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Tel5iq

lopSelis

-

darZelis ,,Zemaitukas" (toliau
ir

Dapkienes, veikiandios pagal tarnybing padeti,

Lietuvos Svietimo

ir

-

Darbdavys), atstovaujama direktores Aleksandros

mokslo profesine sqjunga (LSMPS), atstovaujama lop5elio-darZelio,,Zemaitukas.,

pirmininkes Almos MaZrimienes, veikiandios pagal Profesines s4jungos istatus,
(toliau

-

Darbdavys ir Profesine sqiunga kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai

sudare 5i4 darbdavio lygmens kolektyving sutani (toliau

-

-

Salimi)

Kolektyvine sutartis) Siomis s4lygomis:

1. BENDROSIOSNUOSTATOS

l.l. Kolektyvine

sutartimi Salys susitaria del tarpusavio teisiq ir pareigq. Salys pareiSkia, kad Kolektyvineje
sutartyje pasiektas susitarimas atitinka abiejq Saliq valiq nepaieidlia Saliq teisiq ir teisetq interesrl.
Saliq pasiektos nuolaidos ir prisiimti isipareigojimai, neprie5taraujantys Lietuvos Respublikos darbo
kodeksui sudaro vien4 dami4 visum4, kuria Salys sieke interesq pusiausvyros.
1.2. Kolektyvine sutartis taikoma Darbdavio, Profesines sqjungos ir Profesines s4jungos nariq, kurie yra
Darbdavio darbuotojai, (toliau - Profesines sqjungos nariai) tarpusavio santykiams reguliuoti.
1.3. Kolektyvineje sutartyje Profesines s4jungos nariai vadinami Darbuotojais. Kolektyvine sutartis taikoma
Darbdavio darbuotojams, kurie yra Profesines sqjungos nariai.
1.4. Jeigu Kolektyvineje sutartyje tiesiogiai nenurodoma kitaip, Kolektyvineje sutartyje naudojamos sqvokos
yra suprantamos taip, kaip jas apibreZia LR DK;
1.5. Jeigu Kolektyvineje sutartyje tiesiogiai nenurodoma kitaip, Kolektyvineje sutartyje neaptarti klausimai
sprendZiami vadovaujantis LR DK ir kitq teises aktq nuostatomis;
1.6. Salys susitaria, kad Darbovietes lygmeniu atskiros kolektyvines sutartys nera sudaromos.

2. DARBO SUTARdTU SUDARYMO, KETTTMO rR NUTRAUKTMO SALYGOS

2.1.

2.2.

Darbdavys, prie5 priimdamas sprendim4 del naujo Darbuotojo priemimo i darb4, informuoja Profesing
s4jung4, nurodydamas darbo funkcij4, jos apimti (etato dydi), numatomo skirti darbo uZmokesdio
preliminarq dydi, darbo uimokesdio mokejimo Saltini, pagrindZia b[tinum4 priimti nauj4 Darbuotoj4
bei nurodo, ar naujo Darbuotojo priemimas tures itakos kitq Darbuotojq darbo kr[viui ar darbo
uZmokesdio dydZiui. Profesinei s4jungai papra5ius, Darbdavys susilaiko nuo naujo darbuotojo
priemimo i darbq ir del Sio sprendimo konsultuojasi su Profesine sqjunga.
Darbuotojai i darb4 priimami laikantis teises ahuose nustatytos tvarkos. Jeigu atitinkamo Darbuotojo
priemimo darb4 tvarkos nereglamentuoja specialtis poistatyminiai aktai, Darbuotojo priemimas i
darb4 vykdomas atrankos bDdu (pokalbis), stebetojo teisemis dalyvaujant Profesines s4jungos atstovui;
Esant poreikiui atlikti darb4, kuriam Darbdavys tiesiogiai n6ra pasamdgs darbuotojo, Darbdavys

i

2.3.

pirmiausia privalo pasiiilyti Si 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. Nesant galimybes pasi[lyti
papildom4 darb4 esamiems Darbuotojams arba jiems Sio darbo atsisakius, Darbdavys papildomam
darbui atlikti turi teisg priimti i darb4 kit4 darbuotoj4, laikydamasis Kolektyvineje sutartyje numatytr+
reikalavimq nauj q darbuotoj q priemimui;

2

2'4,

Sudarant darbo sutarti, Darbdavys su Darbuotoju gali susitarti del isbandymo, kurio terminas negali

buti ilgesnis, kaip

2.5.

2.6.

2.9.

menesiai, neskaitant laiko,

kai Darbuotojas n.iuuo darbe del

laikin-ojo

Jeigu nera objektyvaus biitinumo priimti Darbuotojq j darb4 butent pagal terminuot4 darbo sutartj,
Darbdavys su Darbuotojq sudaro neterminuot4 darbo sutartj, nebent buient terminuotos darbo sutarties

2.7.
2.8.

