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Darbdavys), atstovaujarnas direktords Irenos Daubariends,
veikiandios pagal Tel5iq lopselio-darLelio ,,BerLelis" nuostatus, ir LMSMPS susivienijirno l/d ,,BerZelis" profesine
sqjunga (toliau - Profesine sqjunga), atstovaujama pirmininkes Au5ros Jonkienes, veikiandios pagal Profesines
,{rr[o, istatus (toliau - Oarbdavys ir Profesine sqjunga karlu vadinarni Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi),
sudare 5i4 darbdavio lygmens kolektyving sutartj (toliau - Kolektyvine sutartis) Siomis s4lygornis:

TelSiq lopselis-darZelis ,,BerZelis" (toliaLr

-

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

i.1. Kolektyvine sutaftirni Salys susitaria del tarpusavio teisiq ir pareigq.-Salys parei5kia, kad Kolektyvineje
sutartyje pasiektas susitarimas atitinka abiejq Saliq vali4, nepaLeidna Saliq teisiq ir teisetq interesq. Saliq

pusi"[ios nuolaidos ir prisiimti lsipareigojimai sudaro vien4 darni4 visumq, kuria Salys sieke interesq
pusiausvyros. Bet kokie nukrypimai Kolektyvineje sutartyje nuo teises aktq nuostatq, tadiau jiems
neprie5taraujantys, yra Saliq atlikti siekiant iSlaikyti Saliq teisiq ir pareigq pusiausvyr4;
L2. Kolektyvine sutaftis taikorna Darbdavio, Profesines sqiungos ir Profesines sqiungos nariq, kurie yra Darbdavio

- Profesines sqiungos nariai), tarpusavio santykiams reguliuoti;
Profesines sEjungos nariai vadinami Darbuotojais.
Kolektyvineje
sutartyje
1.3.
1.4. Kolektyvineje sutartyje visos Darbdaviui priklausandios Darbovietes yra ivardinamos s4voka ,,Darboviet6"
(vienaskaita), jeigu tiesiogiai nen urodyta kitaip.
darbuotojai (toliau

2. DARBO SUTARCIV SUDARYMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS
Darbdavys, prie5 priimdarltas sprendim4 del naujo Darbuotojo prierninio !darb4, apie tai informuoja
Profesing s4jung4, nurodydamas darbo funkcij4, jos apirnt! (etato dydi), nut.hatomo skirti darbo uZmokesdio
preliminarq dydf, darbo uZrnokesdio mokejirno Saltinj, pagrindZia b[tinum4 priimti nauj4 Darbuotoj4 bei
nurodo, ar nanjo Darbuotojo priernimas tures itakos kitq Darbuotojq darbo krlviui ar darbo uZmokesdio
dydZiui. Profesinei sqjungai nesutikus ir pateikus argumentuotus pasifilyrnus del naujo darbuotojo priemimo,
Darbdavys privalo susilaikyti nuo naujo Darbuotojo priemimo j darb4 ir su Profesine s4iunga del Sio
ketinamo priimti sprendimo konsultuotis;
2.2. Darbuotojai i darb4 priimarni laikantis teises aktuose nustatytos tvarkos. Jeigu atitinkarno Darbuotojo
priernimo i darb4 tvarkos nereglamentuoja speciahs poistatyminiai aktai, Darbuotojo priemimas ! darb4
vykdomas atrankos biidu (pokalbis), stebetojo teisemis dalyvaujant Profesines sqiungos atstovui;
2.3. Esant poreikiui atlikti darb4, kuriam Darbdavys tiesiogiai nera pasamdgs darbuotojo, Darbdavys pinniausia
privalo ra5tu pasirilyti 5j darb4, kaip papildom4 darb4, esamiems Darbuotojams, kuriq kvalifikacija yra
tinkama Sio darbo atlikirnui, ir jeigu tokio papildomo darbo atlikirnas yra suderinal"nas su Darbuotojo
atliekamomis pagrindinemis darbo funkcijomis ir atliekant 5i papildom4 darb4 nebus paZeisti maksirnaliojo
darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. Darbuotojai apie sutikim4 ar nesutikim4 atlikti papildom4
darbE privalo informuoti Darbdavi ra5tu ne veliau, kaip per 1 darbo dien4 nuo pasi[lymo gavimo, jeigu
Darbuotojas sr,r Darbdaviu nesutaria del kitokio termino. Darbuotojui nepateikus atsakymo per nustatyt4
termin4, laikoma, kad Darbuotojas papildomo darbo atsisake. Nesant galimybes pasiulyti papildom4 darb4
esamiems Darbuotojams arba jiems Sio darbo atsisakius, Darbdavys papildomam darbui atlikti turi teisg
priimti i darb4 kit4 darbuotoj4, laikydamasis Kolektyvineje sutartyje nurnatytq reikalavirnq naujq darbuotojq
priernimui;
2.4. 2.3 punktas netaikoma projektinio darbo sutartims ar susitarimams del papildomo darbo projektiniam darbui
atlikti. Projektinio darbo sutartis ir susitarimus del papildorno darbo projektiniam darbui atlikti Darbdavys
sudaro savo nuoZi[ra laikydamasis (Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Darbo kodekso (toliau - DK)
nusta[4os tvarkos;
2.5. Darbdavys isipareigoja nepriimtinaujq pedagoginiq darbuotojq, jeigu dirbantiems to dalyko (ugdymo srities)
rnokyto-jams nesudaromas darbo sutarlyje numatytas darbo kruvis;
2.6. Darbuotojo darbo uZmokestis nustatomas Darbdavio ir Darbuotojo sutaritnu, atsiZvelgiant i jstaigos mokos

2.1.

2.7.

fond4;
Asmenys, kuriuos sieja artirni girninystes ar svainystes ry5iai negali buti idarbinarni pareigoms, del kuriq
taptq vienas kitam tiesiogiai pavaldls;
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2.8.
2.9.

Sudarant darbo sutarti Darbdavys su Darbuotoju gali susitarti del i5bandymo, kurio terminas negali biiti
ilgesnis, kaip 3 mdnesiai, neskaitant laiko, kai Darbuotojas nebuvo darbe del laikinojo nedarbingumo,
atostogq ar kitq svarbiq prieZasdiq;
Jeigu darbo 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;

2.10. Jeigu darbo sutartyje numatytas susitarimas del i5bandymo, laikoma, kad i5bandymas nustatytas abiejq darbo
sutarties Saliq naudai ir abi darbo sutarties Salys turi teisg naudotis iSbandyrno termino suteikiarna galirnybe
nutraukti darbo sutartj del Darbuotojo netinkamurno sulygtam darbui ar sulygto darbo netinkamumo
Darbuotojui;

2.11. Jeigu neia objektyvaus biitinumo priimti Darbuotoj4 idarb4 bfitent pagal terminuot4 darbo sutarti,
Daibdavys su Daibuotojq sudaro neterminuot4 darbo sutarti, nebent b[tent terminuotos darbo sutarties
sudarymo ra5tu pra5o pats Darbuotojas;

