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KOLEKTYVINE SUTARTIS

2019 metq rugsejo 25 d.
TelSiai

Telsiq lopSelis-darZelis ,,Mastis" atstovaujamas direktores Danutes Popovid, veikiandios pagal
Telsiq lop5elis-darZelis ,,Mastis" nuostatus ir Lietuvos Svietimo ir mokslo piofesines s*jungos Telsiq

astis" profesine sEiunga, atstovaujama pirmininkes Vilijos
u9g9s istatus, (toliau - Darbdavys ir profesine sqjunga kartu
Salimi) sudare 5i4 darbdavio lygmens kolektyving sutartj

(toliau - Kolektyvine sutartis) Siomis s4lygomis:

r. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kolektyvine sutartimi Salys susitaria del t

Saliq teisiq ir pareigq pusiausvyr4;
)rofesines sqjungos ir profesines s4jungos nariq, kurie

yra Darbdavio darbuotojai, (toliau - Profesines s4jungoJ nariai) tarpusavio santytiams reguliuoti;
I '3. Kolektyvineje sutartyje Profesines sqjungos nariai vadinami Darbuotojais;
1.4' Kolektyvineje sutartyje Darbdaviui priklausanti Darboviete yra ivardijama s4voka ,,Darboviete,,(vienaskaita), jeigu tiesiogiai nenurodyta kitaip;
1.5' Jeigu Kolektyvineje sutartyje tiesiogiai nenurodoma kitaip, Kolektyvineje sutartyje naudojamos

s4vokos yra suprantamos taip, kaip jas apibrdLia LR DK;
l'6.Jeigu Kolektyvineje sutartyje tiesiogiai nenurodoma kitaip, Kolektyvineje sutartyje neaptarti

klausimai sprendZiami vadovaujantis LR DK ir kitq teises aktq nuostatomis;
1'7' Jeigu Darbovieteje pagal LR DK nuostatas privalo bDti sudaryta darbo taryba ir ji yra sudaryta,

Sioje Kolektyvineje sutartyje numatytos nuosta os del Darbdavio ir Profesines sqjungos tarpusavio
informavimo ir konsultavimosi pareigq laikomos papildomomis garantijomls Sarbuotojams,
informavimo ir konsultavimosi procese papildomai dalyvaujant i-r pro-fesinei rqjrnguil Siu
Kolektyvine sutartimi nera ribojamos darbo ta nformaiim4 ir
konsultavim4si. 

.Vykdydamas Sioje Kolektyvin sines s4jungos
informavimo ir konsultavimosi su ja jsipareigoj s nuo pareigos
yvkdyti informavim4 ir konsultavim4si su darbo taryba, kiek tai numatyta LR DK;

1.8. Salys susitaria, kad Darbovietes lygmeniu atskiros kolektyvines sutartys nera sudaromos.

2. DARBO SUTARdIU SUDARYMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

2'l' Darbdavys, prie5 priimdamas sprendim4 del naujo Darbuotojo priemimo j darb4, apie tai
informuoja Profesing sqjung4, nurodydame s daibo funkcij4, apimti (etato OyJi), darbo
uZmokesdio m bDtinum4 priimti naul4'oartuotoj4 bei nr.oiolar naujo
Darbuotojo pri arbuotojq darbo kruviui ar darbo uZmokesdio dydZiui."2'2' Darbuotojai i . teises aktuose nustatytos tvarkos. Jeigu aiitinkamo
Darbuotojo priemimo i darb4 tvarkos nereglamentuoja special[s polstatyminiai aktii, Darbuotojo
priemimas i darb4 vykdomas atrankos bDdu 6lotatUis;, steteiojo"teisemis gali dalyvauti
Profesines s4j ungos atstovas;

2.3. Esant poreikiui atlikti darb4, kuriam
pirmiausia privalo pasiDlyti Si darb
kvalifikacij a yra tinkama Sio darbo
suderinamas su Darbuotojo atliekamomis
papildom4 darb4 nebus paZeisti maksimaliojo
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2.4. 2.3 punktas netaikomas projektinio darbo sutartims ar susitarimams del papildomo darbo
projektiniam darbui atlikti. Projektinio darbo sutartis ir susitarimus del papildomo darbo
projektiniam darbui atlikti Darbdavys sudaro savo nuoZiDra laikydamasis LR DK nustatytos
tvarkos;

2,5. Darbdavys isipareigoja nepriimti naujq pedagbginiq darbuotojq, jeigu dirbantiems to dalyko
(ugdymo srities) mokytojams nesudaromas darbo sutartyje numatytas darbo kruvis;

2.6, Darbuotojo darbo uZmokestis nustatomas Darbdavio ir Darbuotojo susitarimu, laikantis teises
aktq reikalavimq atsiZvelgiant i istaigai skirtas darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo le5as;