2

nedarbingumo, atostogq ar kitq svarbiq prieZasdiq;
Jeigu darbo sutartyje numatytas susitarimas del iSbandymo, laikoma, kad iSbandymas nustat),tas abiejq
darbo sutarties Saliq naudai ir abi darbo sutarties Salys turi teisg naudotii iSbandymb termino
suteikiama galimybe nutraukti darbo sutart! del Darbuotojo netinkamumo sulygtam darbui ar sulygto
darbo neti nkamumo Darbuotoj ui ;

sudarymo raStu pra5o pats Darbuotojas;

Buvusiems Darbdavio Darbuotojams, atleistiems i5 darbo ne del Darbuotojo kaltes, suteikiama
pirmumo teise buti priimtiems i laisvas darbo vietas, atitinkandias jq kvalifikacij4, jeigu LR DK ar Si
Kolektyvine sutartis nesuteikia pirmumo teises Sias laisvas darbo vietas uZimti eramiemi Darbuoto
Sudarant darbo sutarti del Darbuotojo pareigq darbo sutartyje nurodomas konkretus darbo uZmokestis.
Darbdavys Darbuotojq pareigines algos koeficientus, darbo krUvio skirstymq/skirstymo tvark4 derina

su Profesine s4junga;

Pakeisti biitin4sias darbo sutarlies s4lygas, papildomas darbo sutarties s4lygas, nustatyt4 darbo laiko
reZimo r[Si Darbdavio iniciatyva galima tik su Darbuotojo ra5ytiniu sutikimu ir apie tai informavus
Profesing sqjung4. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasirilytomis pakeistomis b[tinosiomis
ar papildomomis.darbo sutarties s4lygomis, turi b0ti iSreikStas per Darbdavio nustatyt4 termin4.
2.10' Darbuotojo pareiginiq nuostatq/pareigybes apraSymo turinio keitimas yra laikomas butinrjq darbo
sutarties s4lygq, apibreZiandiq darbo funkcij4, keitimu, todel Siam keitimui taikomos butin{jq darbo
sutarties s4lygq keitimo tvarka;
2.1
Kai LR DK ar kitos darbo teises normos nesuteikia Darbuotojui teises reikalauti pakeisti darbo s4lygas,
darbuotojas, nurodydamas motyvus, turi teisQ pra5yti darbdavio pakeistijo darbo sqlygas, utrirukyi1ut
tenkinti darbuotojo raStu pateikt4 praSym4 turi buti motyvuotas ir pateikias raStu nL-veliau kaip per 5
darbo dienas nuo darbuotojo pra5ymo pateikimo. Darbdaviui, atsisakius tenkinti darbuotojo piuiyra
pakeisti darbo s4lygas, del 5iq s4lygq pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksdiau, kaip
po vieno menesio nuo darbuotojo praSymo pakeisti darbo s4lygas pateikimo;

I'

2.12. Jeigu darbo sutartis su Darbuotoju nutraukiama todel, kad Darbuotojo atliekama darbo funkcija
Darbdaviui tapo peftekline del darbo organizavimo pakeitimq ar kitq prieZasdiq, susijusiq su
Darbdavio veikla, ir tokiq pertekling darbo funkcij4 atlieka keletas Darbuotojq, o atleidZiama-tik dalis
i5 jq, be LR DK numatytq kriterijq, pirmenybes teise btiti paliktiems dirbti taip pat turi darbuotojai:
2.12.1

.

2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.
2.12.5.
2.12.6.
2.12.7.
2.12.8.

besilaukiandios motinos;
vieni augina vaik4 iki 3 metq;
vieni augina vaik4 iki l6 metq;
priZi[ri nedarbingus, ar neigalius Seimos narius;

kurie
kurie
kurie
kurie

i5rinkti

i Profesines

sqjungos renkamus organus;

kurie turi auk5tesng kvalifikacing kategorij4;
kuriems iki pensijos liko ne daugiau kaip 5 metai;
darbuotojai, turintys didesnj darbo staZ4 Sioje jstaigoje (i5skyrus tuos, kurie
lgijo teisg j vis4
senatves pensij4 arba j4 gaunandius);
2.12.9. kurie neturi drausminiq nuobaudq;

2.13' Jeigu keli atleidZiami Darbuotojai turi pirmenybes teisE buti palikti dirbti, del to, kurj iS jq atleisti,
Darbdavys sprendZia laikydamasis LR DK reikalavimq. Darbdavys tokiu atveju privalo stengtis, kad
dirbti bDtq paliktas tas Darbuotojas, kurio atleidimas turetq didesnes neigiamas iocialines pisekmes.
Del Darbuotojo socialinio paileidLiamumo atleidimo atveju vertinimo barbdavys konsuliuojasi su
Profesine sqjunga.