2.12. Buvusiems Dar6davio Darbuotojams, atleistiems i5 darbo ne del Darbuotojo kaltes, suteikiama pirmumo
teise buti priimtierns ! laisvas darbo vietas, atitinkandias jq kvalifikacij4, jeigu LR DK ar 5i Kolektyvine
suta(is nesuteikia pirmumo teises Sias laisvas darbo vietas uZimti esamiems Darbuotojams;
2.13. Darbdavys, laikydamasis LR DK nustatytq reikalavirnq, gali su Darbuotojais sudaryti susitarimus del
kolfider1cialios informacijos apsaugos, tadiau 5is susitarimas negali b[ti sudarornas ilgesniarn nei I metq
termilui po darbo santykiq pasibaigimo, Darbdavio patvirtintas konfidencialios informacijos s4ra5as turi bUti
pateiktas Profesinei s4jungai susipaZinti i5 kafto po tokio s4raSo patvirtinimo ar pakeitimo;
2.14. Darbdavys ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbo sutafties su Darbuotoju pasira5yrno, pateikia
Darbuotojui inforrnacij4 apie susitartos darbo funkcijos turini, jos apimti (darbo norm4) ir darbo funkcijai
keliamgs reikalavimus. Sios informacijos pateikimas neatleidZia Darbdavio uuo pareigos pateikti LR DK 44
str.l d. numatyt4 darbo sutarti sudarant privalomai pateiktin4 informacij4;
2.15. SLrdarant darbo sutarti del mokytojo pareigq darbo sutartyje nurodomas konkretus darbo uZmokestis irlar
uZirnamo etato skaidius. Darbdavys pedagoginiq Darbuotojq pareigines algos koeficientus, darbo krlvio
skirstyrn4/skirstymo tvark4 derina su Profesine s4junga;

2.16. Pakeisti bfitin4sias darbo sutarties s4lygas, papildomas darbo sutarties s4lygas, nustatyt4 darbo laiko reZimo
r[Sj ar perkelti Darbuotoj4 dirbti i kit4 vietovg Darbdavio iniciatyva galima tik su Darbuotojo raiytiniu
sutikimu ir apie tai informavus Profesing sqjung4. Darbuotojo sutikirnas arba nesutikirnas dirbti pasitilytornis
pakeistomis b[tinosiomis ar papildomomis darbo sutarties s4lygornis, kitos r[Sies darbo laiko reZimu ar
kitoje vietoveje turi b[ti i5reik5tas per Darbdavio nustatyt4 termin4, kuris negali bfti trumpesnis negu 10
darbo dienq;

2.17. 2.16 punkte nepaminetos darbo s4lygos Darbdavio sprendimu gali buti keidiarnos, pasikeitus jas
reglamentuojandioms taisyklerns ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio bltinumo atvejais. Apie Siq
s4lygq pakeitimus Darbuotojas turi buti informuotas prie5 proting4 termin4, kuris negali blti trumpesnis, nei
10 darbo dienq. Darbdavys, konsultuodamasis su Profesine s4iunga, sudaro pakankamas s4lygas Darbuotojui

pasirerigti bDsimiems pasikeitimams;

2.18. Darbuotojo pareiginiq nuostatq/pareigybes apra5ymo turinio keitimas yra laikomas bUtinqjq darbo sutarties
s4lygq, apibreZiandiq darbo funkcij4, keitimu, todel Siarn keitimui taikoma butinqjq darbo sutarties s4lygq
keitimo tvarka;

2.19. Kai LR DK ar kitos darbo teisds normos nesuteikia Darbuotojui teisds reikalauti pakeisti darbo s4lygas,
darbuotojas turi teisg pra5yti darbdavio pakeisti jo darbo s4lygas. Atsisakynias tenkinti darbuotojo raStu
pateikt4 pra5ym4 turi b[ti motyvuotas ir pateiktas ra5tu ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbuotojo
prasymo pateikimo. Darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo pra5yrn4 pakeisti darbo s4lygas, del 5iq s4lygq
pakeitirno darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksdiau kaip po vieno m6nesio nuo darbuotojo pra5ymo
pakeisti darbo s4lygas pateikimo;
2.20. Jeigu darbo sutartis su Darbuotoju nutraukiama todel, kad Darbuotojo atliekama darbo funkcija Darbdaviui
tapo pertekline del darbo organizavimo pakeitimq ar kitq prieZasdiq, susijusiq su Darbdavio veikla, ir toki4
perlekling darbo funkcij4 atlieka keletas Darbuotojq, o atleidZiama tik dalis i5 jq, be LR DK nurnatytq
kriterijq, pirmenybes teisg b[ti paliktiems dirbti taip pat turi darbuotojai:
2.20.1. kurie auginavaik4iki 16 rnetq irkiti Seirnos nariai ueturipastovaus pajamq Saltinio;
2.20.2. kurie neturi drausminiq nuobaudq;
2.20.3. pedagogai, kuriq mokiniai per paskutinius 3 metus yra buvg respublikos ar tarptautiniq konkursq,
oI irnpiadq, v arLybq prizininkai, Iaureatai ;
2.20.4. kr:riems Darboviete yra pagrindind arba vienintele darbo vieta;
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2.20.5. kurie i5rinkti i Profesines s4iungos renkamus organus,
2.20,6. Siame punkte pastoviomis pajamomis laikornos pajarnos, kurios per paskutinius kalendorinius metus
i5liko nepakitusios daugiau kaip 20% dydZiu. Informacij4, kuri biitina Siq garantijq taikymui, Darbuotojas
privalo pateikti Darbdaviui nedelsiant, kai suZirro apie galim4 atleidirn4;
2.21. Jeigg keli atleidZiami Darbuotojai turi pinnenybes teisg buti palikti dirbti, del to, kur! iS jq atleisti, Darbdavys
sprendZia laikydamasis LR DK reikalavimq. Darbdavys tokiu atveju privalo stengtis, kad dirbti biitq paliktas
tas Darbuotojas, kurio atleidirnas turetq didesnes neigiarnas socialines pasekmes. Del Darbuotojo socialinio
paLeidhiatnuino atleidirno atveju vertinimo Darbdavys konsultuojasi su Profesine s4iunga. Salys sutaria, kad
barbuotojas, kuris atitinka daugiau kriterijq, del kuriq jis turi pirrnenybes teisg bfiti paliktas dirbti, savaime
vien delto nelaikomas labiau socialiai paLeidLiatnu uZ Darbuotoj4, kuris tokiq kriterijq atitinka maLiau;
2.22. Kai darbo sutaltis nutraukiatna 2.26 punkte numatytu atveju, atleidZiarnq Darbuotojq atrankos kriterijus
Darbdavys suderina su Profesine sqjunga, nepaZeisdamas LR DK nurnatytos pareigos juos suderinti ir su
darbo taiyba. Tokiu atveju atrankq vykdo ir pasi[lyrnus del Darbuotojq atleidinro teikia Darbdavio sudaryta
komisija, i kuri4 turi bUti jtrauktas bent vienas Profesines sqjungos atstovas;
2.23. Jeigu I-n pf numato pareig4 Darbdaviui siiilyti laisvas darbo vietas ketinamam atleisti Darbuotojui, toki4
paieig4 Darbdavys turi viso Darbuotojo ispejirno apie ketinirn4 atleistiji i5 darbo laikotarpiu,
'Jeigidarbuotojo
darbo rezultataiyranepatenkinami, Darbdavys privalo Darbuotojui ra5tu nurodytijo darbo
2.24.
asmeninius rezultatus. Darbdavys ir Darbuotojas tokiu atveju privalo bendrai
ir
nepasiektus
trlkumus
plan4 ne trumpesniam negu trys menesiai laikotarpiui, nebent Darbuotojas ir
gerinimo
sudaryti rezultaiq
Darbdavys susitaria del kitokio termino, bet ne trumpesnio, nei du menesiai. Darbdavys, veftindamas ar
Darbuotojo rezultatq gerinimo plano vykdymo rezultatai yra patenkinami, privalo del to konsultuotis su
Profesine sqjunga;

