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Si folet tyvine sutartis sudaryta tarp MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos (toliau - Muzikos

mokykla) (adresas: MaZeikiai, V. Burbos g. 9, LT - 89218, lmones kodas 190194470), atstovaujamos

direktores Vaidos Mikalauskienes (toliau - Darbdavys) ir Muzikos mokyklos darbuotojq kolektyvo (toliau -

Darbuotojq kolektyvas), atstovaujamo Lietuvos Mokytojq Svietimo ir Mokslo profesine s4iunga (toliau -

f.VSVfpSi MaZeiftq ,ujono profesiniq organizacijq susivienijimo (adresas: MaZeikiai, Ventos g. 8 A, LT-

ggl0z,imones kodaszozl+a)ogvytauto klovos muzikos mokyklos pirmines profesine organizacijos (toliau

- profsqjunga) pirmininkes Dainoros Petrikienes. Darbdavys ir profsqjunga, toliau Kolektyvineje sutartyje

kartu vadinami Salimis.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.l Kolektyvine sutartimi Salys susitaria del tarpulavio teisiq ir pareigq. Salys parei5kia, kad

Kolektyvineje sutartyje pasiektas susitarimas atitinka abiejq Saliq vali4, nepaLeidLia Saliq teisiq ir teisetq

i;;;;";; Sutiq purl"ltos nuolaidos ir prisiimti isipareigojimai sudaro vien4 darni4 visuma. kuria Salvs sieke

interesq pusiausvyros. Bet kokie nukrypimai Kolektyvineje sutartyje nuo teises aktq nuostatq yra Saliq atlikti

siekiant iSlaikyti Saliq teisiq ir pareigq pusiausvyr4.

t.Z folettyvine sutartis taikoma visiems Muzikos mokyklos kolekfvo darbuotojams.

1.3 Kolektyvineje sutartyje visos Darbdaviui priklausandios Darbovietes yra ivardinamos s4voka

,,Darboviete" (vienaskaita), jeigu tiesiogiai nenurodyta kitaip'
L 4 Kolektyvine sutartis yra privaloma darbdaviui ir Sedos, ZiOitq bei Auksodes skyriuose dirbantiems

visiems darbuotojams. Naujai piii*urni darbuotojai su Sia sutartimi supaZindinami pasira5ytinai.

1.5 Jeigu Kolektyvineje sutartyje tiesiogiai nenurodoma kitaip, Kolektyvineje sutartyje naudojamos

s4vokos yra suprantamos taip, kaip jas apibr62ia Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.' 
i.O Jeigu Kolektyvine;e sutartyle tiesiogiai nenurodoma kitaip, Kolektyvineje sutartyje neaptarti

klausimai sprend2iami uuiouuu;untis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitq teises aktq nuostatomis'

L7 Salys susitaria, kad Darbovietes lygmeniu atskiros kolektyvines sutartys n6ra sudaromos.

2. DARBO SUTAR|IU SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

2.1 Darbdavys, prie5 priimdamas sprendim4 del naujo Darbuotojo priemimo i darb4, apie tai

informuoja profs4jung4,'nurodydamas darbo funkcij4, etato dydi, numatomo skirti darbo uZmokesdio

preliminarq dydi,-daibo uZmokesdio mokejimo Saltini, pagrindZia butinumQ priimti nauj4 Darbuotoj4.

brofs4jungai pateikus praiym4, Darbdavys privalo susilaikyti nuo naujo Darbuotojo priemimo i darb4 ir su

Profs4junga del Sio ketinamo priimti sprendimo konsultuotis.- 
Z.-2 Oarbuotojo priemimas i darb4 vykdomas atrankos biidu (pokalbis), dalyvaujant Profsqiungos

atstovui. Darbuotojai i darb4 priimami laikantis teises aktuose nustatytos tvarkos.

2.3 Esant poreikiui ailikti darb4, kuriam Darbdavys tiesiogiai nera pasamdgs darbuotojo, Darbdavys

pirmiausia privalo ra5tu pasi[lyti 5! darb4, kaip papildom4 darb4, esamiems Darbuotojams, kuriq kvalifikacija

yra tinkama Sio darbo atlikimui, ir jeigu tokio papildomo darbo atlikimas yra suderinamas su Darbuotojo

atliekamomis pagrindinemis darbo funkcijomis ir atliekant 5i papildom4 darb4 nebus paZeisti maksimaliojo

darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. Darbuotojai apie sutikim4 ar nesutikim4 atlikti papildom4

darb4 privalo informuoti Darbdavi ra5tu ne veliau, kaip per 2 darbo dienas nuo pasi[lymo gavimo, jeigu

Darbuotojas su Darbdaviu nesutaria del kitokio termino. Darbuotojui nepateikus atsakymo per nustatyt4

termin4, iaikoma, kad Darbuotojas papildomo darbo atsisake. Nesant galimybes pasiiilyti papildom4 darb4

esamiems Darbuotojams arbajiems 5lo darbo atsisakius, Darbdavys papildomam darbui atliktituri teisg priimti



! darb4 kit4
priemimui.

darbuotoj4, laikydamasis Kolektyvineje sutartyje numatytq reikalavimq naujq darbuotojq

2.4 Aukidiau paminetas 2.3

papildomo darbo projektiniam darbui
projektiniam darbui atlikti Darbdavys

tvarkos.

punktas netaikoma projektinio darbo sutartims ar susitarimams del

atlikti. Projektinio darbo sutartis ir susitarimus del papildomo darbo

sudaro laikydamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytos

2.5 Darbdavys nepriima naujq pedagoginiq darbuotojq, jeigu dirbantiems to dalyko (ugdymo srities)

mokytojams nesudaromas darbo sutartyje paskirtas darbo kr[vis.
2.6 Jeigu nera objektyvaus bUtinumo priimti Darbuotoj4 ! darb4 b[tent pagal terminuot4 darbo sutarti,

Darbdavys su Darbuotojq sudaro neterminuot4 darbo sutarti, nebent biitent terminuotos darbo sutarties

sudarymo raStu pra5o pats Darbuotojas.
2.j Asmenys, kuriuos sieja artimi giminystes ar svainystes rySiai negali b[ti idarbinami pareigoms,

del kuriq jie taptq vienas kitam tiesiogiai pavaldiis'
i.t leigu aarbo sutartis sudaroma su Darbuotoju, kuris yra buvgs Darbdavio Darbuotoju ir su kuriuo

darbo sutartis buvo nutraukta ne del Darbuotojo kaltes, darbo sutartyje i5bandymo terminas nenustatomas,

nebent to pageidautq pats Darbuotojas. Tokiu atveju susitarimu del i5bandymo turi teisg remtis ir Darbdavys'