2.7. Asmenys, kuriuos sieja artimi giminystes ar svainystes ry5iai negali bUti idarbinami pareigoms,
del kuriq jie tapttl vienas kitam tiesiogiai pavaldls;

2.8. Sudarant darbo sutartj Darbdavys su Darbuotoju gali susitarti del i5bandymo, kurio terminas
negali btiti ilgesnis, kaip 3 menesiai, neskaitant laiko, kai Darbuotojas nebuvo darbe del laikinojo
nedarbingumo, atostogq ar kitq svarbiq prieZasdiq;

2.9. Jeigu darbo sutartis sudaroma su Darbuotoju, kuris yra buvgs Darbdavio Darbuotoju ir su kuriuo
darbo sutartis buvo nutraukta ne del Darbuotojo kaltes, darbo sutartyje iSbandymo 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 i5bandymo
termino suteikiama galimybe nutraukti darbo sutarti del Darbuotojo netinkamumo sulygtam
darbui ar sulygto darbo netinkamumo Darbuotojui;

2.11. Jeigu nera objektyvaus b[tinumo priimti Darbuotoj4 i darb4 biitent pagal terminuot4 darbo
sutarti, Darbdavys su Darbuotoju sudaro neterminuot4 darbo sutarti, nebent butent terminuotos
darbo sutarties sudarymo ra5tu pra5o pats Darbuotojas;

2.12. Darbdavys, laikydamasis LR DK nustatytq reikalavimq, gali su Darbuotojais sudaryti susitarimus
del konfidencialios informacijos apsaugos, tadiau Sis susitarimas negali buti sudaromas ilgesniam
nei I metq terminui po darbo santykiq pasibaigimo. Darbdavio patvirtintas konfidencialios
informacijos s4raSas turi buti pateiktas Profesinei sqjungai susipaZinti po tokio s4raSo

patvirtinimo ar pakeitimo;
2.13. Sudarant darbo sutarti del mokytojo pareigq darbo sutartyje nurodomas pareigines algos

koeficientas irlar darbo valandq skaidius per savaitg. Darbdavys informuoja ProfesinE s4jung4
apie pedagoginiq darbuotojq pareigines algos koeficientus prie5 tvirtinant tarifikacij4, darbo
kriivio skirstymq/skirstymo tvark4 ir suderina su Profesines sqjungos ir kitais darbuotojq
atstovais:

2.14. Pakeisti bDtin4sias darbo sutarties s4lygas, papildomas darbo sutarties s4lygas, nustatyt4 darbo
laiko reZimo rtiSi ar perkelti Darbuotoj4 dirbti i kit4 vietovg Darbdavio iniciatyva galima tik su
Darbuotojo ra5ytiniu sutikimu. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiIlytomis
pakeistomis bDtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties s4lygomis, kitos riiSies darbo laiko
reZimu ar kitoje vietoveje turi bUti i5reikStas per Darbdavio nustatyt4 terminq, kuri negali buti
trumpesnis negu 5 darbo dienos;

2.15. 2.14 punkte nepaminetos darbo s4lygos Darbdavio sprendimu gali b[ti keidiamos, pasikeitus jas
reglamentuojandiomis taisyklems ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio bDtinumo atvejais.
Apie Siq sqlygq pakeitimus Darbuotojas turi bDti informuojamas prie5 proting4 termin4, kuris
negali buti trumpesnis nei l0 darbo dienq.

2.16. Darbuotojo pareiginiq nuostatr4lpareigybes apra5ymo turinio keitimas yra laikomas biitinqjq
darbo sutarties s4lygq, apibreZiandiq darbo funkcij4, keitimu, todel Siam keitimui taikoma
bUtinqjq darbo sutarties s4lygq keitimo tvarka;

2.17. Kai LR DK ar kitos darbo teises normos nesuteikia Darbuotojui teises reikalauti pakeisti darbo
s4lygas, darbuotojas turi teisg pra5yti darbdavio pakeisti jo darbo s4lygas. Atsisakymas tenkinti
darbuotojo ra5tu pateikt4 pra5ym4 turi buti motyvuotas ir pateiktas ra5tu ne veliau kaip per 5

darbo dienas nuo darbuotojo praSymo pateikimo. Darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo
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pra5ymq pakeisti darbo s4lygas, del 5iq s4lygq pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne
anksdiau kaip po vieno menesio nuo darbuotojo pra5ymo pakeisti darbo s4lygas pateikimo;

2.18. Salys susitaria, kad jeigu darbo sutartis nutraukiama Darbdavio iniciatyva del Darbuotojo kaltes
arba Darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq, Darbuotojais jsipareigoja atlyginti Darbdaviui
jo turetas Darbuotojo mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo i5laidas (toliau - Mokymo iSlaidos),
Ko lektyvinej e sutartyj e nustatytomis sql y gom i s ;