2.25. Prie5 priirndarnas sprendirn4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padaryto darbo pareigq paZeidimo
Darbdavys turi konsultuotis su Profesine s4junga vertinant paZeidimo ar paZeidirnq sunkum4 ir padarinius,
padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltE, prieLastini ry5i tarp darbuotojo veikos ir atsiradusiq padariniq, jo
elges! ir darbo rezultatus iki paZeidimo ar paZeidimq padarymo, atleidirno i5 darbo proporcingurn4
paZeidimui ar jq visumai;
2.26. Priei priirndamas sprendim4 nutraukti darbo sLrtartj ar inicijuoti darbo sutafties nutraukim4 su grupe
Darbuotojq, Darbdavys privalo informuoti Profesing sqjung4 ir konsultuotis su ja del biisimo grupes
darbuotojq atleidimo i5 darbo padariniq su5velninirno (perkvalifikavimo, perkelimo i kitas darbo vietas,
darbo laiko reZimo pokydiq, didesniq, negu LR DK numatytos, iSeitiniq_iSmokq, ispejimo terminq pratqsimo,
laisvo laiko darbo paie5koms ir kt.) priemoriiq. Konsultacijq metu Salys siekia sudaryti susitarirn4 del
neigiamr4 pasekrniq realaus su5velninirno;

2.27. Salys susitaria, kad Darbuotojo pra5ymu ispejimo tennino laikotarpiu jarn turi blrti suteikta ne maZiau kaip
l5 procentq buvusios darbo laiko normos naujo darbo paie5korns, kurio metu darbuotojui paliekamas jo
darbo uZmokestis. Sis laisvas laikas suteikiamas atitinkarnai trumpinant jo darbo dien4 arba darbo savaites
trukmg, arba darant ir vien4, ir kit4. Konkretq laisvo laiko suteikimo b[d4 pasirenka pats Darbuotojas, apie
tai informavgs Darbdavi, kuris gali pareik5ti pageidavimus del laisvo laiko suteikimo bldo;
2.28. Darbdavys turi teisg bet kada iki ispejirno termino pabaigos priirnti sprendim4 nutraukti darbo sutarll,
nukeldamas darbo santykiq pasibaigimo dien4 i paskuting ispejimo termino dien4 ir neleisdamas darbuotojui
jspejirno metu dirbti, tadiau sumokedamas uZ vis4 ispejirno laikotarpjjam priklausanti darbo uZmokesti.

3. DARBO UzIUOTBSdIO S4I-VCOS
3.

1

.

3.2.
3 .3.

Apskaidiuojant Darbuotojo vidutini darbo uZrnokesti, vadovaujarnasi teises aktq reikalavimais.
Apskaidiuojant padidint4 apmokejirn4 Darbuotojui uZ naktini, vir5valandinj, Sventini darb4 ar darb4 poilsio
dien4, j skaidiavimus ndra itraukiarnos premijos;
UZ vir5valandin! darb4 ir darb4 nakti mokamas pusantro Darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio uZmokestis;
UZ virivalandini darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafik4, uZ vir5valandini darb4
riakti, uZ darb4 Svendiq dien4 ir uZ darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo (parnainos) grafik4,
mokamas dvigubas Darbuotojo darbo uZmokestis;

3.4.

UZ vir5valandinj darb4 Svendiq dien4 rnokarnas dviejq su puse Darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio

3.5.

Vadovaujandiq Darbuotojq darbo poilsio dien4, Svendiq dien4, darbo nakti ir vir5valandinio darbo apskaita
yra tvarkomair uL ji mokama kaip uZ darb4 iprastiniu darbo laiko reZimu;

uZrnokestis;
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3.6.

Darbuotojo pra5ymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar vir5valandinio darbo laikas, padauginti i5
nustatyto atitinkarno darbo apmokejirno koeficiento dydZio, gali b[ti pridedami prie kasrnetiniq atostogq
laiko. Teisg pasirinkti gauti apmokejim4 pinigais ar gauti papildorn4 laik4 prie kasmetiniq atostogq laiko,
priklauso iSimtinai Darbuotojui ir Darbdavys tokj pasirinkim4 privalo vykdyti;
3.7. Esant nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygq, kai padidinamas Darbuotojo darbo mastas, mokamas
padiclintas darbo uZmokestis. Konkret[s dydliai nustatomi darbo sutartyje, sudarytoje su atitinkamu
Darbuotoju. Jeigu tokio atskiro susitarimo del darbo apmokejimo nera ir Kolektyvine sutaftis, LR DK ar kiti
teises aktai lenumato konkretaus tokio darbo apmokejimo dydZio (pvz., kaip vir5valandZiq), tokiu atveju uZ
darb4, kuris vir5ija iprast4 darbuotojo darbo mast4, Darbdavys rnoka Darbuotojui ne tnaLiau, nei 20"/o didesni
darbo uZmokest!, nei vidutinis Darbuotojo darbo uZmokestis uZ dirbt4laik4;
3.8. Premija, kuri skiriama Darbclavio iniciatyva siekiant paskatinti Darbuotoj4 ui. getai atlikt4 darb4, veikl4 ar
veiklos rezultatus, gali biiti neskiriama, jeigu Darbuotojas per paskutinius Se5is mdnesius padaro darbo
pareigq paizeidim4.
3.9. Darbo uZrnokestis Darbuotojui mokarnas ne rediau kaip du kartus per mdnesf, o jeigu Darbuotojas praSo, kart4 per menesj. Bet kuriuo atveju uL darbq per kalendorini menesj negali bfiti atsiskaitoma veliau negu per
deiimt darbo dienq nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisds nonnos ar darbo sutartis nenustato kitaip.
3.10. Darbo sutardiai pasibaigus, visos Darbuotojo su darbo santykiais susijusios i5rnokos i5mokamos, kai
nutraukiama darbo sutartls su Darbuotoju, bet ne veliau kaip iki darbo santykiq pabaigos. Salys susitaria, kad
esant objektyvioms aplinkybems, Darbdavys gali su Darbuotoju atsiskaityti vdliau, tadiau ne veliau kaip per
de5irnt darbo dienq;

3.11. Prie5 priimdamas sprendirn4 del priedq, priemokq, premijq ar kitokio papildorno aprnokejimo Darbuotojui
skyrimo, Darbdavys privalo apie tai informuoti Profesing sqlung4, nurodydamas ketinarnq skirti priedq,
priemokq, premijq ar kitokio papildomo apmokejimo dydi, finansavimo Saltini ir faktini bei teisinl pagrind4.
Profesinei s4jungai pareikalavus, Darbdavys privalo su Profesine sqjunga del 5io ketinamo priimti sprendimo
konsultuotis.