2.9 Buvusiems Darbdavio Darbuotojams, atleistiems i5 darbo ne del Darbuotojo kaltes, suteikiama

pirmumo teise blti priimtiems i laisvas darbo vietas, atitinkandias jq kvalifikacij4, jeigu Lietuvos Respublikos

darbo kodeksas ar Si Kolektyvine sutartis nesuteikia pirmumo teises Sias laisvas darbo vietas uZimti esamiems

Darbuotojams.
Z.tO Salys, atsiZvelgdamos !tai, kad Svietimo lstaigose dirbandiq asmenq kvalifikacija ir Zinios yra

labai svarbios bendrai Lietuvos Respublikos Svietimo sistemos kokybei gerinti, susitaria, kad darbovieteje tarp

Darbdavio ir Darbuotojo susitarimai del nekonkuravimo ndra sudaromi. Jeigu del kokiq nors aplinkybiq iSkiltq

poreikis sudary.ti susitarim4 del nekonkuravimo su kuriuo nors Darbuotoju, toks susitarimas gali buti

sudaromas tik tai suderinus su Profsqjunga.
2.11 Darbdavys, laikydu11uris Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytq reikalavimq, gali su

Darbuotojais sudaryti susitarimus del konfidencialios informacijos apsaugos, tadiau Sis susitarimas negali buti

sudaromis ilgesniam nei I metq terminui po darbo santykiq pasibaigimo. Darbdavio patvirtintas

konfidencialioi informacijos s4rasas turi biiti pateiktas Profs4jungai susipaZinti i5 karto po tokio s4raso

patvirtinimo ar pakeitimo.
2.12 Darbdavys ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties su Darbuotoju pasira5ymo,

pateikia Darbuotojui informacij4 apie susitartos darbo funkcijos turini, jos apimti (darbo norm4) ir darbo

iunkcijai keliamui reikalavimus. Sios informacijos pateikimas neatleidZia Darbdavio nuo pareigos pateikti

Lietuvts Respublikos darbo kodekso 44 straipsnio I dalyje numatyt4 privalomai darbo sutarti sudarant

pateiktin4 informacij 4;
2.13 Sudarant darbo sutarti del mokytojo pareigq darbo sutartyje nurodomas pareigines algos

koeficientas ir sulygtas kontaktiniq valandq skaidius mokslo metams. Darbdavys pedagoginiq Darbuotojq

pareigines algos koeficientus, jq dydZius, darbo kriivio skirstym4/skirstymo tvark4 derina su Profsqiunga.

2.14 Pakeisti b[tin4sias darbo sutarties s4lygas, papildomas darbo sutarties s4lygas, nustatyt4 darbo

laiko reZimo riisj ar perkelti Darbuotoj4 dirbti ! kit4 vietovg Darbdavio iniciatyva galima tik su Darbuotojo

ra5ytiniu sutikimu ir apie tai informavus Profs4jung4. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti

pasiulytomis pakeistomii butinosiomis ar papildomomis darbo sutarties s4lygomis, kitos r[Sies darbo laiko

iezimu ar kitoje vietoveje turi bflti isreik5tas per Darbdavio nustatlrt4 termin4, kuris negali biiti trumpesnis

negu 10 darbo dienq.
Z.l5 Auk5diau nepaminetos darbo s4lygos Darbdavio sprendimu gali bnti keidiamos, pasikeitus jas

reglamentuojandioms taisyklems ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio b[tinumo atvejais. Apie Siq

salygq pakeitimus Darbuotojas turi bUti informuotas prieS proting4 termin4, kuris negali biiti trumpesnis, nei

f O-JaiUo dienq. Darbdavys, konsultuodamasis su Profs4junga, sudaro pakankamas s4lygas Darbuotojui

pasirengti blsimiems pasikeitimams.
2.16 Darbuotojo pareiginiq nuostatq/pareigybes apra5ymo turinio keitimas yra laikomas biitinqjq

darbo sutarties s4lygq, apibreZiandiq darbo funkcij4, keitimu, todel Siam keitimui taikomos biitinqiq darbo

sutarties s4lygq keitimo tvarka.
2.17 Kai Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ar kitos darbo teises norrnos nesuteikia Darbuotojui

teises reikalauti pakeisti darbo s4lygas, darbuotojas turi teisg praSyti darbdavio pakeisti jo darbo s4lygas'

Atsisakymas tenkinti darbuotojo ra5tu pateikt4 pra5ym4 turi blti motyvuotas ir pateiktas ra5tu ne veliau kaip

per l0 darbo dienas nuo darbuotojo praiymo pateikimo. Darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo pra5ym4



pakeisti darbo s4lygas, del Siq s4lygrl pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksdiau kaip po vieno

menesio nuo darbuotojo pra5ymo pakeisti darbo s4lygas pateikimo.

2.18 Jeigu darbo sutartis su Darbuotoju nutraukiama todel, kad Darbuotojo atliekama darbo funkcija

Darbdaviui tapo pertekline del darbo organ izavimo pakeitimq ar kitq priei'asb\q, susgusiq su Darbdavio velkla,

ir toki4 pertekling darbo funkcij4 atlieka keletas Darbuotojq, o atleidZiama tik dalis i5 jq, be Lietuvos

Respublii<os darbo kodek." nu*utytq kriterijq, pirmenybes teise b[ti paliktiems dirbti taip pat turi darbuotojai:

2.18.1. kurie i5rinkti i Profs4jungos renkamus organus;

2.18.2. kuriems Darboviete yra pagrindine arba vienintele darbo vieta, neturi kitq pastoviq pajamq

Saltiniq;
2.1B.Z.kurie augina vaik4 iki l6 metq ir kiti Seimos nariai neturi pastovaus pajamq Saltinio;

2.18.3. kurie turi auk5tesng kvalifikacing kategorij4;

Z.1t.4.darbuotojai, turinrys didesn! darbo staZ4 Sioje mokykloje (i5skyrus, tuos, kurie igijo teisg i vis4

senatves pensij4 arba j4 gaunandius);
Z.f g.S.'p"Augog-ui, kuriq mokiniai per paskutinius 3 metus yra buvq respublikos ar tarptautiniq

konkursq, ol imp iadq, v ar zyb1 prizin inkai, laur eatai;

2.18.6. kurie neturi drausminiq nuobaudq.

