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IZANGA 

kolektyvine sutartis sudaryta tarp Jonigkio Algimanto Raudonikio meno mokyklos (toliau 
Meno mokykla), registruotos adresu Jonigkis. !Maus g.14, LT-84147, jmones kodas 190566860, 
atstovaujamos direktoriaus Vitolio 2uko (toliau Darbdavys) ir meno mokyklos darbuotojg kolektyvo 
(toliau Darbuotojq kolektyvas) Jonigkio rajono gvietimo profesiniq sajungq susivienijimo Algimanto 
Raudonikio meno mokyklos pirmines organizacijos (toliau Profsajunga) pirmininkes kenos 
Stripinienes. Darbdavys ir profsajunga toliau Kolektyvineje sutartyje kartu vadinami 

1. BENDR0.11 DAL1S 

I. Kolektyvine sutartis yra susitarimas del darbo, darbo apmokejimo, darbo organizavimo,tmogaus 
saugos darbe, darbo .ir poilsio laiko bei kitt; socialiniq ir ekonominiq salygq, kuri4 igyvendinimas sudaro 
galirnybe dirbanalam gerbti save ir savo profesij4, o darbdaviui uttikrinti palankq mikroklimata bei 
salygas organizuoti ramq, darn4 ir produktyv4 darb4. 

2. Kolektyvine sutartis sudaryta ir taikoma vadovaujantis LR DK, kitais LR jstatymais bei 
norminiais aktais, LR Konstitucija, LR gvietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais, LR 
Vyriausybes nutarimais , mokyklos nuostatais. 

3. Kolektyvine sutarti pasirago abi galys. 
4. Sudarydamos gi4 sutarti, galys isipareigoja: 
4.1. tarpusavio santykius gristi lygiavertes partnerystes, abipuses pagarbos ir viegutno pagrindais, 

naeminti darbuotojq orutno ir gerbti j4 nuomone; 
4.2. siekti, kad konfliktines situacijos butt} sprendliamos dialogu ir esant pasitikejitno santykiams. 

iegkant abiem galims tinkamiausio sprendimo; 
4.3. sistemingai keistis turima informacija, aigkinti darbuotojams norminius teises aktus ir n-qiikyk los 

darb4 reg1amentuojan6ius jstatymus; 
4.4. vienal ig galit papragius, informacija pateikti per 3-10 darbo diem}, atsitvelgiant informacijos 

sucletinguma; 
4.5. dalyvauti rajono gvietimo administracijos ir profesines sajungos komiteto renginiuose, kuriuose 

sprendiiami mokytojq ir gvietimo darbuotojq utimturno, perk.valffikavimo, darbo organizavimo ir 
aprnokejimo, darbo saugos ir gyvenimo salygq gerinimo, poilsio organizavimo ir kiti socialiniai 
ekonom in iai k.lausimai. 

5. Kolektyvines sutarties vykdymo kontrole: 
5. 1 . kart a per metus (esant reikalui) darbuotojq susirinkime gang igalioti asmenys informuoja apie 

gios sutarties vykdymo rezultatirs; 
5.2. kolektyvine sutartis bei jos pried.ai gall bUti keidiami darbdavio ir profsqjungos susitarimu tik 

gavus 2/3 darbuotoj4 pritarima; 
6. .'c."ialys susitaria, kad ginëai. kilg tarp mokyklos vadovq, profesines s4jungos narkq. ir darbuotoj4 

(jiems pageidaujant), sprendilami, dalyvaujant gios profesines sqjungos atstovui. Prireikus derybose 
clalyvauja miesto ar rajono gvietimo profesines sqiungos ar Lietuvos gvietimo profesines sajungos 
atstovai, teisininkai. 

7. ivlokyklos profesino s unga gall dalyvauti gakos ar teritoriniame streike nenutraukusi gios 
kolektyvines sutarties. Apie streika direktorius ispeiamas DK numatyta tvarka. 



IL DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

8. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas jsipareigoja dirbti tam 
tikros profesijos, specialybes, kvalifikacijos darbq arba eiti tarn tikras pareigas, paklusdamas 
darbovieteje nustatytai vidaus darbo tvarkai. Darbdavys jsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje 
nustatyta darbq, moketi sulygtq darbo u2mokestj .pagal nustatytq darbo apskaitos tvarkq, ir uttikrinti 
darbo sqlygas, nustatytas darbo jstatymuose, kituose norminiuose teises aktuose, kolektyvineje sutartyje 
ir gali4 susitarimu.. 