4. DARBO IR POILSIO LAIKO SALYGOS

ir gali biiti

tik iSimtiniais

4.1.

Darbuotojo darbo kr[vis turi i5likti nepakitgs visus mokslo metus

4.2.

atvejais;
Darbuotojas, sulyggs dirbti ne vis4 darbo laik4, jeigu nesusitarta kitaip, ne daZniau kaip kart4 per 4 mdnesius
turi teisg pra5yti pakeisti ne viso darbo laiko s4lyg4;

4.3.

4.4.

4.5.

4,6.

keidiamas

Darbo sutafties vykdymo metu Darbuotojas, kurio darbo santykiai su Darbdaviu trunka ne trumpiau kaip
2metus, turi teisg pateikti pra5ymq ra5tu laikinai dirbti ne vis4 darbo laikq. Darbuotojo pra5ymas pakeisti
darbo laik4, sutrumpinant darbo dien4 iki 4 valandq per dien4, arba sumaZinti darbo dienq skaidiq iki 3 darbo
dienq per darbo savaitg tenkinamas, jeigu jis pateiktas ne maLiau kaip prie5 30 dienq ikijo isigaliojimo, o ne
vis4 darbo laik4 bus dirbama ne ilgiau kaip I metus. Pakartotinai pra5yti nustatyti ne vis4 darbo laik4
darbuotojas turiteisg tik i5dirbgs pusg laikotarpio, kurijis dirbo ne vis4 darbo laik4. Darbdavys gali atsisakyti
tenkinti darbuotojo pra5yrn4 laikinai dirbti ne vis4 darbo dien4 tik del svarbiq prieZasdiq;
Darbuotojas, kuriam ne viso darbo laiko s4lyga buvo nustatyta vadovaujantis sveikatos prieZilrros istaigos
i5vada del Darbuotojo sveikatos bfikles, nejgalumo arba b[tinybes slaugyti Seimos nari, taip pat ne5dioji,
neseniai pagirndZiusi ar kr[timi rnaitinanti Darbuotoja, Darbuotojas, auginantis vaikq iki trejq metq, ar
Darbuotojas, vienas auginantis vaik4 iki 14 rnetq arba neigalq vaik4 iki 1 8 mett1, griZti dirbti viso darbo laiko
s4lygornis turi teisg raitu ispejg darbdavi prie5 dvi savaites, i5skyrus atvejus, kai darbdavys sutinka
nesilaikyti Sio termino;
Darbdavys, suderings su Profesine sqiunga, tvirtina s4ra54 pareigybiq, kurias uZimantys Darbuotojai dali
darbo funkcijq gali atlikti ne Darbovieteje, savo darbo laik4 tvarkydar:ri savo nuoZi[ra (t.y., pareigybiq,
kurioms gali b[ti taikomas lankstus darbo grafikas, individualus darbo laiko reZimas, l.tuotolinio darbo
organizavimo forma arba darbo atlikimo budas). Toks darbo laiko reZimas gali b[ti taikomas Darbuotojams,
kuriq darbo furikcijos gali b[ti tinkamai atliekarnos Darbuotojui fiziSkai nebldant Darbovieteje. Jeigu 5!
kriterijq atitinka tik dalis Darbuotojo darbo funkcijq, toks darbo laiko reZimas gali bUti taikomas tik tai
Darbuotojo darbo funkcijq daliai. Salys susitaria, kad tokius kriterijus atitinka pedagogq ir pagalbos rnokiniui
specialistq nekontaktinds valandos;

Darbuotojo vykimas su rnokiniais !keliones, renginius ar kitokiq funkcijq atlikimas kelioniq ar renginiq
metu, jeigu tai vyksta ne darbo grafike nurodytu darbo laiku, kompensuojamas laikantis kolegialurno
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principo, darbuotojo

ir

darbdavio abipusiu susitarimu; darbo laikas savaitgaliais ir Svendrq dienomis

apmokamas teises aktuose numatyta tvarka.