2.14' Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudary.ta ilgesniam kaip vieno menesio
laikotarpiui, gali bDti nutraukta Darbuotojo ra5ytiniu pareiskimu, apie tii jspejus Darbdavj ne veliau
kaip prie5 dvideSimt kalendoriniq dienq. Darbuotojas turi teisg at5aukti pareiski*4 nutraukti darbo
sutartj ne veliau kaip per 4 darbo dienas nuo jo padavimo dienos;
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2'15' Jeigu Darbuotojo. darbo rezultatai yra nepatenkinami, Darbdavys privalo Darbuotojui raStu
nurodytijo
darbo triikumus ir nepasiektus asmeninius rezultatus. Darbdavys ir Darbuotojas
iokiu atveju priruio
bendrai sudaryti rezultatq gerinimo plan4 ne trumpesniam negu trys menesiai laikotarpiui, 'nebent
Darbuotojas ir Darbdavys susitaria del kitokio termino, bet ne trumpesnio, nei du menesiai.'Darbdavys,
vertindamas ar.Darbuotojo rezultatq gerinimo plano vykdyrno ,.rritatui yra patenkinami,
konsuttuo.jasi

su Profesine sqjunga;

2'16.

PrieS priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sutart! del darbuotojo padaryto
darbo pareigq paZeidimo

Darbdavys konsultuojasi su Profesine sqjunga, vertinant piz.iAiro' ar paZeidimq-rrrf.urf
i,

padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltE, prieZastinj ry5i tarp darbuotojo
veikos ir atsiradusiq
padariniq, jo elgesi ir darbo rezultatus iki paZeidimo ar paieidimq padarymo,
atleidimo is darbo
proporcingum4 paZeidimui ar jq visumai;
2'17' Salys susitaria, kad Darbuotojo pra5ymu ispejimo termino laikotarpiu jam turi bDti suteikta ne
maZiau
kaip l0 oZ buvusios darbo laiko normos naujo darbo paieskoms, kurio-metu darbuotojui paliekamas jo
darbo uZmokestis' Sis laisvas laikas suteikiamas atitinkamai trumpinant jo darbo dien4
arba darbo
savaites trukmg, arba darant ir vien4,_ir kitq. Konkretq laisvo laiko sutelkimo
bud4 pasirenka pats
Darbuotojas, ra5tu apie tai informavgs Darbdavj ir parei5kgs pageidavimus del laisvo
laiko suteikimo
b[do ra5tu prie5 2 darbo dienas;
2'18' Darbdavys turi teisg bet kada iki ispejimo termino pabaigos priimti sprendim4 nutraukti darbo
sutart!,
nukeldamas darbo santykiq pasibaigimo dien4 paskuiing' jspejimo termino dien4
ir
neleisdamas
darbuotojui jspejimo metu dirbti, tadiau sumokedamas uz'visq
ispejimo laikotarpj jam priklausantj
darbo uZmokestj.

j

3. DARBO UZMOKESdTO S.1I,VCOS
3

I

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6,

Apskaidiuojant Darbuotojo vidutin! darbo uZmokestj, vadovaujamasi teises aktq reikalavimais.
Esant nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygq, kai padidinamas Darbuotojo darbo mastas,
mokamas
padidintas darbo uZmokestis. Konketiis dydliai nustatomi darbo sutartyje, sudarytoje
su atitinkamu
Darbuotoju. Jeigu tokio atskiro susitarimo del darbo apmokejimo nera ir-Kolektyvine
sutartis, LR DK
ar kiti teises aktai nenumato konkretaus tokio darbo apmokejimo dydZio
kaip
virsvaiandZiq),
1pvz.,
tokiu atveju uz darbq, kuris vir5ija iprast4 darbuotojo darbo mast4, barbdavys moka Darbuotojui
ne
maiiau, nei l0 7o didesni darbo uZmokestj, nei vidutinis Darbuotojodarbo uZmokestis uZ dirbt4
laikq;
Premija, kuri skiriama Darbdavio iniciatyva siekiant paskatinti Darbuotoj4 uL gerai atlikt4
darbq, uei[t4
ar veiklos rezultatus, gali btiti neskiriama, jeigu Darbuotojas per pastutiniui Se5is menesius"padaro
darbo pareigq paZeidim4.
Darbo uZmokestis Darbuotojui mokamas ne rediau kaip du kartus per mdnesj, o jeigu Darbuotojas
praSo, - kart4 per menesi. Bet kuriuo atveju uL darbq per kalendorin! menesj
nLgali boti atsiskaitoma
veliau negu per de5imt darbo dienq nuo jo pabaigos, jeigu darbo teises norror ar darbo
sutaftis

nenustato kitaip.

Darbo sutardiai pasibaigus, visos Darbuotojo su darbo santykiais susijusios i5mokos iimokamos,
kai
nutraukiama darbo sutartis su Darbuotoju, bet ne veliau kaip iki darbo santykiq pabaigot.
5.lt;
susitaria, kad esant objektyvioms aplinkybems, Darbdavys gali su Darbuotoju atsiskaityti
tadiau

,.llr,

ne veliau kaip per de5imt darbo dienq;

Prie5 priimdamas sprendim4 del priedq, priemokq, premijq ar kitokio papildomo apmokejimo
Darbuotojui skyrimo, Darbdavys apie tai informuoja Profesing'sqjung4, nurodydamas ketinamq
ikirti
priedq, priemokq, premijq ar kitokio papildomo apmokejimo'dydj, inansavimo
Saltin! ir faktini bei
teisini pagrindq. Profesinei sqjungai papraSius, Darbdavys su- Piofesine sqjunga del Sio ketinamo
priimti sprendimo konsultuojasi.