Siame punkte pastoviomis pajamomis laikomos pajamos, kurios per paskutinius kalendorinius metus

i5liko nepakitusios daugiau kaip z0% dydZiu. Informacij4, kuri b[tina Siq garantijq taikymui, Darbuotojas

privalo pateiktinedelsiant, kai suZino apie galim4 atleidim4.^ '2.lgJeigu 
keli atleidZiami Darbuotojai turi pirmenybes teisg buti palikti dirbti, del to, kuri i5 jq atleisti,

Darbdavys ,pr*dZiu laikydamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimq. Del. Darbuotojo

socialinio paieidLiamurno utl"idi*o atveju vertinimo Darbdavys konsultuojasi su Profesine sqiunga. Salys

sutaria, kad Darbuotojas, kuris atitinka daugiau kriterijq, del kuriq j is turi pirmenybes teisg buti paliktas dirbti,

savaime vien del to nelaikomas labiau roliuliui paLeidLiamu uZ Darbuotoj4, kuris tokiq kriterijq atitinka

maLiau.
2.20 Kai darbo sutartis nutraukiama, atleidLiamq Darbuotojq atrankos kriterijus Darbdavys suderina

su profsqjunga, nepaZeisdamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos pareigos juos suderinti. Tokiu

atveju atianka vykdo ir pasi[lymus del Darbuotojq atleidimo teikia Darbdavio sudaryta komisija, ! kuri4 turi

biiti itrauktas bent vienas Profsqiungos atstovas.

z.2l Jeigu Lietuuos nJspublikos darbo kodeksas numato pareig4 Darbdaviui siulyti laisvas darbo

vietas ketinamam atleisti Darbuoiojui, toki4 pareig4 Darbdavys turi visu, Darbuotojo ispejimo apie ketinim4

atleistiji i5 darbo, laikotarpiu.
2.22 Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mdnesio

laikotarpiui, gali bOti nutraukta Darbuotojo ra5ytiniu parei5kimu, apie tai lspejul Dalbfavi ne veliau kaip prie5

dvide5imt kalendoriniq dienq. Darbuotojas turi teisg atiaukti parei5kim4 nutraukti darbo sutarti ne veliau kaip

per 5 darbo dienas nuo jo padavimo dienos'
2.23 Jeigu Daibuotojo darbo rezultatai yra nepatenkinami, Darbdavys privalo Darbuotojui ra5tu

nurodyti jo darbo trukumus ir nepasiektus asmeninius rezultatus. Darbdavys ir Darbuotojas tokiu atveju privalo

bendrai sudaryti rezultatq geriniho plan4 ne trumpesniam negu pusmedio laikotarpiui, nebent Darbuotojas ir

Darbdavys susitaria det kitotio termino, bet ne trumpesnio, nei trys menesiai. Darbdavys, vertindamas ar

Darbuotojo rezuttatq gerinimo plano vykdymo rezultatai yra patenkinami, privalo del to konsultuotis su

Profsqjunga.
2.24 Saliqsutarimu, Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu laikoma:

2.24.1neatvykimas ! darb4 vis4 darbo dien4 ar pamain4 be pateisinamos prieZasties;

2.24.2 pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq medZiagq

darbo metu darbo vietoje;
2.24.3 atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal darbo teises normas privalomas;

2.24.4 priekabiavimas del lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobUdZio veiksmai ar

garbes ir orumo paZeidimas kitq darbuotojq ar trediqjrl asmenq atZvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

2.24.5 tydia padaryta turtine Lala darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jam turtines Zalos;

2.24.6 darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo pozymiq turinti veika;

2.24.7.d,arbdavio Darbuotojo darbo grafike nusta$'to darbo laiko pasikartojantis paZeidimas;

2.24.8 fizinio, psichologinio smurto pries vaikus ir kolegas taikymas;

2.24.9 lygiq gal imybiq politikos ar jos igyvendinimo pol itikos paZeidimas.

2.25 pries piii*du*ur sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padaryto darbo pareigq

paZeidimo Darbdavys turi konsultuotis su Profsqjunga vertinant paZeidimo ar paZeidimq sunkum4 ir



padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltg, prieZastini rySi tarp darbuotojo veikos ir atsiradusiq

padariniq, joelges! ir darto rezultatus iki paZeidimo ar paZeidimq padarymo, atleidimo i5 darbo proporcingum4

paZeidimui ar jq visumai.
2.26 Visais atvejais, prie5 priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sutarti ar inicijuoti darbo sutarties

nutraukim4 su grupe narbuotojq (daugiau negu vienas darbuotojas), Darbdarys privalo informuoti profsqiung4

ir konsultuotis su ja del bUsimo grupes darbuotojq atleidimo iS darbo padariniq su5velninimo

(perkvalifikavimo, p".k"li-o i kitas darbo vietas, darbo laiko reZimo pokydiq, didesniq, negu Lietuvos

iespublikos darbo kodekse numatlrtos, iseitiniq i5mokq, lspejimo terminq pratgsimo, laisvo laiko darbo

paieskoms ir kt.) priemoniq. Konsultacijq metu Salys siekia sudaryti susitarim4 del neigiamq pasekmiq realaus

suSvelninimo.
2.27 Salys susitaria, kad Darbuotojo pra5ymu ispejimo termino laikotarpiu jam turi bfiti suteikta ne

maLiau kaip 15 procentrl buvusios darbo laiko noffnos naujo darbo paie5koms, kurio metu darbuotojui

paliekamas jo daibo uZmokestis. Sis laisvas laikas suteikiamas atitinkamai trumpinant jo darbo dien4 arba

iarbo savaiies trukmg, arba darant ir vien4, ir kit4. Konkretq laisvo laiko suteikimo bild4 pasirenka pats

Darbuotojas, apie tai informavgs Darbdav!, kuris galipareik5ti pageidavimus del laisvo laiko suteikimo budo'

2.28 Oarbdavys turi teisg bet kada iki ispejimo termino pabaigos priimti sprendim4 nutraukti darbo

sutart!, nukeldamas darbo santykiq pasibaigimo dien4 ! paskuting ispejimo termino dien4 ir neleisdamas

darbuotojui ispejimo metu dirbti, tadiau sumokedamas uZ vis4 ispejimo laikotarpi jam priklausanti darbo

uZmokesti.

3. DARBO Uznnorrscro s4rvcos

3.1 Darbdavys nustato darbuotojq darbo uZmokesti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybes

ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu ir atsiZvelgdamas i MaZeikiq rajono

savivaldybes finansinis galimybes bei kitus istatymus ir poistatyminius aktus, reglamentuojandius darbo

apmokejimo s4lygas ir tvark4 formalqji ugdym4 papildandiose neformalaus ugdymo istaigose.' "3.2 
Apstaifiuo;ant Darbuotojo vidutin! darbo uZmokest!, vadovaujamasi teises aktq reikalavimais.