Jeigu Darbuotojas teises aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais yra nu5alinamas nuo darbo, Darbdavys
nedelsiant apie tai informuoja Profesing s4iung4;
4.8. Sumine darbo laiko apskaita gali btiti ivedarna prireikus del darbo pobudZio, fvykdZius infonnavimo tr
konsultavimosi proced[r4 su Profesine sqjunga bei laikantis LR DK ir kitq teises aktq reikalavirnq;
4.g. I$imtinais atvejais (staZuote, neiSnaudotos atostogos vasaros metu, turistines keliones, kurybines stovyklos,
sanatorinis gydyrnas) atostogos gali briti suteikiamos mokslo metq eigoje bendru Darbdavio ir Darbuotojo
susitarimu, jei tai netrukdo ugdyrno procesui organizuoti;
4.10. Moksleiviq atostogq metu, nesant Darbdavio nurodyto konkretaus darbo, kuris turetq bfti atliekalnas b[tent
Darbovieteje, Darbuotojai savo darbo laik4 tvarko savo nuoZiura ir, jeigu tai suderinama su konkrediornis
darbo funkcijornis, darbo funkcijas gali vykdytijiems priirntinoje kitoje vietoje, negu Darboviete;
4.i 1. Darbuotojas, negaledamas del kokiq nors prieZasdiq atvykti i darb4, apie tai privalo informuoti Darbdavi
nedelsiant, o atsiradus galirnybei - pateikti neatvykirno prieZasti patvirtinanti dokurnent4. Jeigu Darbdavys
neatvykimo prieZasti patvirlinandi4 informacij4 gali nustatyti kitais jam prieinamas budais (pvz., naudojantis
SODRA duomenirnis), Darbuotojas papildomus irodynus privalo pateikti tik Darbdaviui pareikalavus;
4.12. Darbdavys privalo uZtikrinti, kad Darbovietds savivaldos organq (tarybq, metodiniq grupiq ir kt.), o taip pat
ir Darbdavio rengiami organizaciniai Darbovietes susirinkimai, posedZiai butq rengiarni Darbuotojq darbo
laiku. Jeigu tokie susirinkimai ar posedZiai rengiami ne Darbuotojo darbo laiku, uZ dalyvavim4 Siuose
susirinkimuose ar posedZiuose Darbuotojui apmokama kaip ui. virSvalandini darbq arba suteikiamas
papildomas poilsio laikas, darbuotojo ir darbdavio bendru susitarimu;
4.13. Darbdavys stengiasi, kad Darbuotojai turetq rnaksimaliai leidZiam4 ir jq pageidaujarn4 tureti darbo krtivi.
Siuo tikslu Darbdavys vengia priimti naujus Darbuotojus, jeigu atitinkamas darbo funkcijas atliekantys ar
tinkam4 kvalifikacij4 turintys esami Darbuotojai neturi maksimalaus leidZiamo ir pageidaujamo tureti darbo
krrivio ir ndra jokiq objektyviq prieZasdiq, del kLrriq Sis papildornas darbas negaletq b[ti pavedarnas atlikti
esarniems Darbuotojams, taip padidinant jq darbo kr[vi iki maksirnaliai leidZiamo ir jq pageidaujarno tureti
darbo kriivio;
4.14. Jeigu LR DK arba 5i Kolektyvine sutarlis nenurnato kitaip, Darbuotojq darbo (pamainLl) grafikai prane(ami
Darbuotojams ne veliau kaip prie5 7 darbo dienas ikijq isigaliojimo;
4.15. Pagal suming darbo laiko apskait4 dirbandiq Darbuotojq darbo (pamainq) grafikai prane5ami Darbuotojams
ne veliau kaip prieS 7 dienas ikijq isigaliojirno;
4.16. Darbuotojq darbo (parnainq) grafikai gali b[ti keidiami tik nuo Darbdavio valios nepriklausandiais atvejais,
ispejus Darbuotoj4 prie5 2 Darbuotojo darbo dienas;
4.11. Darbo (pamainq) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su Profesine s4iunga. Darbdavys pateikia darbo
(pamainq) grafikus Profesinei s4jungai derinti ne vdliau, kaip likus 3 darbo dienorns iki jq pateikimo
Darbuotojams. Profesine sqjunga per 2 darbo dienas turi teisg raitu pateikti rnotyvuotas pastabas del darbo
(parnainq) grafikq, j kurias Darbdavys privalo atsiZvelgti arba pateikti Profesinei sqiungai raStu motyvuot4
atsisakym4 i Sias pastabas atsiZvelgti. Jeigu po Sios procedlros kyl4 Darbdavio ir Profesines sqiungos gindas
del darbo (pamainq) grafikq, Sis gindas neuZkerta kelio Darbdaviui prane5ti apie darbo (pamainq) grafikus
Darbuotojams, tadiau Profesine sqjunga turi teisg apie savo nesutikimo su darbo (pamainq) grafikais motyvus
informuoti tuo suinteresuotus Darbuotojus, kuriq teises ar teiseti interesai del tokiq darbo (pamainq) grafikq
galimai yra ar gali bfiti paZeisti;
4.18. Salys susitaria, kad mokytojq darbas pripaZistarnas kaip darbas profesines rizikos s4lygornis, t. y. dideles
protines itampos reikalaujantis darbas;
4.19. Bendru Saliq sutarimu, siekiant mokytojams pagerinti darbo ir poilsio s4lygas bei rnaZinti psichologingemocing !tamp4, mokytojai gali naudotis specialiqja pertrauka darbo dienomis nuo 14.00 iki 14.30 val.,
nei5einant i5 jstaigos teritorijos; specialioji perlrauka ieina i darbo laik4, jos metu vaikus priZi[ri aukletojo
padejejas; rnokytojai, atsiZvelgdami i ugdomosios (rytines) veiklos laik4 ir aplinkybes, uZtikrinq vaikq
prieLiurq, gali pasinaudoti iki 15 min. specialiqia pertraukele;
4.20. Be LR DK numatytq atvejq, Darbdavys privalo tenkinti Darbuotojo pra5yrn4 suteikti ne trumpesn6s, negu
praSo Darbuotojas, trukmds nemokamas atostogas, jeigu tai netrukdo ugdymo procesui:
4.20.1. del Darbuotojo iSvykirno studijuoti i uZsieni;
4.20.2. del Darbuotojo Seimos nario slaugos del ilgalaikes ligos;
4.20.3. Darbuoto.jams del svarbiq Seinyniniq ar kitrl aplinkybiq - iki trtlq menesiq;
4.21. Nemokamas atostogos Darbuotojui suteikiamos tik tuo atveju, jeigu Darbuotojui nera galirnybes shteikti
kitos r[5ies atostogq;

4.7.
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4.22. Be LR DK nurnatytq atvejq, nesuejus Se5iems nepertraukiarnojo darbo menesiams, Darbuotojo pra5yrnu
kasrnetines atostogos suteikiamos:
4.22.1. Pedagogams, jeigu pra5orna jas suteikti mokiniq atostogq, bet ne vasaros atostogq, metu;
4.22.2. Jeigu Darbuotojo darbo rezultatus uZ pradirbt4laikotarpi Darbdavys veftina kaip ypatingai gerus;

4.23. Kasrnetiniq atostogq suteikimo eilg Darbovieteje sudaro Darbdavys, suderings su Profesing sqiunga.
Kasmetiliq atostogq suteikimo eiles sudarymas pradedalnas l1e veliau, kaip vasario I dien4, o baigiamas
balapdZio 1 dien4. Per 5! laikotarp! Darbuotojai turi teisg teikti individualius pra5ymus del kasmetirtiq
atostogq suteikimo eiles, j kuriuos Darbdavys privalo atsiZvelgti, jeigu jq tenkinimas nesudaro nepateisinamq
sunkumq Darbovietes darbo organizavimui ir nesukelia nepateisinatnq finansiniq netekimq Darbdaviui. Bet
kuriuo atveju sprgsdamas tokius Darbuotojq pra5ymus, Darbdavys negali paZeisti LR DK numatytq s4lygq,
kurioms esalt prioritetas del kasrnetiniq atostogq suteikirno eiles pirmiausia privalo b[ti teikiamas kitq
Darbuotojq pageidavirnams. Jeigu Darbuotojas nepateikia pageidavimq del kasrnetiniq atostogq suteikirno
eiles, Darbdavys kasmetines atostogas skiria laikydamasis LR DK reikalavirnq. Kasmetiniq atostogq
suteikimo eile yra sudaroma laikotarpiui nuo birZelio 1 dienos iki kitq metq geguZes 31 dienos. Kasmetines
atostogq suteikimo eiles velesni keitirnai galimitik Darbuotojo ir Darbdavio sutarimu arba jeigu Darbuotojas
to pralo remiantis svarbiomis prieZastimis. Bet kuriuo atveju Kasmetiniq atostogq suteikimo eiles velesnis
keitirnas negali paZeisti kitq Darbuotojq teisiq ir teisetq interesq, nebent jie su tuo ra5tu sutinka;
4.24. Darbuotojas, turintis teisg iatostogas vaikui priZi[reti, iki vaikui sukanka treji metai, ir ketinantis Siomis
atostogomis pasinaudoti ar griLti i darb4 joms nepasibaigus, apie tai raStu privalo ispeti darbdavi ne veliau
kaip prie5 keturiolika kalendoririiq dienq;
Darbi,uotojas, turintis teisg i atostogas jvaikiritam vaikui priZi[reti ir ketinantis pasinaudoti Siomis atostogomis
ar griLti i darb4 jorns nepasibaigus, apie tai ra5tu privalo ispeti darbdavi ne veliau kaip prie5 tris darbo dienas;
4.26. Darbvotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiqjq Svietilno prograrnose, suteikiamos iki penkiq darbo
dienq per metus mokyrnosi atostogos dalyvauti neforrnaliojo suaugusiqiq Svietimo programose. Tokios
atostogos suteikiamos informavus darbdavl ne veliau kaip prie5 dvide5irnt darbo dienq.
4.21. Darbuotojams, kuriq darbo santykiai su darbdaviu tgsiasi ilgiau negu penkerius tnetus, uZ mokyrnosi
atostogas, jeigu dalyvavimas neformaliojo suaugusiqjq Svietirno programoje yra susijqs su Darbuotojo
kvalifikacijos kelirnu, trunkandias iki desimt darbo dienq per vienus darbo metus, paliekama ne maZiau kaip