9. Darbuotojai priimami j darbq ir atleidiami laikantis DK reikalavimq. 
10. M.okyklos vadovas, prieg priimdamas j darbq naujus mokytoju.s ir kitus darbu.otojus, 

atsiivelgdamas j tos patios specialybes kit4 pedagogq darbo kravius, privalo informuoti profesine 
sqjungq apie basimo darbuotojo darbo krUvj, darbo apmokejimo sqlygas. 

I I . Pokalbyje su pretendentais dirbti mokykloje mokytoju turi teise dalyvauti profesines sqjungos 
atstovas stebetojo teisemis. 

12. Su kolektyvine sutartimi priimamq darbuotojq profesine sqjunga supaIindina ragtu. 
13. Visus darbo sutardiq sqlygq keitimo .klausimus, darbuotojui .pageidaujant, derina profesines 

sajungos atstovai. 
14. .Maiinant darbuotojq skaidiq, direktorius jsipareigoja apie kiekvienq konkretq atvejj informuoti 

profesine sqjung4 ne veliau kaip ,prieg 2 menesius. 
IS. Su mokyklos darbuotojais sudaromos terminuotos, neterminuotos, trumpalaikos, papildoino 

darbo ir kitos sutartys: 
15. 1 . inokytojo darbas yra nuolatinio pobudiio, todel su jais sudaromos neterminuotos darbo 

sutartys: 
15.2. terrninuota darbo sutartis gall bad sudaryta ir esant nuolatiniam darbo pohUd iui, jeigu to 

pageiciauja darbuotojas ar reik.alingo darbo negali atlikti nuolatiniai darbUotojai; 
15.3. trumpalaike darbo sutartis yra darbo sutartis sudaryta ne ilgesniam kaip dviejq menesiq 

iaikotarpiu i; 
15.4, administracija be darbuotojo sutikimo neturi teises reikalauti atlikti darbq, nenumatytq 

parcigybes sqrage. Papildomam darbui atlikti, su darbuotoju turi bfiti sudaroma atskira darbo sutartis, 
kurioje aptariama darbo apimtis, darbo atlikimo terminas ir apinokejimas ul darba; 

16. Darbo apmokejimo sqlygas be darbuotojo ragtigko sutikimo darbdavys gall keisti tik tuo atveju, 
kai jstatymais, Vyriausybes nutarimais pagal patvirtintq. apmokejimo tvarkq yra keidiamas jstaigos 
darbuotojq kategorijos darbo apmokejimas, sumaiejus mokiniq skaidiui arba keidiantis ugdymo 
planams. Kitais atvejais, keidiant darbo apmokejimo sqlygas, sumaIinti darbo ulmokestj be darbuotojo 
ragtigko sutikimo negalima. 

17. Darbdavys apie naujq darbo apmokejimo sqlygq nustatymq ragtu turi pranegti darbuotojams ne 
veliau kaip prieg vienq menesj. 

18. Darbo sutartis nutraukiama: 
18.1. galiq susitarimu; 
18.2. suejus darbo sutarties terminui; 
18.3.darbdavio iniciatyva, kai nera darbuotojo kaltes, darbuotoja ragtu jspojus prieg du menesius; 
19. Kai nera darbuotojo kaltes negalima atleisti ig darbo drabdaVio iniciatyva be igankstinio 

darbuotojo jspejimo. 
20. Darbdavys negali savo iniciatyva atleisti darbuotojo, profesines sqjungos nario, negaves 

igankstinio profsqjungos sutikimo. Atsakymas j darbdavio jspojima del darbuotojo atleidimo 

pateikiamas per 14 dienq nuo jspejimo gavimo. 
20.1. administracija jsipareigoja, esant batinurnui, makinant darbuotojq skaidim kiekyienq k.onkrett4 

atvejj aptarti su profesines sqjungos organizacija ir ne veliau kaip prieg 2 monesius informuoti. 
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21. Kai del mokyklos strukturiniq pertvarkymq malinamas darbuotoju skaidius, pirmenybes teise 

buti palik.tam dirbti turi: 
21.1. kurie turi aukgtesne kvalifikacing kategorija; 
21.2. mokykloje susirgo profesine liga arba buvo sukaloti; 
21.3. kurie vieni augina vaik.us (ivaikius) iki 16 mom arba pri iUri kitus geimos narius, pripa'iintus 