Apskaidiuojant padidint4 apmokejim4 Darbuotojui uZ naktin!, vir5valandin!, Sventini darb4 ar darb4 poilsio

dien4, i skaidiavimus ndra itraukiamos premijos.

3.3 Darbuotojo prasymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar vir5valandinio darbo laikas,

padauginti iS nustatytt ufitinkurno darbo apmokejimo koeficiento dydZio, gali buti pridedami prie kasmetinirtr

utortog,l laiko. Teisg pasirinkti gauti apmokejim4 pinigais ar gauti papildom4 laik4 prie kasmetiniq atostogtl

laiko, priklauso i5imtinai Darbuotojui ir Darbdavys toki pasirinkim4 privalo vykdyti.
3.4 Esant nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygq, kai padidinamas Darbuotojo darbo mastas, mokamas

padidintas darbo uZmokestis. Konkret0s dydZiai nustatomi darbo sutartyje, sudarytoje su atitinkamu

barbuotoju. Jeigu tokio atskiro susitarimo del darbo apmokejimo nera ir Kolektyvine sutartis, Lietuvos

Respublikos daibo kodeksas ar kiti teises aktai nenumato konkretaus tokio darbo apmokejimo dydZio

(vir5valandZiq), tokiu atveju uL darbq, kuris vir5ija lprast4 darbuotojo darbo mast4, Darbdavys moka

iarbuotojui ne maLiau,nei20o/o didesni darbo uZmokest!, nei vidutinis Darbuotojo darbo uZmokestis uZ dirbt4

1aik4.

3.5 Premija, kuri skiriama Darbdavio iniciatyva siekiant paskatinti Darbuotoj4 uZ gerai atlikt4 darb4,

veikl4 ar veiklos rezultatus, gali buti neskiriama, jeigu Darbuotojas per paskutinius 5e5is mdnesius padaro

darbo pareigq paZeidim4.
3.6 Darbo uZmokestis mokamas kiekvieno menesio 5-q4ir 19-q)qdienomis, nebent Darbuotojas ra5tu

Darbdaviui pateikia pra5ym4 i5moketi darbo uZmokesti kart4 per menesi. I atsiskaitymo lapelius ira5omos
darbuotojams priskaidiuoto darbo uZmokesdio, i5skaidiuotq pajamq ir socialinio draudimo mokesdiq bei

i5moketos sumos. Atsiskaitymo lapeliai gali biiti iteikti ir elektroninemis rySiq priemonemis.

3.7 Darbo sutardiai pasibaigus, visos Darbuotojo su darbo santykiais susijusios i5mokos i5mokamos,

kai nutraukiama darbo sutartis su Darbuotoju, bet ne u6liuu kaip iki daibo santykiq pabaigos. Salys susitaria,

kad esant objektyvioms aplinkybems, Darbdarys gali su Darbuotoju atsiskaityti veliau, tadiau ne veliau kaip

per de5imt darbo dienq.
3.8 Prie5 priimdamas sprendim4 del priedq, priemokq, premijq, pareigines algos pastoviosios dalies

padidintq koeficientq ar kitokio papildomo apmokejimo Darbuotojui skyrimo, Darbdavys derina su

irrofs4iunga nurodydamas ketinamq skirti priedq, priemokq, premiiq ar kitokio papildomo apmokejimo dydi'

ivertinus finansavimo Saltinius, paskutinio metq ketvirdio galimybes ir faktin! beiteisini pagrind4.



4. DARBO IRPOILSIO LArKO SALYGOS

4.1 pedagoginiai kr[viai darbuotojams preliminariai nustatomi iki kiekvienq metq liepos menesio -

dienos, o galutinis ti"kui"no darbuotojo kriivis patikslinamas ir galutinai nustatomas per rugsejo menesi ir

(arba) kaip reglamentuoja norminiai dokumentai, atsiZvelgiant i MaZeikiq rajono savivaldybes skiriam4

finansavim4 ir i galutini istojusiq mokiniq skaidiq.

4.2 Darbuotojo daibo krDvis turi islikti nepakitgs visus mokslo metus ir gali bfiti keidiamas tik

i3imtinais atvejais, kurie numatlrti darbo tvarkos apraSe.

4.3 Darbuotojas, sulyggs dirbti ne vis4 darbo laik4, jeigu nesusitarta kitaip, ne daZniau kaip kart4 per

4 menesius turi teisg pra$yi pakeisti ne viso darbo laiko s4lyg4, atsiZvelgiant i finansinq padeti.

4.4 Darbo sutalties-vykdymo metu Darbuotojas, kurio darbo santykiai su Darbdaviu trunka ne

trumpiau kaip2 metus, turi teisg pateikti pra5ym4 ra5tu laikinai dirbti ne vis4 darbo laik4. Darbuotojo pra5ymas

pakeisti darbo laik4, sutrumpinant darbo dien4 iki 4 valandq per dien4, arba sumaZinti darbo dienq skaidiq iki
j darbo dienq per darbo savaitg tenkinamas, jeigu jis pateiktas nemaliaukaip prie5 30 dienq iki jo isigaliojimo,
o ne vis4 daibo laika bus dirbama ne ilgiau kaip 1 metus. Pakartotinai pra5yti nustatyti ne vis4 darbo laik4

darbuotojas turi teisg tik i5dirbgs pusg laikotarpio, kur!jis dirbo ne vis4 darbo laik4. Darbdavys gali atsisakyti

tenkinti darbuotojo praSym4 laikinai dirbti ne vis4 darbo dien4 tik del svarbiq prieZasdiq.

4.5 Darbuotojur, kuiiu1n ne viso darbo laiko s4lyga buvo nustatyta vadovaujantis sveikatos prieZiiiros

istaigos i5vada del farbuotojo sveikatos biikles, neigalumo arba bltinybes slaugyti Seimos nari, taip pat

neSeio.li, neseniai pagimdZiusi ar kr[timi maitinanti Darbuotoja, Darbuotojas, auginantis vaik4 iki trejq metq,

ar Daibuotojur, ui"nu, auginantis vaik4 iki 14 metq arba neigalq vaik4 iki 18 metq, griZti dirbti viso darbo

laiko s4lygomis turi teisgla5tu lspejg darbdav! prie5 vien4 savaitg, iSskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka

nesilaikyti Sio termino.
4.6 Darbuotojas neturi teises be Darbdavio sutikimo savo darb4 pavesti atliktikitam asmeniui.