2.19. Darbo sutarties nutraukimo metu Darbdavys privalo pateikti Darbuotojui paLymq, nurodydamas
Darbdavio patirtas Mokymo i5laidas, kurias Darbuotojas privalo atlyginti. Jeigu kyla gindas del
paZymoje nurodyto Mokymo iSlaidq dydZio, gindas pirmiausia sprendZiamas tarpininkaujant
Profesinei sqjungai, o jo neiSsprendus per dvi savaites, gindas sprendZiamas teises aktq nustatyta
tvarka;

2.20. Darbuotojui ir Darbdaviui sutarus del Mokymo iSlaidq dydZio arba 5i gind4 i5sprendus teises aktq
nustatyta tvarka, Mokymo iSlaidas Darbuotojas atlygina Darbdaviui per ne ilgesni, nei trijq
menesiq laikotarp! nuo Mokymo i5laidq dydZio suderinimo ar nustatymo, mokant kiekvien4
menesi lygiomis dalimis;

2.2l.Saliq sutarimu Mokymo iSlaidomis nelaikomos ir Darbdaviui neatlyginamos Darbuotojo
komandiruotes iSlaidos (keliones, nakvynes ir kita);

2.22. Saliq sutarimu iSlaidos, kuriomis Darbdavys finansuoja mokymus, seminarus, konferencijas ar
kitokius renginius, kuriuose pateikiamos Zinios ir informacija yra tiesiogiai susijg su konkretaus
Darbuotojo atliekama darbo funkcija, nelaikomos Sio Darbuotojo naudai Darbdavio patirtomis
iSlaidomis, susijusiomis su darbuotojo Ziniq ar gebejimq, vir5ijandiq darbo veiklai keliamus
reikalavimus, suteikimu;

2.23. Saliq sutarimu Darbuotojas atlygina tik per paskutinius I metus iki darbo sutarties pasibaigimo
Darbdavio patirtas Mokymo i5laidas;

2.24. 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 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:
2.24,1. kurie auginavaikq iki 14 metq;
2.24.2. kurie turi auk5tesng kvalifikacing kategorij4;
2.24.3. kurie neturi drausminiq nuobaudq;
2.24.4. pedagogai, kurie prieS maLiau nei 3 metus baige aukStqj4 mokykl4;
2.24.5. darbuotojai, turintys didesni darbo staZ4 Sioje mokykloje (iSskyrus, tuos, kurie lgijo teisg i

vis4 senatves pensij4 arba j4 gaunandius);
2.24.6. darbuotojai, kurie i5rinkti i darbuotojq atstovrl valdymo organus.

2.25. Ieigu keli atleidZiami Darbuotojai turi pirmenybes teisg bUti palikti dirbti, del to, kurj iS jq
atleisti, Darbdavys sprendZia laikydamasis LR DK reikalavimq.

2.26. Jeigu LRDK numato pareigq Darbdaviui sitilyti laisvas darbo vietas ketinamam atleisti
darbuotojui, toki4 pareig4 Darbdavys turi viso Darbuotojo ispejimo apie ketinim4 atleisti ji i5
darbo laikotarpiu;

2.27. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno menesio
laikotarpiui, gali buti nutraukta Darbuotojo ra5ytiniu parei5kimu, apie tai ispejus Darbdavj ne
veliau kaip prie5 dvideSimt kalendoriniq dienq. Darbuotojas turi teisg at5aukti pareiSkim4
nutraukti darbo sutartj ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo padavimo dienos;

2.28. Ieigu Darbuotojo darbo rczultatai yra nepatenkinami, Darbdavys privalo Darbuotojui ra5tu
nurodytijo darbo triikumus. Darbdavys ir Darbuotojas tokiu atveju privalo bendrai sudaryti rezul-
tatq gerinimo plan4 ne trumpesniam negu du menesiai laikotarpiui, nebent Darbuotojas ir
Darbdavys susitaria del kitokio termino, bet ne trumpesnio, nei I menuo. Darbdavys, vertindamas
ar Darbuotojo rezultatq gerinimo plano vykdymo rezultatai yra patenkinami, apie tai informuoja
Profesing s4jung4;
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2.29. Salir4 sutarimu, Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu be nurodytq LR DK taip pat laikoma:
2.29.1. Lygi.l galimybiq politikos ar jos igyvendinimo tvarkos paZeidimas;

2.30. Prie5 priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padaryto darbo pareigq
paZeidimo Darbdavys turi informuoti Profesing s4jung4.