4.25.

puse Darbuotojo vidutinio darbo uZmokesdio;

4.28. leigu Darbuotojui suteikiamos kfirybines atostogos meno ktiriniui, mokslo darbui sukufti, jq laikotarpiu
Darbuotojui darbo uZmokestis nemokamas, tadiau kiirybiniq atostogq trukme iskaitoma i darbo metus
kasmetinems atostogoms gauti ;

4.29. DarbdavysprivalouZtikrinti,kadDarbuotojai,kuriesiekiapasinaudoti savoteisenedirbti,kaitoki4teisqjie
turi (pvz., pasinaudoti nemokamomis atostogomis, laiku kvalifikacijai kelti, profesines sqlungos veiklai,
laisvu laiku kitais numatytais atvejais), turetq galimybg Sia savo teise pasinaudoti realiai ir del to nepatirtq
jokiq papildornq ribojimq ar nepatogurnq. Darbuotojui norint pasinaudoti savo teise nedirti, kaijis toki4 teisq
turi, ir kai

Sia teise naudojamasi pagal nustatyt4

jo pavadavimo

tvark4, Darbdavys negali ipareigoti paties Darbuotojo sprqsti

ar apmokejimo uZ toki pavadavim4 klausirnq;

4.30. Jeigu Darbuotojas savo nuoZi[ra tvarko vis4 savo darbo laik4 ar jo dali ar privalo pats tvarkyti savo dirbto
darbo laiko apskait4, Darbdavys, suderings su Profesine sqjunga, nustato tokio darbo laiko apskaitos
taisykles;

4.31. Darbuotojai privalom4 sveikatos patikrinirnq gali atlikti darbo metu ir Darbdavio leSomis.

s. 5a.r,n7 TARPUSAVIO TNFORMAVTMO IR KONSULTAVIMOSI TVARKA

5.1.

Darbdavys reguliariai, ne rediau kaip kart4 per kalendorinius metus, Profesinei sqjungai pareikalavus privalo

teikti informacij4 apie:
5.1.1. ne vis4 darbo laik4 dirbandius Darbuotojus, nurodydamas Darbuotojq, dirbandiq ne vis4 darbo laik4,
skaidiq, uZimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupeje yra daugiau negu du Darbuotojai, darbo
uZmokesdio vidurki pagal profesijq grupes ir lyti;
5.1.2. nuotolinio darbo bUklg Darbovieteje, nurodydamas taip dirbandiq Darbuotojq skaidiq, uZitnamas
pareigybes ir, jeigu profesijos grupeje yra daugiau negu du Darbuotojai, darbo uZmokesdio vidurki
pagal profesijq grupes ir lyti;
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5.1.3. terminuotq darbo sutardiq b[klg Darbovieteje, nurodydamas Darbuotojq, dirbandiq pagal terminuotas
sutaftis, skaidiq, uZimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupeje yra daugiau negu du Darbuotojai,
darbo uZrnokesdio vidurki pagal profesijq grupes ir lytl;
5.1.4. darbdavio b[klg, strukt[r4, galimus imones, jstaigos ar organizacijos ir jos padaliniq uZimtumo
pokydius, ypad iSkilus gresmei uZimtumui, iskaitant informacij4 apie darbuotojq skaidiq, kategorijas,