4. DARBO IR POILSIO LAIKO S.{LYGOS

4'1.

Darbuotojo darbo kr[vis turi iSlikti nepakitgs visus mokslo metus ir gali
atvejais;

blti

keidiamas

A/b,{

tik isimtiniais

4

4'2'

Preliminarus Darbuotojq darbo kr[vis mokslo metams nustatomas ir skelbiamas prieS
vasaros atostogrl
pradLiq. Galutinis Darbuotojq darbo krDvis tvirtinamas ir Darbuotojams
skelbiamas p., ,rgre]o

4'3.

Darbuotojas, sulyggs dirbti ne vis4 darbo laik4, jeigu nesusitarta kitaip, ne daZniau kaip kartq per
6
mdnesius turi teisQ praSyti pakeisti ne viso darbo laiko sqlygq;
Darbo sutarties vykdymo metu Darbuotojas, kurio darbo iantykiai su Darbdaviu trunka ne
trumpiau
kaip 2 metus, turi teisg pateikti pra5ym4 raStu laikinai dirbti ne vis4 darbo laikq. Darbuotojo pra5ymas
pakeisti darbo laik4, sutrumpinant darbo dien4 iki 4 valandq per dien4, arba sumaZinti
iaiUo aienq
skaidiq iki 3 darbo dienq per darbo savaitQ tenkinamas, jeigu'jis pateittas ne maLiau kaip prie5 3d
dienq iki jo isigaliojimo, o ne visq darbo laik4 bus dirbama ne itgia, kaip I metus. pakartotinai pra5yti
nustaty'ti ne vis4 darbo laik4 darbuotojas turi teisg tik i5dirbgs pusg laikotarpio, kurijis dirbo n.
rL4
darbo laik4. Darbdavys gali atsisakyti tenkinti darbuotojo praSym4 laikinai dirbti ne vis4 darbo
dienq
tik del svarbiq prieZasdiq;

menesj;

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Darbuotojas, kuriam ne viso darbo laiko s4lyga buvo nustatyta vadovaujantis sveikatos prieZigros
istaigos iSvada del Darbuotojo sveikatos b[kles, nejgalumo ar6a butinybes slaugyti seimos narj, taip
pat ne5dioji, neseniai pagimdZiusi ar krtrtimi maitinanti Darbuotoja, Darbuotojas, auginantis
vai[4 iki
trejq metq, ar Darbuotojas, vienas auginantis vaik4 iki l4 metq aiba nelgalq vait<a i[i tg metq, grjZti
dirbti viso darbo laiko s4lygomis turi teisg raStu jspejq darbdavj prieS dvi savaites, iSskyrus utr-q'rr,
kai darbdavys sutinka nesilaikyti 5io termino;
Jeigu Darbuotojas teises aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais yra nuSalinamas nuo darbo, Darbdavys
nedelsiant apie tai informuoja Profesing sqjung4;
Darbuotojas neturi teises be Darbdavio sutikimo savo darb4 pavesti atlikti kitam asmeniui, prie5ingu
atveju jam Zymima pravaikSta.
Vieno Darbuotojo laikino nedarbingumo ar atostogll metu jo darbo funkcijas atlieka kitas dirbantis
Darbuotojas (toliau - pavaduojantis Darbuotojas), jeigu yra visos Sios sqlygoj: l) del tokio pavadavimo
nebus paZeisti pavaduojandio darbuotojo minimaliojo poilsio ar maksimaliojo darbo laiko reikalavimai;
2) jeigu pavaduojantis Darbuotojas pats nera laikino nedarbingumo laikotarpyje ar atostogose; 3) UZ
pavadavimo Iaikotarpi pavaduojandiam Darbuotojui mokamas darbo uZmokestis, pagai- nuitaiytus
'piaduojandiam

teises aktus. Nesant galimybes skirti dirbti pavaduojamo Darbuotojo darbq
Darbuotojui, Darbdavys toki Darbuotoj4laikinai gali pakeisti kitu Darbuotoju,
I Darbuotojo komandiruotes laik4 ieina ir Darbuotojo keliones j Darbdavio nurodyt4 viet4 ir atgal
laikas. Jeigu kelione vyko po darbo dienos valandq, poilsio ar Svendiq dien4, Darbu'oto;u,
turi teiJg j
tokios padios trukmes poilsi pirm4 darbo dien4 po keliones arba Sis'poilsio laikas pridedu*^ pri.
kasmetiniq atostogtl laiko, paliekant uL 5j poilsio laik4 Darbuotojo darbo uZmokestj;