pirmos grupes invalidais; 
21.4. kurie turi ne maliau kaip degimties metq nepertraukiama darbo stata mokykloje, igskyrus 

senatves pensija ir ja gaunandius; 
21.5. kuriems iki senatves pensijos liko ne daugiau kaip penkeri metai; 
21.6. neturintys drausminiq nuobaudq. 
22. Profs4junga isipareigoja atstovauti savo profsajungos nariq interesus keidiant darbo sutartis tarp 

darbdavio ir darbuotojo jam pragant. 
23. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo taisykles reglamentuoja DK, gi kolektyvine 

sutartis ir kiti teises aktai. Tuo atveju, kai tarp kolektyvines sutarties ar teises aktu nuostatq yra 
priegtaravimu, taikoma tokia nuostata kuri yra naudingesne darbuotojui. 

III. DARBO APMOKE.TIMAS 

24. Darbo ulmokestis — atlyginimas darbuotojui u darba, atliekama pagal darbo sutarti. Darbo 
ulmok.estis .apima pagrindini darbo u'lmokesti ir visus papildomus darbus, bet kokiu bridu tiesiogiai 
darbdavio igmokamus darbuotojui .112' jo atliekarna darba. 

25. dirbdavys isipareigoja moketi darbo uimokesti Lietuvos Respublikos istatyma, mokyklos 
pat v irtinta apmokej imo s sterna nustatyta tvarka. 

26. Pedagoginiu darbuotojq darbo kravis iglieka stabilus visus mokslo metus ir koreguojamas tik 
igimtinais atvejais (skiriant pavadavima, igvykus mokiniui), jeigu tenka koreguoti ugdymo plana, 
pasikeitus mokyklos finansavimui; 

27. MOkyklOs darbuotojams tarnybinis atlyginimas mokamas kiekvieno menesio 944 ir 2444 
dienomis. jiems pateikiami atsiskaitymo lapeliai, kuriuose del istatymq numatytq reikalavimq 
nurodornos sumos, priskaidiuotos u darbuotojo atliktus darbus. Darbuotojo pragymu, atlyginimas gall 
bUll mokamas viena karta per menesi. 

28. Darbuotojui, jo sutikimu laikinai atliekandiam nedarbingumo lapeli turindio.darbuotojo darba, 
mokamas atlyginimo priedas u faktigkai atlikta darba. 

29. Finansiniu metq pabaigoje, jeigu .yra sutaupytu legu, darbuotojams, atsilvelgiant turima darbo 
kvai ifikacija ir pasiektus rezultatu.s, gali bUti skiriamos igmokos, suderinus su profsajunga. 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

30.parbo laikas — tai laikas, kuri darbuotojas privalo dirbti jam pavesta darba. . 
31. Pamokm tvarkaragdius, darbo mokiniu atostogu metu, darbo egzaminq organizavimo 

tvarkaragdius sudaro mokyklos administracija prieg tris dienas iki jiems isigaliojant, ragtu suderina su 
profesine sajunga ir skelbia mokytojq kambario informaciniame.stende. . 

32. Darbuotojas neturi teises be darbdavio ar jo igalioto asmens sutikimo savavaligkai keisti darbo 
gratiko, pamoku ar k.onsultacijq tvarkaragdio ar savo dark, pavesti kitam asmeniui. 

33. Administracija privalo vykstantiems kvalitikacijos kelimo seminarus, moksleiviq olithpiadas 
konkursiK; ir pan. (esant legoms) apmoketi komandiruotes i 1aidas, pagal LR vyriausybes nustatyta 
tvark.a. 

34..Poilsio laikas — tai istatymu bei kolektyvine sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas. 
35. Darbdavys - jsipareigoja skirti papildomas poiisio dienas mokiniq atostogq metu u darbus, 

nesusijusiom is su tiesioginemis darbuotojo pareivmis kurybiniq stovyklq bei ek.skursiju 
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organizavimk, dalyvavimk miesto ir respublikos konkursuose, kituose renginiuose ne darbo metu, taip 
pat u1 darbk poilsio ir gvendiq dienomis, jei ul jas negalima sumoketi. 