4.7 Darbdavys, suderings su Profs4junga, tvirtina s4ra54 pareigybiq, kurias uZimantys Darbuotojai dali

darbo funkcijq gali atlikti ne Darbovietdje, savo darbo laik4 tvarkydami savo nuoZiiira (t. y., pareigybiq,

kurioms gali-b'nti taikomas lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laiko reZimas). Toks darbo laiko

reZimas gali biiti taikomas Darbuotojams, kuriq darbo funkcijos gali buti tinkamai atliekamos Darbuotojui

fiziikai nibunant Darbovieteje. Jeigu 5! kriterijq atitinka tik dalis ?arbuotojo darbo funkcijq, toks darbo laiko

reZimas gali b[ti taikomas tit tai Oarbuotojo dirbo funkcijq daliai. Salys susitaria, kad tokius kriterijus atitinka

pedagogq nekontaktines valandos.- - 
+.g Darbuotojo i5vykimas su mokiniais ! keliones, renginius, budejimai ar kitokiq funkcijq atlikimas

kelioniq ar renginiq metu, jeigu tai ryksta ne darbo grafike nurodytu darbo laiku, privalo blti imima
Darbuoiojo darbo laiko apskaiios Ziniara5tyje, kaip Darbuotojo dirbtas laikas, ir uZ 5i darbo laik4 Lietuvos

Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka privalo bfti apmokama arba suteikiamas papildomas poilsio

laikas.
4.9 [ Darbuotojo komandiruotes laik4 leina ir Darbuotojo keliones i Darbdavio nurodyt4 viet4 ir atgal

laikas. leigu kelion" uyLo po darbo dienos valandq, poilsio ar Svendiq dien4, Darbuotojas turi teisq i tokios

padios trulimes poils! pirm4 darbo dien4 po keliones arba Sis poilsio laikas pridedamas prie kasmetiniq atostogq

laiko, paliek ant uL 5i poilsio laik4 Darbuotoj o darbo uZmokesti.

4.10 Jeigu Darbuotojas teises aktuose nustatl'ta tvarka ir pagrindais yra nu5alinamas nuo darbo,

Darbdavys nedelsiant apie tai informuoja Profs4jung4.
4.1 l.I5imtinais atvejais (staZuote, nei5naudotos atostogos vasaros metu, turistines keliones, kDrybines

stovyklos, sanatorinis gydymas) atostogos gali bfiti suteikiamos mokslo metq eigoje bendru Darbdavio ir

Darbuotoj o susitarimu.
4.12 Moksleiviq atostogq metu, nesant Darbdavio nurodyto konkretaus darbo, kuris turetq bfiti

atliekamas b[tent Darbovieteje, Darbuotojai savo darbo laik4 tvarko savo nuoZi[ra ir, jeigu tai suderinama su

konkrediomis darbo funkcijomis, darb4 funkcijas gali vykdyti jiems priimtinoje kitoje vietoje, negu

Darboviete.
4.13 Darbuotojas, negaledamas del kokiq nors prieZasdiq atvykti i darb4, apie tai privalo informuoti

Darbdavi per vien4 daibo dien4, o atsiradus galimybei - nedelsiant pateikti neatvykimo prieZasti patvirtinanti

dokument4. Jeigu Darbdavys neatvykimo prieZasti patvirtinandi4 informacija gali nustafrti kitais jam

prieinamas budais (pvz., naudojanti SODRA duomenimis), Darbuotojas papildomus irodymas privalo pateikti

tik Darbdaviui pareikalavus.
4.14 Darbdavys privalo uZtikrinti, kad Darbovietes savivaldos organq (tarybq, metodinig grupiq ir kt.),

o taip pat ir Darbdavio rengiami organizaciniai Darbovietes susirinkimai, posedZiai butq rengiami Darbuotojq



darbo laiku. Jeigu tokie susirinkimai ar posedZiai rengiami ne Darbuotojo darbo laiku, uZ dalyvavim4 Siuose

susirinkimuose ar posedZiuose Darbuotojui apmokama kaip uZ vir5valandini darb4 arba suteikiamas

papildomas poilsio laikas arba susitariama kitaip.
4.15 Darbuotojq darbo (pamainq) grafikai gali biiti keidiami tik nuo darbdavio valios nepriklausandiais

atvejais, ispejus Darbuotoj4 prie5 5 Darbuotojo darbo dienas.- q.lA Oarbo (pamainq) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su Profs4junga. Darbdarys pateikia

darbo (pamainq) grafikus Profs4jungai derinti ne vdliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki jq pateikimo

Darbuotojams. lrofs4junga per 3 dirbo dienas turiteisg ra5tu pateikti motyvuotas pastabas del darbo (pamainq)

grafikq, ikurias OarUAavys privalo atsiZvelgti arba pateikti Profs4jungai raitu motyvuot4 atsisakym4 i Sias

iastabas'atsiLvelgli. Jeigu po Sios procediiros kyl4 Darbdavio ir Profs4jungos gindas del darbo (pamainq)

grafikq, Sis gindai neuZkerta kelio Darbdaviui prane5ti apie darbo (pamainq) grafikus Darbuotojams, tadiau

Frofsqiunga turi teisg apie savo nesutikimo su darbo (pamainq) grafikais motyvus informuoti tuos

suinteresuotus Darbuotojus, kuriq teises ar teiseti interesai del tokiq darbo (pamainq) grafikq galimai yra ar

gali b[ti paZeisti.- [.tl Pedagoginiams darbuotojams skiriama 30 minudiq prie3 pamok4 ftontaktines valandas), 5

minutes tarp pamokq ir 20 minudiq ilgajai pertraukai.

4.1 8 Be Lietuvos Respublikoi darbo kodekse numaftq atvejq, Darbdavys privalo tenkinti Darbuotojo

pra5ym4 suteikti ne trumpesnds, negu pra5o Darbuotojas, trukmes nemokamas atostogas, jeigu nemokamq

atostogq praSoma:
4.1 8. I del Darbuotojo iSvykimo studijuoti i uZsieni;

4.18.2. darbuotojams del svarbiq Seimyniniq ar kitq aplinkybiq '.1 iki trijq menesiq.

4.lg.Nemokamas atostogos Darbuotojui suteikiamos tik tuo atveju, jeigu Darbuotojui nera galimybes

suteikti kitos rlSies atostogtl.
4.20.8e Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytq atvejq, nesuejus Se5iems nepertraukiamojo

darbo menesiams, Darbuotojo pra5ymu kasmetines atostogos suteikiamos:

4.20.L Pedagogams ii kitiems darbuotojams, jeigu pra5oma jas suteikti mokiniq atostogq, bet ne

vasaros atostogq, metu;
4.20.2. Jeigu Darbuotojo darbo rezultatus uLpradirbt4laikotarpi Darbdavys vertina, kaip ypatingai

gerus.
4.21Kasmetiniq atostogq suteikimo eilg Darbovieteje sudaro Darbdavys, suderings su Profsqjunga.