jq ir laikinuosius

darbuotojus, ivykusius ir planuojamus personalo pokydius, galindius tureti
lemiam4 reik5rng darbuotojq darbo s4lygoms ir daryti jtak4 darbuotojq atleidimui i5 darbo;
5.1 .5. jvykusius darbo uZrnokesdio pokydius ir numatomas jo tendencijas;
5.1.6. darbo laiko organizavirno ypatumus, jskaitant informacij4 apie vir5valandinio darbo laiko trukrnq ir jo
organizavimo prieZastis;
5.1.7. darbuotojq saugos ir sveikatos priemoniq, kurios padeda gerinti darbo aplink4, lgyvendininio rezultatus;
5.1 .8. kitus klausimus, turindius ypating4 svarb4 ekonominei ir socialinei Darbuotojq padediai.
5.2. Jeigu 5i Kolektyvine sutartis ar LR DK nenumato specialios tam tikrais atvejais taikomos konsultavimo
proceduros ar atskirq Sios proced[ros s4lygq (pvz., termittq ir pan.), konsultavimo procedlra vykdoma Siame
punkte nustatyta tvarka. Ji taip pat taikorna tiems konsultavimo procedtiros aspektams, kurie
nereglamentuojami kitose Sios Kolektyvines sutafiies ar LR DK nuostatose. Profesinei sqjungai pareikalavus
arba esant Sioje Kolektyvineje sutartyje nurnatytoms s4lygoms, kai konsultavirn4 privalo Darbdavys pradeti
savo iniciatyva, Darbdavys turi pradeti konsultavimosi procedfiras ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Profesines sqjungos reikalavimo gavimo ar Sioje Kolektyvineje sutartyje numatytq sqlygrl, kurioms esant
konsultavimasis privalomas, dienos. Konsultavimosi procediirq metu Profesines s4iungos atstovai turi teisq
susitikti su Darbdaviu ir jo atstovais, prireikus - ir kitais asmenimis, ir per 15 darbo dienq, jeigu nesusitarta
del kito termino, nuo pirmos konsultacijq dienos ra5tu pateikti savo pasiiilyrnus. Profesinei s4iungai pateikus
rnotyvuot4 pra5yn4 arba kai tai numato 5i Kolektyvind sutaftis, tuo laikotarpiu Darbdavys negali imtis jokiq
veiksmq, del kuriq pradetos konsultavimosi procedfiros. Pasibaigus Siarn tenninui, jeigu Profesine s4junga
nepateikia savo nuomones, Darbdavys gali nutraukti konsultavimosi procedlras. Konsultacijomis turi b[ti
siekiama abi Salis tenkinandio sprendimo. Konsultacijq rezultatai iforminami protokolu, susitarimu arba
priirnami vietiniai norminiai teises aktai;
5.3. Kai 5i Kolektyvine sutarlis ar LR DK numato Darbdaviui pareig4 informuoti Profesing sqjung4, gavusi
informacij4 Profesine s4junga turi teisg pareikalauti Darbdavi pradeti konsultavimosi del Sios informacijos
proced[r4. Si nuostata netaikoma, jeigu 5i Kolektyvine sutartis ar LR DK tiesiogiai nurodo, kad del tam
tikros infonnacijos konsultavimosi proced[ros neatliekamos ir apsiribojama tik informacijos pateikimu;
5.4. Darbdavys privalo inforrnuoti Profesing sqjung4 ir su ja konsultuotis priirndamas sprendimus del darbo
tvarkos taisykliq, nustatandiq bendrqj4 tvark4 Darbovieteje; del darbo nonxq nustatymo taisykliq ar darbo
normq; del darbo apmokejirno sistemos; del naujq technologiniq procesq lvedimo tvarkos; del informaciniq
ir komunikaciniq technologijq naudojimo bei Darbuotojq stebdsenos ir kontroles darbo vietoje tvarkos; del
Darbuotojtl privatar:s gyvenimo apsaugq galindiq paZeisti priernoniq nustatymo; del Darbuotojq asmens
duomenq saugojimo politikos ir jos igyvendinimo priemoniq; del lygiq galimybiq politikos igyvendinimo ir
vykdymo prieZilros principtl jgyvendinimo priemoniq; del itarnp4 darbe maZinandiq priernoniq nustatymo;
del kitq Darbuotojq socialinei ir ekonominei padediai aktualiq teises aktq. Apie tokius bfisimus sprendimus
Profesine sqjunga infonnuojarna priei desimt darbo dienq iki planuojamo jq patvirtinimo. Ne veliau kaip per
3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos Profesine sqjunga gali pareikalauti pradeti konsultacijas,
kurios turi bfiti pradedamos ne v6liau kaip per tris darbo d_ienas nuo pareikalavirno ir trukti ne trumpiau kaip
5 darbo dienas nuo pirmos konsultavimosi dienos, nebent Salys sutaria kitaip;
5.5. PrieS priimdamas sprendimq del grupes Darbuotojq atleidimo i5 darbo, taip pat prieS priimdamas sprendim4
del istaigos reorganizavirno ir kitus sprendimus, galindius tureti esmin6s itakos darbo organizavimui istaigoje
ir Darbuotojq teisinei padediai, Darbdavys privalo informuoti Profesing sqjun94 ir konsultuotis su ja deltokio
sprendirno prieZasdiq bei teisiniq, ekonominiq ir socialiniq padariniq Darbuotojams ir del numatytq
priernoniq galimierns padariniams iSvengti arba jiems su5velninti;
5.6. Apie renkamo ar i5rinkto i Profesines sqjungos organ4 Darbuotojo atleidim4 Profesine sqjunga informuojama
ra5tu prie5 tokj pat termin4, kaip ir atleidZiarnas Darbuotojas.
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e. Sar.rtrs svARBIos DARBo, EKoNoMINES IR socrALrNES s.{LYGos

6.1.

Darbdavys isipareigoja pagal galirnybes remti Darbuotojq ir jq Seirnos nariq kult[ring, sporting ir turisting
veikl4, sudaryti s4lygas Darbuotojq poilsiui, sudaryti galimybg Siais tikslais naudotis Darbdavio patalpas ir

@-

inventoriq (pvz., skirti sporto salg ir kitas patalpas, leisti naudotis sporto, multimedijos ir kitu inventoriumi ir
pan.);

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.1.

6.8.

6.9.

Profesine organizacija numato moketi nariams vienkartines pa5alpas (i5 sukaupto mokesdio fondo le5q):
mirus Seimos nariui(tdvams, vyrui, Zmonai, vaikams).
Profesines s4jungos valdymo organll nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu jie Siq pareigq
vykdymo laikui atleidZiarni nuo darbo ne maliau kaip 70 darbo valandq per metus, uZ 5i laik4 jiems
paliekant jq vidutinis darbo uZmokesti. Apie poreiki atlikti Sias pareigas Darbuotojas informuoj4 Darbdavi i5
anksto;
Darbdavys sudaro s4lygas savo Darbuotojq

Darbuotojq atstovavim4 lgyvendinandiq asmenq - mokymui ir
Svietimui. Tam su Darbdaviu suderintu laiku jierns turi btiti suteikiarnos ne maZiau kaip penkios darbo
dienos per metus. UZ 5! laik4 jiems paliekamas vidutinis darbo uZmokestis. Apie poreiki iSvykti Siuo tikslu
Darbuotojas infonnuoja Darbdavi ne veliau kaip prie5 5 darbo dienas;
Darbdavys jsipareigoja pagal galimybes investuoti i Darbuotojq mokym4;
Darbdavys pripaZjsta Darbuotojq teisg daryti karjer4, keisti darb4 ar darbq apimti, tobuleti ir kelti savo
profesinius igudZius bei kvalifi kacij4;
barbdavys Darbuotojarns sudaro s4lygas kelti kvalifikacij4 ar persikvalifikuoti. Darbdavys pagal galimybes
apmoka kvalifikacijos kelirno ar persikvalifikavimo iSlaidas. Pedagogai per kalendorinius metus turetq
tobulintis ir kelti savo kvalifikacij4 bei profesinius sugebejimus ne maZiau kaip 18 akademiniq valandq;
Darbdavys turi teisg dalyvauti vie5uose Profesines sqjungos organq susirinkimuose stebetojo teisemis.
Profesines s4jungos atstovai turi teisg dalyvauti Darbdavio valdyrno ir savivaldos organq, komitetq, komisijq
posedZiuose, susirinkimuose stebetojo teisemis, jeigu 5i Kolektyvines sutaftis ar LR DK nenumato
Profesines sqjungos atstovams daugiau teisiq;
Profesine sqjunga padeda Darbdaviui igyvendinti priemones Darbuotojq socialiniams poreikiams tenkinti,
darbo drausmei stiprinti. Profesine sqjunga padeda Darbdaviui uZtikrinti Darbovietes veiklos darnum4,
sklandum4, ekonomini ir organizacini stabilum4, taip siekiant sukurti Darbuotojams stabili4 ir klestindi4

-

darbo viet4;

6.10. Darbdavys, esant galimybei, Profesines s4jungos veiklai vykdyti tarpusavio sutarimu suteikia laisvas
patalpas, kompiuterin g irat'rg4, spausdinimo, kopijavirno, telefono, interneto paslaugas, skelbirnq 1ent4:

Profesines sqlungos nario - pra5ymui, Darbdavys i5skaidiuoja i5 Darbuotojo darbo
uZmokesdio Profesines s4jungos nario mokest! ir Darbuotojo nurodyta tvarka perveda ji i nurodyt4 s4skait4;
6.12. Profesine sqiunga gali darbo metu Saukti susirinkimus 2 kartus per metus patogiu laiku, tadiau uZtikrinant,
kad del to nenukentetq Darbovietes darbine veikla. Susirinkirnq, Saukiamq ne darbo metu skaidius,

6.11. Esant Darbuotojo

-

neribojamas;

6.13. Profesine sqjunga isipareigoja mokyti Profesines s4jungos narius ir to pageidaujandius Darbuotojus darbo
teises ir kitais Darbovieteje aktualiais socialiniais bei ekonominiais klausirnais;

6.14. Darbdavys lsipareigoja sukurti toki4 darbo aplink4, kurioje Darbuotojas ar jq grupe nepatirtq prie5i5kq,
neeti5kq, Zeminandiq, agresyvirl, uZgauliq, iZeidZiandiq veiksmq, kuriais kesinamasi ! atskiro Darbuotojo ar
jq grupes garbg ir orum4, fizirfi ar psichologini asrrens neliediamurn4 ar kuriais siekiarna Darbuotoj4 ar jq
grupg ibauginti, sumeukinti ar istumti i beginklE ir bejegg padeti;
6.15. Darbuotojas privalo saugoti darbdavio tuftinius ir neturtinius interesus. Darbuotojas privalo naudotis
Darbdavio perduotomis darbo priemon€rnis, turtu, taip pat le5omis pagal jq tiksling paskirti ir taupiai.
Darbdavys turi teisg nustatyti jam priklausandiq ir darbuotojr,ri perduottl darbo priemoniq, turto ar leSq
naudojimo tvark4;
6.16. Darbdavys isipareigoja skatinti Darbuotojq iniciatyvas, kuriornis gerinama Darbdavio veikla irtufto bei le5q
efektyvus panaudojirnas. UL tokias Darbuotojq iniciatyvas, kurios turi esmines reik5mes Darbdavio veiklos
gerinimui ir turto bei le5q efektyviam panaudojimui, Darbdavys rnoka Darbuotojui premijas ar priedus
kalendoriniq rnetq pabaigoje;
6.17. Darbuotojo Darbdavio naudai ar jo nurodymu sukurti autoriq teisiq objektai Darbdavio turi buti saugomi ir
uZ jq panaudojirn4 tokiam Darbuotojui atlyginama.

7. KOLEKTYVINES SUTARTIES VYKDYMO, KEITIMO, PILDYMO TVARKA
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.1.

1.2.

Kolektyvine sutaftis isigalioja jos pasiraSymo dien4 ir galioja tol kol nesudaroma kita kolektyvine sutaftis
arba j i nenutraukiama;
Kolektyvine sutartis galioja keturis metus. Jei likus dviem mdnesiams iki Kolektyvines sutafties galiojimo
termino pabaigos nei viena Salis neparei5kia pageidavimo pradeti derybas del Kolektyvines sutafties

W

@'

1

.4.

1

.5.

pakeitirno, Kolektyvines sutafties galiojimas pratgsiamas dar keturiems metams. Pasibaigus Siam terminui,
Kolektyvines sutafties pratgsirno klausimas sprendZiamas Siame punkte nurodyta tvarka;
Jei likus ne maZiau kaip dviern mdnesiams iki Kolektyvines sutafties galiojirno termino pabaigos kuri nors
Salis parei5kia pageidavim4 pradeti derybas del Kolektyvinds sutafties pakeitimo, Sios derybos pradedamos
ir vykdornos LR DK nustatyta tvarka. Salims nesutarus del Kolektyvines sutarlies pakeitimq iki
Kolektyvines sutafties galiojirno termino pabaigos, Kolektyvine sutaftis laikorna nepakeista ir pratgsiama dar
keturierns rnetarns. Saliq nesutarirnas del Kolektyvines sutarties pakeitimo gsli bfti prieZastis nepratgsti
Kolektyvines sutarties galiojimo termino jarn pasibaigus tik tuo atveju, jeigu Saliq siIlomi pakeitimai, del
kuriq Salys rresutard, buvo sitlomi del pasikeitusiq .ypatingai svarbiq aplinkybiq, del kuriq tolesnis
nepa'keistos Kolektyvines sutafties vykdymas vienai i5 Saliq sukeltq nepateisinamq sunkumq ar nuostoliq.
Visais kitais atvejais nesutarimas del Kolektyvines sutafties pakeitirnq negali bfiti prieZastis nepratqsti
Kolektyvines sutarties galiojimo termino Sioje Kolektyvineje sutartyje nustatyta tvarka;
Jeigu Salys laikosi Kolektyvines sutafties, viena5aliSkai j4 nutraukti negalima. KolektyvinE sutarti
viela5aliSkai nutraukti Salis gali tik jeigu darbo gind4 nagrinejantis subjektas nustato Kolektyvines sutarties
paZeidim4. Tokio paZeidirno faktu, kaip Kolektyvines sutarties nutraukimo pagrindu, negali remtis Salis, kuri
5i paZeidim4 ir padare;
Iiolektyvine suiartis sudaroma ra5tu trimis egzernplioriais, po vien1 egzemplioriq kiekvienai i5 Saliq. Tredias

egzempliorius taip pat perduodamas Profesinei sqjungai ir yra skirtas Kolektyvines sutafties registravimui
Kolektyvini q sutardi q registre;
Profesine s4junga (o jai to nedarant - Darbdavys) privalo LR DK nustatyta tvarka pateikti Kolektyvinq
sutart! regisiraui*,,i kolektyviniq sutardiq registre. Si4 registracij4 privaloma atlikti per 10 dienq nuo
Kolektyvines sutarties pasira5ymo dienos. Si4 registracij4 privaloma pakartoti, kai pasibaigus Kolektyvines
sutarties gal ioj irno terminui j i pratgsiama uauj am terminui ;
Kolektyvines sutafties vykdyrn4 kontroliuoja Salys. Ne maLiau kaip du kartus per kalendorinius metus Saliq
atstovai susirinkimo metu aptaria Kolektyvines sutafties vykdym4. Jeigu Salys nesusitaria kitaip, vienas

7.6.

7.1.

susirinkimas rengiamas sausio, o kitas - rugsejo menesiais;
Bet kokie Kolektyvines sutafties nuostatq ai5kinimai tampa Kolektyvines sutarties sudetine dalimi, jeigu jie
yra i5destyti ra5tu ir pasira5yti abiejq Saliq;
Visi Kolektyvines sutafties priedai, papildymai ir pataisyrnai sudaromi tik ra5tu ir yra sudedamoji
Kolektyvines sutarties dalis ir turi toki4 padi4 gali4 kaip kolektyvine sutartis.

7.8.
7.9.

Darbdavys
Tel

5i

Irena Daubariene

q lop5el io-darLelio,,BerLel i s" direktore

Profesin6 s4junga
LM SM PS susivien ij irno lop5el io-darZel io,,BerZelis"
Profesines sqj urigos pirmininke
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Au5ra Jonkiene