4.10. ISimtinais atvejais (staZuote, neiSnaudotos atostogos vasaros metu, sanatorinis gydyrnas) atostogos gali
bDti suteikiamos mokslo metq eigoje bendru Darbdavio ir Darbuotojo susitarirn-u;
4.ll' Moksleiviq atostogq metu, kai grupeje nera ne vieno vaiko ir nesint Darbdavio nurodyto konketaus
darbo, kuris turetq bDti atliekamas bDtent Darbovieteje, Darbuotojai savo darbo lai[4 tvarko savo
nuoZi0ra ir, jeigu tai suderinama su konkrediomis darbo funkcijomis, darbo funkcijas gali vykdyti
jiems priirntinoje kitoje vietoje, negu Darboviete;

4'12. Darbuotojas, negaledamas del kokiq nors prieZasdiq atvykti
idarb4, apie tai privalo nedelsiant
informuoti Darbdavi arba padalinio vadov4.

4.13. Darbdavys uZtikrina, kad Darbovietes savivaldos organq (tarybq, metodiniq grupiq ir kt.), o taip pat ir
Darbdavio rengiami organizaciniai Darbovietes susirinkimai, posedZiai butq'rengiami Darbuotojq

darbo laiku.
4.14. Darbdavys stengiasi, kad Darbuotojai turetq maksimaliai leidZiam4 ir

krlvi.

jq

pageidaujamq tureti darbo

4.15. Jeigu LR DK arba 5i Kolektyvine sutartis nenumato kitaip, Darbuotojq darbo (pamainq) grafikai
praneiami Darbuotojams ne veliau kaip prie5 7 darbo dienas ikijq
lsigaliojimo;
4.16. Darbo grafikai Darbuotojams sudaromi pagal galimybes naudojant'laikstumo princip4;
4.17. Darbuotojq darbo (pamainq) grafikai gali blti keidiami tik nuo darbdavio'valioi nepriklausandiais
atvejais, ispejus Darbuotojq prie5 2 Darbuotojo darbo dienas;

4'

18. Darbo (pamainq) grafikus tvirtirra administracija, suderinusi su Profesine sqjunga.

&h/-
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4.19. Ikimokyklinio ugdymo mokytojams, turintiems nepertraukiam4 kontakt4 su vaikais, suteikiamos
'su
specialiosios pertraukos vaikq dienos miego metu, arba, suderinus
Darbdaviu
grupes
ikimokyklinio ugdymo mokytcrjo padejeju, l5min. trukmes pertraukos kitu laiku, pagal Darbiotojo
poreiki.
4.20. Esant bltinybei (vizitas pas gydytoj4, sergandio Seimos nario slauga, ar kitas ekstremalus atvejis)
Darbdavys gali leisti Darbuotojui laikinai palikti darbo viet4, Darbuotojui prie5 tai
ispejus OarbOav! ii
suderinus jo laikino pavadavimo s4lygas.
4.21. Esant svarbioms prieZastims, administracijai praneSus, Darbuotojas turi galimybg keistis darbo laiku su

ir

kolega;

4.22. Be LR DK numatytq atvejq, Darbdavys privalo tenkinti Darbuotojo praSym4 suteikti ne trumpesnes,
negu praSo Darbuotojas, trukmes nemokamas atostogas, jeigu nemokamq atostogrl praSoma:
4.22.1 . del Darbuotojo i5vykimo studijuoti i uZsieni ;
4.22.2. del Darbuotojo Seimos nario slaugos, del ilgalaikes ligos;
4.22-3. Darbuotojams del svarbiq Seimyniniq ar kitq aplinkybiq

- iki trijq menesiq;
4.23. Nemokamas atostogos Darbuotojui suteikiamos tik tuo atveju, jeigu Darbuotojui nera galimybes
suteikti kitos r[Sies atostogq;
4.24. Be LR DK numatytq atvejq, nesuejus Se5iems nepertraukiamojo darbo mdnesiams, Darbuotojo
pra5ymu kasmetines atostogos suteikiamos:
4.24.1. Jeigu Darbuotojo darbo rezultatus uZ pradirbt4 laikotarpi Darbdavys vertina, kaip ypatingai
gerus;