2.31. PrieS priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sirtarti ar inicijuoti darbo sutarties nutraukim4 su
grupe Darbuotojq, Darbdavys privalo informuoti Profesing s4jung4 ir konsultuotis su ja del
btisimo grupes darbuotojq atleidimo i5 darbo padariniq suSvelninimo (perkvalifikavimo,
perkelimo i kitas darbo vietas, darbo laiko reZimo pokydiq, didesniq, negu LR DK numatytos,
iSeitiniq i5mokq, ispejimo terminq pratgsimo, laisvo laiko darbo paie5koms ir kt.) priemonir.l.
Konsultacijq metu Salys siekia sudaryti susitarim4 del neigiamq pasekmiq realaus suSvelninimo;

2.32. Salys susitaria, kad Darbuotojo praSymu ispejimo termino laikotarpiu jam turi buti suteikta ne
maLiau kaip l0 procentq buvusios darbo laiko normos naujo darbo paie5koms, kurio metu
darbuotojui paliekamas jo darbo uZmokestis. 5is laisvas laikas suteikiamas atitinkamai
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
pareik5tipageidavimus del laisvo laiko suteikimo b[do;

2.33. Darbdavys turi teisg bet kada iki ispejimo termino pabaigos priimti sprendim4 nutraukti darbo
sutarti, nukeldamas darbo santykiq pasibaigimo dien4 j paskuting jspejimo termino dien4 ir
neleisdamas darbuotojui ispejimo metu dirbti.

3. DARBO UZrUOrnSirO SALYGOS

3.1. Apskaidiuojant Darbuotojo vidutini darbo uZmokesti, vadovaujamasi teises aktq reikalavimais.
Apskaidiuojant padidint4 apmokejim4 Darbuotojui uZ naktini, vir5valandinj, Sventini darb4 ar
darb4 poilsio dien4, j skaidiavimus nera ltraukiamos premijos;

3.2. UZ vir5valandini darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafik4, uZ
vir5valandini darb4 nakti, uL darb4 Svendiq dien4 ir uL darb1 poilsio dien4, kuri nenustaty4a pagal
darbo (pamainos) grafikq, mokamas dvigubas Darbuotojo darbo uZmokestis;

3.3. Darbuotojo pra5ymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar vir5valandinio darbo laikas,
padauginti i5 nustatyto atitinkamo darbo apmokejimo koeficiento dydZio, gali bDti pridedami prie
kasmetiniq atostogq laiko. Teisg pasirinkti gauti apmokejim4 pinigais ar gauti papildomq laik4
prie kasmetiniq atostogq laiko, priklauso iSimtinai nuo Darbuotojo ir Darbdavio susitarimo;

3.4. Kai padidinamas Darbuotojo darbo mastas, sudaromas susitarimas del papildomo darbo pagal LR
DK. Konkrettis dydZiai del papildomq darbo funkcijq, s4lygq ir apmokejimo nustatomi darbo
sutarties priede, sudarytame su atitinkamu darbuotoju.

3.5. Premija, kuri skiriama Darbdavio iniciatyva siekiant paskatinti Darbuotoj4 uL gerai atlikt4 darb1,
veikl4 ar veiklos rezultatus, gali b[ti skiriama, vadovaujantis istaigos Darbo apmokejimo
sistemos apra5u.

3.6. Darbo sutardiai pasibaigus, visos Darbuotojo su darbo santykiais susijusios iSmokos iSmokamos,
kai nutraukiama darbo sutartis su Darbuotoju, bet ne veliau kaip iki darbo santykiq pabaigos.
Salys susitaria, kad esant objektyvioms aplinkybems, Darbdavys gali su Darbuotoju atsiskaityi
veliau, tadiau ne veliau kaip per deSimt darbo dienq;

3.7. Prie5 priimdamas sprendim4 del priedq, priemokq, premijq ar kitokio papildomo apmokejimo
Darbuotojui skyrimo, Darbdavys apie tai informuoja ir suderina su Profesine sqjunga, ketinamq
skirti priedq, priemokq, premijq ar kitokio papildomo apmokejimo dydi, finansavimo Saltini ir
faktini bei teisini pagrind4.

4. DARBO rR POTLSTO LArKO SALYGOS

4.1. Darbuotojo darbo krDvis turi i5likti nepakitgs visus mokslo metus ir gali buti keidiamas tik
iSimtiniais atvejais;
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4.2. Preliminarus Darbuotojq darbo krlvis mokslo metams nustatomas ir skelbiamas prieS vasaros
atostogq pradLi4. Galutinis Darbuotojq darbo kr[vis tviftinamas ir Darbuotojams skelbiamas per
rugsejo menesj;

4,3. Darbo sutarties vykdymo metu Darbuotojas, kurio darbo santykiai su Darbdaviu trunka ne

trumpiau kaip 3 metus, turi teisg pateikti preiSym4 ra5tu laikinai dirbti ne vis4 darbo laik4.
Darbdavys gali atsisakyti tenkinti darbuotojo praSym4 laikinai dirbti ne vis4 darbo dien4 tik del
svarbiq prieZasdiq;

