZinti

Bendroves vykdomo tarnybinio patikrinimo del gali
i padaryto (-q) darbo drausmds paZeidimo (-q) eiga, teikti
informacij4 susijusi4 su atliekamu tarnybiniu patikrini
9.11. Profesines sqjungos, kuri yra pasira5iusi Ko ktyving sutafti, atstovaujamqjq ir (arba) valdymo organq

tai sykl i q B endroves admini strac ij os nustatyt a tv arka

ir informacija apie darbo, ekonomines ir socialines s4lygas Bendrovej e. Informacij sudarandi4
4,
profesing paslapti, iskaitant duomenis apie darbuotojq,
$4fSlengiali4 ir komercing (gamybing)

su dokumentais

Bendroves

profesiniq sqjungq nariq, darbo uZmokesti, Bendrove
pasira5g isipareigojim4 (pasiZadejim4) neatskleisti
bUtina darbuotojq (q atstovq) pareigoms atlikti, o
Bendroves veiklai.
9. I 2. lnformavimas ir konsultavimas orsanizuoi
10.
I 0.

l

leidLiatik tiems profesiniq sqjungq atstovams, kurie yra
paslapties, ir tik tais atvejais, kai 5i informacija yra
atskleidimas del objektytiq prieZasdiq negali pakenkti
Darbo kodekse nustatyta tvarka.

DARBUOTOJU KVALIFTKAC

KELIMAS, PERKVALIFIKAVIMAS

Bendroves darbuotojams sudaromos s4lygos mokytis, kelti kvalifi kacij ir persikvalifi kuoti Bendroveje
4
kymuose Bendroveje, auk5tosiose, auk5tesniosiose ir
lifi kacij os kelim4 organizuoj andiose istaigose.

nustatyta tvarka vykdomuose ir organizuojamuose
profesinese mokyklose, taip paI kitose mokslo arba k

10.2. Bendroveje mokymai organizuojami ir
i vadovaujantis metiniu Bendrovds darbuotojq
kompetencijq ugdymo planu, kuris sudaromas ir tvirti mas Bendroveje nustatyta tvarka.
10.3. Bendrovd kasmet organizuoja mokymus /
ninarus darbuotojq atstovams, kuriems suteikta teise ir
nustatytos pareigos atstovauti darbuotojq interesams
ugos ir sveikatos klausimais Bendroveje, struktiiriniame
padalinyje ar pamainos metu.
10.4. Bendrove gali dengti darbuotojq studijq Li
ir uZsienio universitetuose ir kitose auk5tosiose ar
auk5tesniosiose mokyklose i5laidas bei Bendrovei e
tvarka moka uZ mokymosi atostogas. UZ laik4, kuri
darbuotojai kelia kvalifikacij4, studijuoja arba mokosi mokama Darbo kodekso, Bendroves ir Sios Kolektwines
sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka.
10.5. Jei darbuotojai pagaljq pra5ymus direktori

ar struktDrinio vieneto vadovo, turindio igaliojimus darbo
mokymus
arba
traukiami
i
i kalbq mokymo grupg ir savavali5kai juose
nedalyvauja ar nei5moksta kalbos, jie Bendroveje n
tvarka atlygina mokymq iSlaidas.
10.6. Kai del nukrypimq nuo nonnaliq darbo s4ly
(kai yra vir5ijama toleruotina rizika) darbuotojas negali
dirbti darbo sutartimi sulygto darbo, Bendrove sudaro
ygas j am persikvalifrkuoti.
10.7. Kai del ekonominiq, technologiniq pri
iq arba del Bendroves strukt[riniq pertvarkymq kyla
butinumas sumaZinti darbuotojq skaidiq, Bendrove (
nu statoma n epri i mt in a r izika) gali or ganizu ot i darb uotoj q
perkvalifikavimo mokymus, kad jie galetq uZimti lais as darbo vietas.

teises srityje, isakymu siundiami

r1. DEL STR]TI

NEORGANIZAVIMO

11.1. Jei darbdavys arba jo igalioti asmenys tin
teises aktq reikalavimq, profesines s4jungos ir

mai ir s4Ziningai vykdo Kolektyving sutarti, laikosi kitrl
darbuotojai laikosi nustatytrl Bendroves darbo tvarkos
taisykliq ir darbo reLimo, neskatina ir neorganizuoja streikq bei kitq renginiq, galindiq nutraukti ar sutrikdyti
Bendrovds darb4 ir kitaip pakenkti Bendroves veiklai.
I 1.2. Darbuotojai, dalyvavg neteisdtuose strei ose ar atlikg kitus neigiamos
itakos Bendroves iikinei
komercinei veiklai galindius tureti veiksmus, kurierns
ia darbuotojq atstovai (profesines sqjungos), atsako
teises aktu nustaMa tvarka.
UAB,,Gelsauga66

kol ktyving sutarti pasrraso:

Darbdavio vardu
UAB,,Gels avga" direktore
Prlsq 1, Vilnius

Darbuotojq kolekfyvo vardu
UAB,,Gels artga" darbuotojq
profesines sEj ungo s pirmininkas
Pr[su 1. Vilnius

Jurgita Gineikaite

Arlnas Palekas
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