4.25. Kasmetiniq atostogq suteikimo eilg Darbovieteje sudaro Darbdavys, suderings su Profesinq sqjunga.
Kasmetiniq atostogq suteikimo eiles sudarymas pradedamas ne veliaq kaip balandZio I dien4, o
baigiamas geguZes l0 dien4. Per 5i laikotarpi Darbuotojai turi teisg teikti individualius pra5ymus del
kasmetiniq atostogq suteikimo eiles, i 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 praSymus,
Darbdavys negali paZeisti LR DK numatytq s4lygq, kurioms esant prioritetas del kasmetiniq atostogrl
suteikimo eiles pirmiausia privalo buti teikiamas kitq Darbuotojq pageidavimams. Jeigu Darbuotojas
nepateikia pageidavimq del kasmetiniq atostogq suteikimo eiles, Darbdavys kasmetines atostogas
skiria laikydamasis LR DK reikalavimq. Kasmetiniq atostogq suteikimo eile yra sudaroma laikotarpiui
nuo einamqjq metq rugsejo I dienos iki kitq metq rugpjDdio 3l dienos. Kasmetines atostogq suteikimo
eiles velesni keitimai galimi tik Darbuotojo ir Darbdavio sutarimu arba jeigu Darbuotojas to pra5o
remiantis svarbiomis prieZastirnis. Bet kuriuo atveju Kasmetiniq atostogq suteikimo eiles velesnis
keitimas negali paZeisti kitq Darbuotojq teisiq ir teisetq interesq, nebent jie su tuo ra5tu sutinka;
4.26. Pagal Nacionaling vyriausybes sutarti su LPSK (Lietuvos profesiniq sqjungq konfederacija),
Darbovietes Darbuotojams, kurie priklauso LSMPS profesinei sqjungai, pateikus praiym4 raStu,
priklauso viena papildoma kasmetiniq apmokamq atostogq diena, iki kol galioja 5i Nacionaline sutartis.
4.27. Darbuotojas, turintis teisg iatostogas vaikui priZiiireti, iki vaikui sukanka treji metai, ir ketinantis
Siomis atostogomis pasinaudoti ar grilli i darb4 joms nepasibaigus, apie tai ra5tu privalo ispeti darbdavi
ne veliau kaip prie5 keturiolika kalendoriniq dienq;
4.28. Darbuotojas, turintis teisg i atostogas ivaikintam vaikui priZiDreti ir ketinantis pasinaudoti Siomis
atostogomis ar g41ti i darb4 joms nepasibaigus, apie tai ra5tu privalo ispeti darbdavi ne veliau kaip
priel tris darbo dienas.
4.29. Darbuotojams, kuriq darbo santykiai su darbdaviu tgsiasi ilgiau negu penkerius metus, uZ mokymosi
atostogas, jeigu dalyvavimas neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programoje yra susijgs su Darbuotojo
kvalifikacijos kelimu, trunkandias iki de5imt darbo dienq per vienus darbo metus, paliekama ne maZiau
kaip puse Darbuotojo vidutinio darbo uZmokesdio.

5. DARBUOTOJU SAUGOS rR SVETKATOS PRTEMONES
5.1. Darbuotojuituri bDti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo s4lygos;
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5.2. Darbuotojo darbo vieta

ir

aplinka turi buti saugi, patogi

ir

nekenksminga sveikatai, jrengta 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,
i nstrukcii q rei kal avimq nesi I ai kymas yra darbo drausmes pazei
dimas;
5.5. I5laidas Darbuotojams uZ profilaktini medicinin! patikrinimq ir vidutini darbo uZmokestj uZ sugaiSt4
profilaktines medicinos apZiDros laik4 apmoka Darbdavys.
O. SaITq TARPUSAvIo

INFoRMAvIMo IR KoNsULTAVIMoSI TVARKA

6,1. Darbdavysreguliariai,nerediaukaipkartqperkalendoriniusmetus,Profesinei sqjungai papra5ius,teikia
informacij4 apie:
6'1.1. terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis Darbovieteje, nurodydamas Darbuotojq, dirbandiq
pagal Sias sutartis, skaidiq ir uZimamas pareigas.
6.1'2. ivykusius ir planuojamus personalo pokydius, galindius tureti lemiamq reiksmg darbuotojq darbo

s4lygoms ir daryti itakq darbuotojq atleidimui i5 darbo;
6.1.3. jvykusius darbo uzmokesdio pokydius ir numatomas jo tendencijas;
6'1.4. darbuotojq saugos ir sveikatos priemoniq, kurios padeda gerinti darbo aplink4,
igyvendinimo
rezultatus;

6.2. Darbdavys informuoja Profesing sqjung4 ir su ja konsultuojasi, priimdamas sprendimus del darbo
tvarkos taisykliq, nustatandiq bendrqjq tvark4 Darbovieteje; del darbo normq nustatymo taisykliq ar
darbo normq; del darbo apmokejimo sistemos; del naujq technologiniq procesq jvedimo tvarftos;'del
informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojimo bei Darbuotojq ,t"b.i*nor, del Darbuotojq
asmens duomenq saugojimo politikos ir jos igyvendinimo priemoniq; dei kitq Darbuorojq socialinei"ii
ekonominei padediai aktualiq teises aktq.
PrieS priimdamas sprendim4 del grupes Darbuotojq atleidimo i5 darbo, Darbdavys informuoja profesing
sqiung4 ir konsultuojasi su ja del tokio sprendimo prieZasdiq bei teisiniq, elonominiq ir socialiniq

6'3.

padariniq Darbuotojams

ir

del numatytq priemoniq galimiems padariniams iSvengti arba jiems

suSvelninti;

6.4.