4.4. Darbuotojas, kuriam ne viso darbo laiko s4lyga buvo nustatyta vadovaujantis sveikatos prieZi[ros
jstaigos i5vada del Darbuotojo sveikatos bukles, nejgalumo arba bDtinybes slaugyti Seimos nari,
taip pat ne5dioji, neseniai pagimdZiusi ar krUtimi maitinanti Darbuotoja, Darbuotojas, auginantis
vaik4 iki trej q metq, ar Darbuotojas, vienas auginantis vaik4 iki l4 metq arba neigalq vaik4 iki l6
metq, griZti dirbti viso darbo laiko s4lygomis turi teisg raStu ispejgs darbdav! prie5 dvi savaites,
i5skyrus atvejus, kai darbdavys sutinka ir gali nesilaikyi Sio termino;

4.5. Darbdavys, tvirtina s4ra54 pareigybiq, kurias uZimantys Darbuotojai dali darbo funkcijq gali
atlikti ne Darbovieteje, savo darbo laik4 tvarkydami savo nuoZitira (t.y. pareigybiq, kurioms gali
buti taikomas lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laiko reZimas). Toks darbo laiko
reZimas gali bilti taikomas Darbuotojams, kuriq darbo funkcijos gali b[ti tinkamai atliekamos
Darbuotojui fizi5kai nebudant Darbovieteje. Jeigu 5j 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 mokiniui specialistq
nekontaktines valandos ;

4.6. Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq darbo laikas susideda i5 dviejq daliq - kontaktiniq ir
papildomq valandq. Sios dvi dalys turi aiSkiai atsispindeti mokytojo darbo grafike;

4.7. Darbuotojas neturi teises be Darbdavio sutikimo savo darb4 pavesti atlikti kitam asmeniui;
4.8. Darbdavys privalo apsvarstyti ir, esant organizacinei ir gamybinei galimybei, tenkinti darbuotojo,

auginandio vaik4 (ivaiki) iki 7 metq, praSym4 laikinai, iki vaikui (ivaikiui) sukaks 7 metai,
pakeisti galiojandi4 kitos r[Sies darbo sutartj darbo vietos dalijimosi darbo sutartimi. Toks
darbuotojas turi teisg griZti dirbti pagal prie5 darbo vietos dalijimosi darbo sutartjjam galiojusi4
kitos rii5ies darbo sutarti, raStu ispejqs darbdavi prieS dvi savaites, iSskyrus atvejus, kai darbdavys
sutinka nesilaikyti Sio termino;

4.9. Vieno Darbuotojo laikino nedarbingumo ar atostogq metu jo darbo funkcijas atlieka kitas pagal t4
padi4 darbo vietos dalijimosi darbo sutarti dirbantis Darbuotojas (toliau - pavaduojantis
Darbuotojas), jeigu yra visos Sios s4lygos: l) del tokio pavadavimo nebus paZeisti pavaduojandio
darbuotojo minimaliojo poilsio ar maksimaliojo darbo laiko reikalavimai;

4.10. I5imtinais atvejais (staZuote, neiSnaudotos atostogos vasaros metu, turistines keliones, ktirybines
stovyklos, sanatorinis gydymas) atostogos gali bilti suteikiamos mokslo metq eigoje bendru
Darbdavio ir Darbuotojo susitarimu;

4.11. Darbuotojas, negaledamas del kokiq nors prieZasdiq atvykti jdarb4, apie tai privalo informuoti
Darbdavi prie5 vien4 darbo dien4, o atsiradus galimybei - nedelsiant pateikti neatvykimo
prieZasti patvirtinantj dokument4;

4.12. Jeigu LR DK arba 5i Kolektyvine sutartis nenumato kitaip, Darbuotojq darbo (pamainq) grafikai
praneSami Darbuotojams ne veliau kaip prie5 7 darbo dienas ikijq isigaliojimo;

4.13. Pagal suming darbo laiko apskait4 dirbandiq Darbuotojq darbo (pamainq) grafikai praneSami
Darbuotojams ne veliau kaip prie5 7 dienas ikijq isigaliojimo;

4.14. Darbuotojq darbo (pamainq) grafikai gali buti keidiami tik nuo darbdavio valios nepriklausandiais
atvejais, ispejus Darbuotoj4 prie5 2 Darbuotojo darbo dienas;

4.15. Darbo (pamainq) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su Profesine sqjunga. Darbdavys
pateikia darbo (pamainq) grafikus Profesinei s4jungai derinti ne veliau, kaip likus 3 darbo
dienoms iki jq pateikimo Darbuotojams;