Kasmetiniq atostogq suieikimo eiles sudarymas pradedamas ne vdliau, kaip vasario I dien4, o baigiamas

balandZio 3l dien4. per S! laikotarp! Darbuotojai turi teisg teikti individualius pra5ymus del kasmetiniq

atostogq suteikimo eiles, ! kuriuos Darbdavys privalo atsiZvelgti, jeigu jq tenkinimas nesudaro nepateisinamq

sunkumq Darbovietes darbo organizavimui ir nesukelia nepateisinamq finansiniq netekimq Darbdaviui. Bet

kuriuo atveju sprgsdamas tokius Darbuotojq pra5ymus, Darbdavys negali paZeisti Lietuvos Respublikos darbo

kodekse numaty'tq s4lygrt, kurioms esant prioritetas del kasmetiniq atostogq suteikimo eiles pirmiausia privalo

buti teikiamas kiiq oarbuotojq pageidavimams. Jeigu Darbuotojas nepateikia pageidavimq del kasmetiniq

atostogq suteikimo eiles, Darbdavys kasmetines atostogas skiria laikydamasis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso reikalavimq. Kasmetiniq atostogq suteikimo eile yra sudaroma laikotarpiui nuo birZelio 1 dienos iki

kitq metq geguZes 31 dienos. Kasmetines atostogq suteikimo eiles velesni keitimai galimi tik Darbuotojo ir

Daibdavio-sutarimu arba jeigu Darbuotojas to pra5o remiantis svarbiomis prieZastimis. Bet kuriuo atveju

Kasmetiniq atostogq suteikimo eiles velesnis keitimas negali paZeisti kitq Darbuotojq teisiq ir teisetq interesq,

nebentjie su tuo raitu sutinka.
4.22 Darbuotojams suteikiamos ne maZiau kaip 20 darbo dienq (ei dirbama penkias dienas per

savaitg) arba ne maLiaukaip24 darbo dienq (ei dirbama Se5ias darbo dienas per savaitg) kas metines atostogos.

Pedagogams, kuriq darbas susijgs su didesne nervine, emocine, protine itampa, suteikiamos iki 4l darbo dienos

pailgintos atostogos.
4.23 Sutarti su Lietuvos Profesiniq s4jungq konfederacija pasira5iusiq profsqiungq nariams, kurios

sudetyje yra ir LMSMPS nariai, taikomos numatlrtos tam tikram terminui galiojandios sutarties nuostatos del

papildomq atostogq ar tam tikrq atostogq r[5iq nuostatos'

4.24 Jeigu Darbuotojui suteikiamos kiirybines atostogos meno kfiriniui, mokslo darbui sukurti, jq
laikotarpiu Darbuotojui darbo uZmokestis nemokamas, tadiau kUrybiniq atostogq trukme iskaitoma i darbo

metus kasmetinems atostogoms gauti.
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s. DARBUOTOJV SAUGOS IR SVBIKATOS PRIEMONES

5.1 Darbuotojui turi buti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo s4lygos.

5.2 Darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi bUti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai, irengta pagal

Darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimus.

5.3 LeidZiama naudoti tik techni5kai tvarkingas darbo priemones, atitinkandias Darbuotojq saugos ir

sveikatos norminiq teises aktq reikalavimus.
5.4 Darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq, darbq organizavimo ir vykdymo taisykliq,

instrukcijq reikalavimq nesilaikymas yra darbo drausmds paZeidimas.

5.5 Islaidas uZ medicining apZiUr4 ir vidutin! darbo uZmokesti Darbuotojams uZ sugai5t4 medicinos

apZi[ros laik4 apmoka DarbdavYs.

e. 5.l,r,rg TARPUSAVIO TNFORMAVTMO IR KONSULTAVIMOSI TVARKA

6.1. Darbdavys reguliariai, ne rediau kaip kart4 per kalendorinius metus, Profs4jungai pateikia iSsami4

informacij4 apie dirbandius darbuotoj us.

O.Z. feigu 5i Kolektyvine suiartis ar Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nenumato specialios tam

tikrais atvejais iaikomos konsultavimo proced[ros ar atskirq Sios procediiros s4lygq (pvz., terminq ir pan'),

konsultavimo proced[ra vykdoma Siame punkte nustatyta tvarka. Ji taip pat taikoma tiems konsultavimo

proceduros aspektams, kurie nereglamentuojami kitose Sios Kolektyvines sutarties ar Lietuvos Respublikos

darbo kodekso nuostatose. profsqjungai papra5ius arba esant Sioje Kolektyvineje sutarryje numa0toms

s4lygoms, kai konsultavim4 privalo OaiUOavys pradeti savo iniciatyva, Darbdavys turi pradeti konsultavimosi

pio".anrur ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Profs4jungos reikalavimo gavimo ar Sioje Kolektyvineje

iutartyje numatlrtq salygrt, kurioms esant konsultavimasis privalomas, dienos. Konsultavimosi procediirq metu

profs4j-ungos atitovaiiJrit"irg susitiktisu Darbdaviu ir jo atstovais, prireikus - irkitais asmenimis, ir per l5

darbo dienq, jeigu nesusitarta delkito termino, nuo pirmos konsultacijq dienos ra5tu pateikti savo pasi[lymus.

profsqjungai- pateikus mo[vuot4 prasym4 arba kai tai numato 5i Kolektyvine sutartis, tuo laikotarpiu

Darbd-avys negali imtis jokiq veiksmq, del kuriq pradetos konsultavimosi procediiros. Pasibaigus Siam

terminui, jeigriprofs4junga nepateikia savo nuomonds, Darbdavys gali nutraukti konsultavimosi procedilras.

Konsulta;ij;is turi bflti siei<iama abi Salis tenkinandio sprendimo. Konsultacijq rezultatai iforminami
protokolu, susitarimu arba priimami vietiniai norminiai teises aktai.