Apie renkamo ar i5rinkto

i

Profesines s4jungos organq Darbuotojo atleidim4, profesine sqjunga

informuojama raStu pries toki pat termin4, kaip ir atleidziamas Darbuotojas

7. SALIMS SVARBIOS DARBO, EKONOMINES IR SOCIALINTS S,1I,VCOS

7.1.

Profesines sqiungos valdymo organq nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu jie 5iq
pareigq vykdymo laikui atleidZiami nuo darbo apie l0 darbo dienq per metus, uZ S! laika jiems
paliekant jq vidutini darbo uZmokesti. Apie poreikj atlikti Sias pareigas Darbuotojai infoimuoj4

7.2.

Darbdavys sudaro s4lygas savo Darbuotojq
Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiq asmenq
mokymui ir Svietimui. Tam su Darbdaviu suderintu laiku jiems turi buti suGikiamor ne maZiau kaip
penkios darbo dienos permetus. Uz5i laik4jiems paliekamas vidutinis darbo uZmokestis. Apie poreik!
i5vyti Siuo tikslu Darbuotojas informuoja Darbdavj ne veliau kaip prie5 5 darbo dienas;

7.3.
7

'4'

7.5.

Darbdavj i5 anksto;

-

Darbdavys
Darbdavys
profesinius
Darbdavys

kelimo

7.6.

-

isipareigoja pagal galimybes investuoti j Darbuotoiq mokym4;
pripaZista Darbuoto.iq teisg daryti karjer4, keisti darb4 ar darbq apimt!, tobuleti ir kelti savo
igfidZius bei kvalifi kacij4;
Darbuotojams sudaro s4lygas kelti kvalifikacijq ir pagal galimybes apmoka kvalifikacijos

iSlaidas.

Darbdavys turi teisE dalyvauti vie5uose Profesines s4jungos organq susirinkimuose stebetojo teisemis.
Profesines sqiungos atstovai turi teisg dalyvauti Darbdavio valdymo ir savivaldos organq, komitetq,
komisijq posedZiuose, susirinkimuose stebetojo teisdmis, jeigu 5i Kolektyvines sutartis ar LR DK
nenumato Profesines sqjungos atstovams daugiau teisiq;

A/,;
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7.7,

7.8.
7.9.

Profesine sqjunga padeda Darbdaviui lgyvendinti priemones Darbuotojq socialiniams poreikiams
tenkinti, darbo drausmei stiprinti. Profesine sqjunga padeda Darbdaviui uZtikrinti Darbovietes veiklos
darnumq, sklandumq ekonomini ir organizacini stabilumq, taip siekiant sukurti Darbuotojams stabili4

ir klestindi4 darbo viet4;
Darbdavys, esant galimybei, Profesines sqjungos veiklai vykdyti tarpusavio sutarimu suteikia laisvas
patalpas, kompiutering jrang4, spausdinimo, kopijavimo, telefono, interneto paslaugas, skelbimq lent4,
ski ri am4 vi et4 Profesi nes Sqj urr gos i nformacij ai skel bti ;

Esant Darbuotojg

Profesines sqjungos nario - pra5ymui, Darbdavys i5skaidiuoja iS Darbuotojo darbo
.
uZmokesdio Profesines sqjungos nario mokesti ir Darbuotojo nurodyta tvarka perveda
j nurodytq

ji

s4skait4;

7.10' Profesine sqiunga, prie5 3 dienas informarusi Darbdavj, gali darbo metu Saukti susirinkimus 2 kartus
per metus patogiu laiku, tadiau uftikrinant, kad del to nenukentetq Darbovietes darbine veikla.

Susirinkimq, Saukiamq ne darbo metu skaidius, neribojamas;
Profesine s4iunga isipareigoja mokyti Profesines sqjungos narius ir to pageidaujandius Darbuotojus
darbo teises ir kitais Darbovieteje aktualiais socialiniais bei ekonominiais klausimais;
7.12. Darbdavys isipareigoja kurti ir palaikyti emoci5kai saugiq darbo aplink4. Darbuotojai
!sipareigoja
7.1

7'

l.

pagarbiai bendrauti ir bendradarbiauti su Darbdaviu.
13. Darbuotojas privalo saugoti Darbdavio turtinius ir neturtinius interesus, naudotis Darbdavio
perduotomis darbo priemondmis, turtu, taip pat leSomis pagal jq tiksling paskirtj ir taupiai.
Darbuotojas, del savo aplaidumo sugadings darbo priemong, ar kit4 turt4, atlygina ialq. Darbdavys turi
teisg nustatyti jam priklausandiq ir darbuotojui perduotq darbo priemoniq, turto ar le5q naudojimo
tvarkq;

7.14. Darbdavys isipareigoja skatinti Darbuotojq iniciatyvas, kuriomis gerinama Darbdavio veikla ir turto
bei IeSq efektyvus panaudojirnas. UZ tokias Darbuotojq iniciatyvas, kurios turi esmines reiksmes
Darbdavio veiklos gerinimui ir turto bei le5q efektyviam panaudojimui, Darbdavys, esant darbo leSq
ekonomijai, moka Darbuotojui premijas ar priedus kalendoriniq metq pabaigoje.