36. Esant epideminei ligai, del §a16io moksleiviams neatejus j mokyklk ar kitais atvejais, prastova 
neskelbiama. Mokytojams leidliama dirbti ne mokykloje, suderinus su administracija. Darbo laikas 
apmokamas pagal pamokk tvarkaragtj. 

37. Mokinik atostogq metu ( rudenj, ±lemk, pavasarj) atlikus administracijos numatytus darbus, darbo 
laikk pedagogai gali tvarkyti savo nuo±iara: kelti kvalifikacijk, vykdyti metodine veiklk, gviestis, 
studijuoti dalykine literatiirk. 

38. lAimtinais atvejais (stallotes, kvalifikacines, edukacines keliones, neignaudotos atostogos vasaros 
metu, artinnijk slaugos atveju), kasmetines atostogos gali bUti suteikiamos mokslo metk bei mokiniq 
atostogq metu, bet ne daugiau kaip 14 (keturfolika) kalendoriniq client}, suderinus su mokyklos vadovu 
(pasira§ant ant jsakymo) ir profsqjunga. 

39. Darbuotojo pageidavimu kasmetines atostogos gali bUti suteikiamos dalimis, bet viena ig 
kasmetiniq atostogk daliq, be darbuotojo sutikimo, negali bUti trumpesne kaip 14 (keturiolika) dienq. 

40. Atgaukti i§ kasmetiniq atostogq galima tik darbuotojo ragtigku sutikimu. 
41. Darbuotojo motyvuotu pragymu ir abiejq galiq susitarimu del geimyniniq bei asmeniniq 

ap11nkyb14 vieno menesio nemokamos atostogos igimtinais atvejais gali bUti suteikaimos ugdymo 
proceso bei mokinik atostogq metu. 

42. Negalima darbuotojo igleisti nemokamq atostogq darbdavio iniciatyva. 

V. DA.RBUOTON KVALIFIKACIJOS KELIMAS 

43. Darbdavys sudaro sklygas pedagogams ne maliau kaip 5 dienas per metus darbo metu dalyvauti 
kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, studijk sesijose, tobulintis ir siekti aukgtesns 
k.valifikacines kategorijos, numato leas mokyklos biudlete ir u tai apmoka. 

44. Darbuotojas, pageidaujantis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ne veliau kaip prieg 3 
darbo dienas pateikia pragymk mokyklos direktoriui. Grjles i kursq, rnokyklos buhalteriui pateikia 
.finan s in i u s dokumentus. 

45. Profesines skjungos jgaliotam atstovui leidiama susipalinti su visais reikiamais dokumentais ir 
dalyvauti mokyklos atestacines komisijos posedyje (stebetojo teisemis), kuriame svartomas profesines 
skjungos nario ir darbuotojo atestavimo klausimas. 

VI. PAMOKIj (UGDYMO PROCESO) STEBEJIMO IR VERTINIMO TVARKA 

46. Pamokas (ugdomkjj procesk) stebi ir vertina mokyklos administracijos atstovai arba pedagogai 
(metodines grupes pirmininkas, aukgtesne kvalifikacine kategorijk turintis to paties dalyko mokytojas) 
pagal numatytk grafikk, isak.ymk. 

47. Stebejimas ir vertinimas vykdomas, esant ragtigkiems tevq, mokinik ar mokytojq skundams, su 
kuriais gali susipalinti darbuotojq atstovai. 

48. Prieg pradedami pamokk, stebetojai su mokytoju turi aptarti stebimos pamokos plank, tikslus, 
uidavinius, mokinik vertinimo kriterijus ir kitus svarbius ugdymo procesui klausimus. 

49. Stebetojai .turi tik stebeti ugdymo proceso eigk, jie negali buti ugdomojo proceso dalyviais. 
50. Po stebetos pamokos stebetojai ir mokytojas kartu aptaria stebetk pamokk. Mokytojas turi teise 

iod2iu ar ragtu pareikAti savo nuomone del pamokos vertinimo. Jei batina, mokytojas su stebetojais ir 
vertintojais kartu apsira§o pamokos stebejim.o protokolk (atestacijos, igores vertinimo ar kit), kuriame 
jragoma mokytojo nuomone del vertinimo. 
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VII. DARBUOTOJV SOCIALINES GARANTIJOS 

51. Besimokantiems darbuotojams sesij4 metu suteikiamos neapmokamos arba apmokamos 
atostogos busim.4 kasmetiniy atostogy sqskaita, gal ims susitarus. 