6.3 Kai Si Kolektyvine sutartis ar Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato Darbdaviui pareig4

informuoti profsqjung4, gavusi informacij4 Profs4junga turi teisg pareikalauti Darbdavi pradeti konsultavimosi

del Sios informacijos-pro-cedur4. Si nuostata netaikoma, jeigu 5i Kolektyvine sutartis ar Lietuvos Respublikos

darbo kodeksas tiesiogiai nurodo, kad del tam tikros informacijos konsultavimosi proced[ros neatliekamos ir

apsiriboj ama tik informacij os pateikimu.' -6.4Darbdavys 
informuoja Profsqjung4 ir su ja konsultuojasi, derina priimdamas sprendimus del darbo

tvarkos taisykliq, nustatandiq bendrqj4 tvark4 Darbovieteje; del darbo norrnq nustatymo taisykliq ar darbo

normq, del iarbo apmokejimo sistemoi, del naujq technologiniq procesq ivedimo tvarkos, del informaciniq ir

komunikaciniq technologijq naudojimo bei Darbuotojq stebdsenos ir konholes darbo vietoje tvarkos' del

Darbuotojq privataus gyvenimo apsaug4 galindiq paZeisti priemoniq nustatymo, del Darbuotojq asmens

duomenq saugojimo politikos ir joi lgyvendinimo priemoniq, del lygiq galimybiq politikos igyvendinimo ir

vykdymo prieZiUros principq lgyvendinimo priemoniq, del ltamp4 darbe maZinandiq priemoniq nustatymo, ddl

kitq Darbuotojq socialinei ir ekonominei padediai aktualiq teises aktq.

Apie iot iur bilsimus sprendimus Profs4junga informuojama prie5 de5imt darbo dienq iki planuojamo

jq patvirtinimo. Ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos Profesine sqjunga gali

paieikalauti pradeti konsultacijas, kurios turi buti pradedamos ne veliau kaip per tris darbo dienas nuo

pareikalavimb i, t ukti ne trumpiau kaip 5 darbo dienai nuo pirmos konsultavimosi dienos, nebent Salys sutaria

kitaip.
6.5 Prie5 priimdamas sprendim4 del grupes Darbuotojq atleidimo i5 darbo, taip pat prie5 priimdamas

sprendim4 del lmones ,"orguniruuimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galindius tureti

esmines jtukor- darbo organizavimui imoneje ir Darbuotojq teisinei padediai, Darbdavys informuoja
profsqf ung4 ir konsultuojasl, derina su ja del tokio sprendimo prieZasdiq bei teisiniq, ekonominiq ir socialiniq

paaariliqliarbuotojams ir del numatytq priemoniq galimiems padariniams iSvengti arba jiems su5velninti.' 
6.6 Apie renkamo ar i$rinkto i Profs4jungos organQ Darbuotojo atleidim4 Profsqjunga informuojama

ra5tu prie5 tok! pat termin4, kaip ir atleidZiamas Darbuotojas.



7. SALIMS SVARBIOS DARBO, EKONOMINES IR SOCIALINBS SALYGOS

7.1. Darbdavys remia mokykloje veikiandi4 Profs4jung4. Visi darbuotojai turi teisq tapti Profesiniq

s4jungq nariais. Darbiavys isipareigoja-pagal galimybes remti Darbuotojq ir jq Seimos nariq kult[ring veikl4,

ruOu.yti s4lygas Darbuotojq poitriui, iudu.yti galimybg Siais tikslais naudotis Darbdavio patalpas ir inventoriq

(skirti salg aikitas patalpas, leisti naudotis multimedija ar kitu inventoriumi ir pan.).' 
l.Z. Darbdavys pagal galimybes lsipareigoja skirti Darbuotojams, kuriq materialine bUkle sunki del

ligos, Seimos nariq mirtiei, siichines neiaimes ar turto netekimo, ar kitq svarbiq prieZasdiq, materialines

pa5alpas.
7.3. profs4jungos valdymo organq nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu jie Siq

pareigq vykdymo Litui utt"iaZiami nuo darbo ne maLiau kaip 70 darbo valandq per metus, uZ 5i laik4 jiems

palie[antlq uidutinir darbo uZmokest!. Apie poreiki atlikti Sias pareigas Darbuotojas informuoj4 Darbdavi i5

anksto.
7.4. Darbdavys sudaro s4lygas savo Darbuotojq - Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiq asmenq -

mokymui ir Svietimui. Tam su paibdaviu suderintu laiku jiems turi blti suteikiamos ne maZiau kaip penkios

darbo dienos per metus. UZ Si laikajiems paliekamas vidutinis darbo uZmokestis. Apie poreiki i5vyti Siuo tikslu

Darbuotojas informuoja Darbdav! ne veliau kaip pries 5 darbo dienas.

Z.S. Darbdavy"s pripaZlsta Darbuotojq teisg daryti karjer4, keisti darb4 ar darbq apimti, tobuleti ir kelti

savo profesinius igDdZius bei kvalifikacij4.
j.6.DarbJavys Darbuotojamr ruduro s4lygas kelti kvalifikacij4 ar persikvalifikuoti. Darbdavys pagal

galimybes apmoka kvalifikacijos kelimo ar persikvalifikavimo i5laidas. Pedagogai per kalendorinius metus

iuretq touulintis ir kelti savo kvalifikacij4 bei profesinius sugebejimus ne maLiau kaip 18 akademiniq valandq.

j.7. Darbdarys turi teisg dalyvauti viesuose Profsqjungos organq susirinkimuose stebetojo teisemis'

profs4jungos atstovai turi teisg dalyvauti Darbdavio valdymo ir savivaldos organq, komitetq, komisijq

posedZiuo-se, susirinkimuose stetetojo teisemis, jeigu 5i Kolektyvines sutartis ar Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas nenumato Profesines s4iungos atstovams daugiau teisiq'

7.8. profsqjunga gerbia litaigos interesus bei tikslus, vadovaujasi socialines partnerystes principais,

elgiasi s4Ziningai, teiiingai, taip pat nepiktnaudZiauja teise. Profsqiunga padeda Darbdaviui igyvendinti
prl"1non", Daibuotojq icialiniams poreikiams tenkinti, darbo drausmei stiprinti. Profsqiunga padeda

barbdaviui uZtikrinti barbovietes veiklos darnum4, sklandum4, ekonomini ir organizacini stabilum4, taip

siekiant sukurti Darbuotojams stabili4 ir klestindi4 darbo viet4.

7.9. Darbdavys, isant galimybei, Profs4jungos veiklai vykdyti nemokamai suteikia laisvas patalpas,

kompiutering irang4, spausdinimo, kopijavimo, telefono, interneto paslaugas, skelbimq lent4.