8. KOLEKTYVINES SUTARTIES VYKDYMO, KEITIMO, PILDYMO TVARKA

8.1.

Kolektyvine sutartis jsigalioja jos pasiraSymo dien4 ir galioja tol, kol nesudaroma kita kolektyvine
sutartis arba

8.2.

8.3'

ji

nenutraukiama;

Kolektyvine sutartis galioja keturis metus. Jei likus dviem mdnesiams iki Kolektyvines sutarties
galiojimo termino pabaigos, jei nei viena Salis nepareiSkia pageidavimo pradeti derybas del
Kolektyvines sutarties pakeitimo, Kolektyvines sutarties galiojimas pratgsiamas dar keturiemjmetams,
Pasibaigus Siam terminui, Kolektyvines sutarties pratgsimo klausimas sprendZiamas Siame punkte
nurodyta tvarka;
Jei, likus ne maZiau kaip dviem mdnesiams iki Kolektyvines sutarties galiojimo termino pabaigos, kuri
nors Salis parei5kia pageidavirn4 pradeti derybas del Kolektyvines s*utarties pakeitimo, Sios-OeiyUos
pradedamos ir vykdomos LR DK nustatyta tvarka. Salims nesutalus del Kolektyvines sutarties

pakeitimq

iki

Kolektyvines sutarties galiojimo termino pabaigos, Kolektyvine sutartis laikoma

ir
gali bUti,prieZastis nepratgsti Kolektyvines sutarties galiojimo termino jam pasibaigus tik tuo atveju,
jeigu Saliq siulomi pakeitimai, del kuriq Salys nesutard, buvo si[lomi del pasikeitusiq ypatingai
svarbiq aplinkybiq, del kuriq tolesnis nepakeistos Kolektyvines sutarties vykdymas vienai-iS SuIiq
sukeltq nepateisinamq sunkumq ar nuostoliq. Visais kitais atvejais nesutarimas del Kolektyvinei
sutarties pakeitimq negali buti prieZastis nepratgsti Kolektyvines sutarties galiojimo termino Sioje
nepakeista

Kolektyvi

8.4.

pratgsiama dar keturiems metams. Sdiq nesutarimas del Kolektyvines sutarties pakeitimo

nej e

sutartyj e nustatyta tvarka;

Jeigu Salys laikosi Kolektyvines sutarties. viena5aliSkai j4 nutraukti negalima. Kolektyving sutarti
vienaSali5kai nutraukti Salis gali tik jeigu darbo gind4 nagrinejantis subjektas nustato Kolektyvinei
sutarties paZeidim4. Tokio paZeidimo faktu, kaip Kolektyvines sutarties nutraukimo pagrindu, negali
remtis Salis. kuri 5j paZeidim4 ir padare;

J/h{_
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kiekvienai i5 Saliq'
Kolektyvine sutartis sudaroma rastu trimis egzemplioriais, po vien4 egzemplioriq
sutarties
Kolektyvines
yra
skirtas
ir
Tredias egzempliorius taip pat perduodamas-Proflsinei s4jungai
registravimui Kolektyviniq sutardiq registre;
tvarka.pateikti Kolektyvinq
8.6. p."ofesine sqiunga (olai to'nedr,rni- Darbdavys) privalo LR DK.nustatyta
atlikti. per l0 dienq nuo
privaloma
registracij4
Siq
registre.
sutardiq
rri".ti ,egis?raiimuikolektyviniq
pakartoti, kai pasibaigus
Kolektyvi"ines sutarties pasiraliymo dienos.-Si4 registracij4 privaloma
terminui;
ji
naujam
Kolektyvines sutarties gatioli*o terminui pratgsiama
maZiau kaip du ka1r1s per kalendorinius
8.7. Kolektyvines sutarties"vykiymq kontroliuoja abi Salys. Ne
vykdym4. Jeigu Salys nesusitaria
;;;-$"it; u6io"ui ruririnkimo metu aptaria Kolektyvines.sutarties
menesiais;
kitaip, vienas susirinkimas rengiamas sausio, o kitas - rugsejo
Kolektyvines sutarties sudetine dalimi,
8.8. Bet'kokie Kolektyvines sutarties nuostatq ai5kinimai timpa
jeigu jie yra i5desty'ti ra5tu ir pasira5yti abiejq Saliq;
Visi Kolektyvines ,utu.ti"r'priedai, papitAymai- ir pataisymai sudaromi tik raStu ir sudedamoji
8.9.
Kolektyvines sutarties dalis ir iuri toki4 padi4 gali4 kaip kolektyvine sutartis.

8.5.

Sutarties Saliq Para5ai:
Darbdavys
lop5elio-dar Lelio,,Zemaitukas" direktore

Lietuvos Svietimo ir mokslo profersines sqjungos
lop5el io-dar Lelio,,Lemaitukas" pinmininke

Aleksandra Dapkiene

Alma MaZrimiene
(paraSas)