52. Darbuotojams, auginantiems nejgaly vaikq iki 18 mety arba du vaikus iki 12 met , kiekvienq 
menesj prik.lausandios papildomos poilsio dienos skiriamos galims susitarus: arba derinamos kiekvienq 
rnenesj, arba susu.muojamos ir skiriamos per mokiniq atostogas ar prieg kasmetines vasaros atostogas. 

53. Darbuotojams, vieniems auginantiems vaikq iki 14 mety, skiriamos trys papildomos poilsio 
dienos mokiniq atostogy metu. 

54. Darbuotojams suteikiamos .trys laisvos dienos jt4 vestuviy, artimqjy (tevai, vaikai, sutuoktiniai, 
broliai, seserys) mirties atveju, mokant visq darbo uimokestj. 

55. Administracija jsipareigoja sudaryti sqlygas, leisti vykti darbuotojams j savivaldybes ir jos 
padaliniq organizuojamus kultarinius — gventinius renginius g‘iietimo darbuotojams, pateikiant ragtigkq 
kvietimq. 

56. Darbuotojams, kurie laiko stojamuosius egzaminu.s ar mokosi (stu.dijuoja) savo iniciatyva, 
suteikiamas mokymosi atostogas, atsilvelgiant j jstaigos linansine situacijq, moka ne ma2esnj kaip 
minimaly darbo u1mokestj. 

VIII. PROFESINES SAJUNGOS VEIKLA 

57. Pn.)fesines sqjungos, gindamos darbuotojy darbo, profesines, ekonomines ir socialines teises bei 
interesus, vadovaujasi profesiniq sqjungq veiklq reglamentuojandiais jstatymais, LR Darbo Kodeksu ir 
savo jstatais. 

58. Profesine sqjunga padeda administracijai jgyvendinti priemones darbuotojq socialiniams 
poreikiams tenkinti, darbo drausmei stiprinti. 

59. Profesine sqjunga jsipareigoja supaiindinti administracijq su savo veiklos tikslais, planais. 
60. Administracija sudaro sqlygas profesines sqjun gos nariams dalyvauti rajono, apskrities ar alies 

profesines sqjungos organizuojamuose renginiuose, pateikus igkvietimus. 
61. Mokykloje veikianolos profesines sqjungos renkamq organ y nariai, at1eidiami nuo darbo gegioms 

dienoms per metus (profesines sqjungos pirmininkas devynioms dienoms) kvalifikacijai kelti, dalyvauti 
profesines sqjungos renginiuose, ak.cijose, mokant u ias dienas vidutinj atlyginimq. 

XI. DARBO SAUGA 

62. Administracija sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlygas, 
numatytas LR Darbuotojq saugos ir sveikatos jstatyme. 

63. Darbuotojai privalo laikytis LR Darbuotojq saugos ir sveikatos jstatymo bei kity norminiy akty 
reikalavimq. 

64. Profesine sqjunga jsipariegoja visuomeniniais pagrindais kontroliuoti darbo saugos bale ir darbo 
sqlygas. 

65. Darbuotojas privalo pasitikrinti sveikatq moksleiviq atostogq metu. 
66. Ivykus nelaimingam atsitikimui, direktorius•sudaro jvykio tyrimo komisijq, j kuriq jtraukiamas 

profesines sqjungos atstovas. 

X. BAICIAMOSIOS NUOSTATOS 

67. i kolektyvine sutartis jsigalioja nuo pasiragymo dienos ir galioja iki to!, kol nepasiragoma nauja 
kolektyvine sutartis. Sails apie savo nor q keisti kolektyvine sutartj kitq galj informuoja ragtu ne veliau 
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kaip prie§ menesi. 
68. Kolektyvine sutartis gall bUti keidiama tik profesines sgjungos ir mokyklos direktoriaus 

susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai iforminami kaip jos priedai. Kolektyvines sutarties 
pakeitimai ir papildymai tvirtinami mokyklos darbuotojti susirinkime. 

69. Prie§ nutraukiant sutartI, galls norinti nutraukti sutartj, privalo inicijuoti d.erybas del naujos 
kolektyvines sutarties .projekto rengimo. 

70. Si sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 juridine galia. 

Direktorius 

Prolesines sqjungos pirmininke 

Vitolis 2ukas 

Irena Stripiniene 