4.16. Darbdavys vir5valandinius darbus be Darbuotojo raSytinio sutikimo gali skirtitik Siais atvejais:
4.16.1. Kai dirbami darbai, butini kra5to apsaugai ir siekiant uZtikrinti keli4 nelaimems bei pavojams;
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4.16.2. Kai dirbami visuomenei biitini darbai, Salinamos aplinkybes del avarijq, gaivaliniq nelaimiq;
4.16.3. Kai bDtina uLbaigti pradet4 darb4, kurio del nenumatytos kliDties esamomis s4lygomis nebuvo

galimauLbaigti per darbo valandq skaidiq;
4,17. Darbdavys privalo uZtikrinti, kad darbuotojai turetq reali4 galimybg pasinaudoti specialiomis

pertraukomis bei pertraukomis pailseti ir pavalgyti. Darbuotojai, kurie negali palikti savo darbo
vietos (pav. ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojai) turi tureti reali4 darbdavio
sudaryt4 ir uZtikrint4 galimybg, nepaLeidLiant teises aktq reikalavimq, pasinaudoti jiems
priklausandiomis pertraukomis pailseti, pavalgyti ar kitais neatideliotinais atvejais palikti darbo
viet4;

4.18. Darbdavys privalo tenkinti Darbuotojo praSym4 suteikti ne trumpesnes, negu praSo

Darbuotojas, trukmes nemokamas atostogas, jeigu nemokamq atostogq pra5oma:
4.18.1. del Darbuotojo i5vykimo studijuoti ! uZsienj, pateikus atitinkam4 mokymo paLymq;
4.18.2. del Darbuotojo Seimos nario slaugos del ilgalaikes ligos, pateikus paZym4;
4.18.3. darbuotojas turi teisg gauti nemokamas atostogas del kitq svarbiq asmeniniq prieZasdirl
iki 30 dienq trukmes, jeigu tai netrukdo normaliai istaigos veiklai;

4.19. Kasmetiniq atostogq suteikimo eilg Darbovieteje sudaro Darbdavys, suderings su Profesine
sqjunga. Kasmetiniq atostogq suteikimo eiles sudarymas pradedamas ne veliau, kaip vasario I
dien4, o baigiamas iki balandZio 30 dienos. Per 5j laikotarpj Darbuotojai turi teisg teikti
individualius pra5ymus del kasmetiniq atostogq suteikimo eiles, i kuriuos Darbdavys privalo
atsiZvelgti, jeigu jr'l tenkinimas nesudaro nepateisinamq sunkumq Darbovietes darbo
organizavimui ir nesukelia nepateisinamq finansiniq netekimq Darbdaviui. Bet kuriuo atveju
sprgsdamas tokius Darbuotojq pra5ymus, Darbdavys negali paZeisti LR DK numatytrl s4lygq,
kurioms esant prioritetas del kasmetiniq atostogq suteikimo eiles pirmiausia privalo b0ti
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 birZelio I
dienos iki kitq metq geguZes 3l dienos. Kasmetines atostogq suteikimo eiles velesni keitimai
galimi tik Darbuotojo ir Darbdavio sutarimu arba jeigu Darbuotojas to pra5o remiantis
svarbiomis prieZastimis. Bet kuriuo atveju Kasmetiniq atostogr.l suteikimo eiles velesnis
keitimas negali paZeisti kitq Darbuotojq teisiq ir teisetq interesq, nebent jie su tuo raStu sutinka;

4.20. Darbuotojas, turintis teisg jatostogas vaikui priZiDreti, iki vaikui sukanka treji metai, ir
ketinantis Siomis atostogomis pasinaudoti ar griLti i darb4 joms nepasibaigus, apie tai ra5tu
privalo ispeti darbdavj ne veliau kaip prie5 l4 kalendoriniq dienq;

4.21. Darbuotojas, turintis teisg iatostogas lvaikintam vaikui priZiDreti ir ketinantis pasinaudoti
Siomis atostogomis ar griZti i darb4 joms nepasibaigus, apie tai ra5tu privalo ispeti darbdavi ne

veliau kaip prie5 tris darbo dienas;
4.22. Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programose, suteikiamos iki

penkiq darbo dienq per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
programose. Tokios atostogos suteikiamos informavus darbdavi ne veliau kaip prieS dvide5imt
darbo dienq.

4.23. 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 deSimt darbo dienq per vienus darbo
metus, paliekama ne maZiau kaip puse Darbuotojo vidutinio darbo uZmokesdio;

s. DARBUOTOJU SAUGOS rR SVETKATOS PRTEMONBS

5.1. Darbuotojui turi buti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo s4lygos;
5.2. Darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi b[ti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai, irengla pagal

Darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimus;
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5.3. LeidLiama naudoti tik techniSkai 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 drausmes paZeidimas;

5.5. I5laidas uZ kasmeting medicining apZiDr4 ir Vidutini darbo uZmokesti Darbuotojams apmoka
Darbdavys.

6. Sar,4l rARpusAVIo TNFoRMAVIMo rR KoNSULTAVIMosI TVARKA

6.1. Darbdavys reguliariai, ne rediau kaip kart4 per kalendorinius metus, Profesinei sEjungai pateikia
informacij4 apie:
6.1.1. terminuotq darbo sutardiq bDklg Darbovieteje, nurodydamas Darbuotojq, dirbandiq
pagal terminuotas sutartis, skaidiq, uZimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupeje yra daugiau
negu du Darbuotojai, darbo uZmokesdio vidurki pagal profesijq grupes;
6.1.2. ivykusius darbo uZmokesdio pokydius;
6.1 .3. darbuotojq saugos ir sveikatos priemoniq, kurios padeda gerinti darbo aplink4,
igyvendinimo rezultatus;
6.1.4. kitus klausimus, turindius ypating4 svarb4 ekonominei ir socialinei Darbuotojq padediai.