7.10. Profesin6 sqjunga pateikia darbdaviui ir, esant pasikeitimams, patikslina mokyklos Profesines

sqjungos nariq s4ra54. Naujiems darbuotojams, Profesines sqjungos nariams, Sioje Sutartyje numatytos

guruntijo. taikomos suejus j menesiams nuo dienos, kuri4 Profesine s4junga pateike Darbdaviui patikslint4

Frofesines s4jungos nariq s4ra54. Esant Darbuotojo - Profesines sqjungos nario - pra5ymui, Darbdavys

i5skaidiuoja iS Darbuotojo daibo uZmokesdio Profesines sqjungos nario mokesti ir Darbuotojo nurodyta tvarka

perveda ji i nurody4 s4skait4.' 1'.it Profsqjungu guli darbo metu Saukti susirinkimus 2 kartus per metus patogiu laiku, tadiau

uZtikrinant, kad delto nenukentetq Darbovietes darbine veikla. Susirinkimq, Saukiamq ne darbo metu skaidius,

neribojamas.
i.12. Profs4junga lsipareigoja mokyti Profs4jungos narius ir to pageidaujandius Darbuotojus darbo

teises ir kitais Darbovieteje aktualiais socialiniais bei ekonominiais klausimais.

7.13. Darbuotojai privalo saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus. Darbuotojas privalo

naudotis Darbdavio perduotomis darbo priemondmis, turtu, taip pat le5omis pagal jq tiksling paskirti ir taupiai.

Darbdavys turi teisg nustagrti jam priklausandiq ir darbuotojui perduotq darbo priemoniq, turto ar lesq

naudojimo tvark4.
7.14. Darbuotojo Darbdavio naudai arjo nurodymu sukurti autoriq teisiq objektai Darbdavio turi bDti

saugomi ir uZ jq panaudojim4 tokiam Darbuotojui atlyginama.

i.15. Darbdavyslsipareigoja skatinti Darbuotojq iniciatyvas, kuriomis gerinama Darbdavio veikla ir

turto bei le5q efektyvus panaudojimas. UZ tokias Darbuotojq iniciatyvas, kurios turi esmines reikSmes

Darbdavio u"iklor gerinimui ir turto bei le5q efektyviam panaudojimui, Darbdavys moka Darbuotojui premijas

ar priedus kalendoriniq metq pabaigoje.

7.16. Salys susitaria Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatlrtais atvejais Darbuotojai privalo

atlyginti v is4 Darbdavi ui padaryt 4 Lal4, kai:



7 . | 6.1 . Lala padar:fia tY (,ia;
'7.16.2. Zalapadaryta jo veikla, turindia nusikaltimo poZymiq;

7.16.3. Zala'padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotikq, toksiniq ar psichotropiniq medZiagq

darbuotojo;j)0.q. Zala padaryta paZeidus pareig4 saugoti konfidenciali4 informacij4, susitarim4 del

nekonkuravimo.

8. KoLEKTYVINTS SUTARTIES VYKDYMO, KEITIMO, PILDYMO TVARKA

8.1 Kolektyvine sutartis lsigalioja jos pasira5ymo dien4 ir galioja tol kol nesudaroma kita kolektyvine

sutartis arba ji nenutraukiama'
g.2 Kolektyvine sutartis galioja keturis metus. Jei likus dviem mdnesiams iki Kolektyvines sutarties

galiojimo termino pabaigos nei viena Salis neparei5kia pageidavimo pradeti derybas del Kolektyvines sutarties

fakeitimo, Kolektyvines sutarties galiojimas pratgsiamas dar keturiems metams. Pasibaigus Siam terminui,

kolektyvines sutarties pratgsimo klausimas sprendZiamas Siame punkte nurodyta tvarka.

8.3 Jei likus ne *uLiuu kaip dviem mdnesiams iki Kolektyvines sutarties galiojimo termino pabaigos

kuri nors Salis pareiskia pageidavim4 pradeti derybas del Kolektyvines sutarties pakeitimo, Sios derybos

pradedamos ir vykdomo. ii"tuuor Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Salims nesutarus del

kolektyvines sutarties pakeitimq iki Kolektyvines sutarties galiojimo termino pabaigos, Kolektyvine sutaftis

laikoma nepakeista ir pratgsiama dar keturiems metams. Saliq nesutarimas del Kolektyvines sutarties

pakeitimo eali b[ti prieZastis nepratgsti Kolektyvines sutafties galiojimo termino jam pasibaigus tik tuo atveju,

jeigu Saliq" siulomi pakeitimai, dei kuriq Saiys nesutard, buvo si[lomi del pasikeitusiq ypatingai svarbiq

aplinkybiq, del kuriq tolesnis nepakeistos Kolektyvines sutarties vykdymas vienai i5 Saliq sukeltq

nepateisinamq sunkumq ar nuostoliq. Visais kitais atvejais nesutarimas del Kolektyvines sutarties pakeitimq

negali bUti piieZastis nepratgsti Kolektyvines sutarties galiojimo termino Sioje Kolektyvineje sutartyje

nustatyta tvarka. ,. r, - | _r_!._.:-- ^
8.4 Jeigu Salys laikosi Kolektyvinds sutarties, viena5ali5kaij4 nutraukti negalima. Kolektyvinq sutarti

viena5ali5kai nutraukti Salis gali tik jeigu darbo gind4 nagrinejantis subjektas nustato Kolektyvines sutarties

paZeidim4. Tokio paZeidimo faktu, kaip Kolektyvines sutarties nutraukimo pagrindu, negali remtis Salts, kurl

5! paZeidimq ir padare.

8.5 Koiektyvine sutartis sudaroma ra5tu trimis egzemplioriais, po vien4 egzemplioriq kiekvienai i5

Saliq. Tredias egiempliorius taip pat perduodamas Profs4jungai ir yra skirtas Kolektyvines sutarties

regi stravim ui Kolektyv in i q sutard i q regi stre.

8.6 profsqjunga (o jai to nedarant - Darbdavys) privalo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta

tvarka pateikti fotettyving sutart! registravimui Kolektyviniq sutardiq registre. Si4 registracij4 privaloma

atlikti per l0 dienq nuo Kolektyvines sutarties pasira5ymo dienos. Si4 registracij4 privaloma pakartoti, kai

pasibaigus Kolektyvines sutarties galiojimo terminui ji pratgsiama naujam terminui.' -g.7 
Kolekiyvines sutarties vykdym4 kontroliuoja Salys. Ne maLiau kaip du kartus per kalendorinius

metus Suiiq utrtouai susirinkimo metu aptaria Kolektyvlnes sutarties vykdym4. Jeigu Salys nesusitaria kitaip,

vienas susirinkimas rengiamas sausio, o kitas - rugsejo menesiais.
g.8 Bet kokie Kolektyvines sutarties nuostatq aiSkinimai tampa Kolektyvines sutarties sudetine dalimi,

jeigu jie yra i5desty'ti raitu ir pasira5yti abiejq Saliq.

8.9 Visi Kolektyvines sutarties priedai, papildymai ir pataisymai sudaromi tik ra5tu ir sudedamoji

Kolektyvines sutarties dalis ir turi toki4 padi4 gali4 kaip kolektyvine sutartis.