6,2. Profesines s4jungos informavimas ir konsultavimas vykdomas LR DK nustatyta tvarka
lygiagrediai su Darbo taryba.

6.3. Darbdavys informuoja Profesing sqjung4 ir su ja konsultuojasi priimdamas sprendimus del
darbo apmokejimo sistemos; del naujq technologiniq procesq ivedimo tvarkos; del informaciniq
ir komunikaciniq technologijq naudojimo bei Darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje
tvarkos; del Darbuotojq privataus gyvenimo apsaugq galindiq paZeisti priemoniq nustatymo; del
Darbuotojq asmens duomenq saugojimo politikos ir jos igyvendinimo priemoniq; del lygiq
galimybiq politikos igyvendinimo ir vykdymo prieZi[ros principq igyvendinimo priemoniq; del

itamp4 darbe maZinandiq priemoniq nustatymo; del kitq Darbuotojq socialinei ir ekonominei
padediai aktualiq teises aktq. Apie tokius b[simus sprendimus Profesine s4junga informuojama
prieS deSimt darbo dienq iki planuojamo jq patvirtinimo. Ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo
informacijos gavimo dienos Profesine s4junga gali pareikalauti pradeti konsultacijas, kurios turi
bDti pradedamos ne veliau kaip per tris darbo dienas nuo pareikalavimo ir trukti ne trumpiau
kaip 5 darbo dienas nuo pirmos konsultavimosi dienos, nebent Salys sutaria kitaip;

6.4. Apie renkamo ar iSrinkto i Profesines s4jungos organ4 Darbuotojo atleidim4 Profesine sqjunga
informuojama ra5tu prieS toki pat termin4, kaip ir atleidZiamas Darbuotojas.

7. SalIvls svARBros DARBo, EKoNoMINES IR socIALINES s4l,ycos

T.L Darbdavys isipareigoja pagal galimybes remti Darbuotojq ir jq Seimos nariq kulturing, sporting
ir turisting veikl4, sudaryti s4lygas Darbuotojq poilsiui, sudaryti galimybg Siais tikslais naudotis
Darbdavio patalpas ir inventoriq;

7.2. Darbdavys isipareigoja pagal galimybes skirti Darbuotojams, kuriq materialine b[kle sunki del
ligos, Seimos nariq mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo, ar kitq svarbiq prieZasdiq,
materialines paSalpas i5 sutaupytq darbo uZmokesdio fondo ar kitq le5q, taip pat teikti kitokiq
pagalb4 toki em s darbuotoj am s ;

7.3. Profesines s4jungos valdymo organq nariaipareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu jie
Siq pareigq vykdymo laikui atleidZiami nuo darbo ne maZiau kaip 60 darbo valandq per metus,
uZ 5i laik4 jiems paliekant jq vidutin! darbo uZmokesti. 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 Darbdaviu suderintu laiku jiems turi btiti suteikiamos ne maLiau
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kaip 3 darbo dienos per metus. UZ 5i laik4 jiems paliekamas vidutinis darbo uZmokestis. Apie
poreiki iSvykti Siuo tikslu Darbuotojas informuoja Darbdavj ne veliau kaip prieS 5 darbo dienas;

7.5. Darbdavys Darbuotojams sudaro s4lygas kelti kvalifikacij4 ar persikvalifikuoti. Darbdavys
pagal galimybes apmoka kvalifikacijos kelimo ar persikvalifikavimo i5laidas. Pedagogai per
kalendorinius metus turetq tobulintis ir kelti Savo kvalifikacij4 bei profesinius sugebejimus ne
maLiau kaip 18 akademiniq valandq;

7.6. Darbdavys turi teisg dalyvauti vieSuose Profesines sqjungos organq susirinkimuose stebetojo
teisemis. Profesines sqjungos atstovai turi teisg dalyvauti Darbdavio valdymo ir savivaldos
organq, komitetq, komisijq posedZiuose, susirinkimuose stebetojo teisemis, jeigu Si

Kolektyvines sutartis ar LR DK nenumato Profesines sqjungos atstovams daugiau teisiq;
7.7 . Profesine s4junga 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 stabiliq ir klestindi4 darbo viet4;

7.8. Darbdavys, esant galimybei, Profesines sqjungos veiklai vykdyti tarpusavio sutarimu suteikia
laisvas patalpas, kompiutering irang4, spausdinimo, kopijavimo, telefono, interneto paslaugas,
skelbimq lent4;

7.9. Esant Darbuotojo - Profesines s4jungos nario - pra5ymui, Darbdavys iSskaidiuoja i5 Darbuotojo
darbo uZmokesdio Profesines sqjungos nario mokesti ir Darbuotojo nurodyta tvarka perveda ji i
nurodyt4 s4skait4;

7.10. Mokytojq kambaryje ir greta Profesines sqjungos darbui skirtos patalpos/vietos skiriama vieta
Profesines s4j ungos informacij ai skelbti ;

7.11. Profesine sqjunga gali darbo metu Saukti susirinkimus 2 kartus per metus patogiu laiku, tadiau
uztikrinant, kad del to nenukentetq Darbovietes darbine veikla. Susirinkimq, Saukiamq ne darbo
metu skaidius, neribojamas;

7.12. Profesine s4junga isipareigoja mokyti Profesines sqjungos narius ir to pageidaujandius
Darbuotojus darbo teises ir kitais Darbovieteje aktualiais socialiniais bei ekonominiais
klausimais;

7.13. Darbdavys isipareigoja sukurti toki4 darbo aplinkq, kurioje Darbuotojas ar jq grupe nepatirtq
prieSiSkq, neetiSkq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, iLeidLianfq veiksmq, kuriais kesinamasi i
atskiro Darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens neliediamum4 ar
kuriais siekiama Darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti i bejegg padetj;

7,14. Darbuotojas privalo saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus. Darbuotojas privalo
naudotis Darbdavio perduotomis darbo priemonemis, turtu, taip pat leSomis pagal jq tikslinq
paskirtj ir taupiai. Darbdavys turi teisg nustatyti jam priklausandiq ir darbuotojui perduotq darbo
priemoniq, turto ar leSq naudojimo tvark4;

7.15. Darbdavys isipareigoja skatinti Darbuotojq iniciatyvas, kuriomis gerinama Darbdavio veikla ir
turto bei le5q efektyvus panaudojimas. UZ tokias Darbuotojq iniciatyvas, kurios turi esmines
reik5mes Darbdavio veiklos gerinimui ir turto, bei le5q efektyviam panaudojimui, Darbdavys
gali skirti Darbuotojui premijas ar priedus kalendoriniq metq pabaigoje.

8. KOLEKTYVINES SUTARTIES VYKDYMO, KEITIMO, PILDYMO TVARKA

8.1. Kolektyvine sutartis isigalioja jos pasira5ymo dien4 ir galioja tol, kol nesudaroma kita kolektyvine
sutartis arba j i nenutraukiama;

8.2. Kolektyvine sutartis galioja keturis metus. Jei likus dviem menesiams iki Kolektyvines sutarties
galiojimo termino pabaigos nei viena Salis nepareiSkia pageidavimo pradeti derybas del
Kolektyvin€s sutarties pakeitimo, Kolektyvines sutarties galiojimas pratgsiamas dar keturiems
metams. Pasibaigus Siam terminui, Kolektyvines sutarties pratgsimo klausimas sprendZiamas
Siame punkte nurodyta tvarka;
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g.3. Jei likus ne maLiau kaip dviem mdnesiams iki Kolektyvines sutarties galiojimo termino pabaigos

kuri nors Salis parei5kia pageidavim4 pradeti derybas del Kolektyvines sutarties pakeitimo, Sios

derybos pradedamos ir vykdomos LR DK nustatyta tvarka. Salims nesutarus del Kolektyvines

sutarties pakeitimq iki Kolektyvines sutarties galiojimo termino pabaigos, Kolektyvine sutartis

laikoma nepakeista ir pratgsiama dar keturierns metams. Saliq nesutarimas del Kolektyvines

sutarties pakeitimo gali bUti prieZastis nepratgsti Kolektyvines sutarties galiojimo termino jam

pasibaigui tik tuo atveju, jeigu Saliq si[lomi pakeitimai, del kuriq Salys nesutard, buvo siUlomi

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 bDti prieZastis nepratqsti

Kolektyvines sutarties galiojimo termino Sioje Kolektyvineje sutartyje nustatyta tvarka;

8.4. Jeigu Salys laikosi Kolektyvines sutarties, vienaSali5kaij4 nutraukti negalima. Kolektyvinq sutarti

viena5aliSkai nutraukti Salis gali tik jeigu darbo gind4 nagrinejantis subjektas nustato

Kolektyv ines sutarties paLeidimq;

8.5. Kolektyvine sutartis sudaroma raStu trimis egzemplioriais, po vien4 egzemplioriq kiekvienai i5

$aliq. Tredias egzempliorius taip patperduodamas Profesinei sqiungai ir yra skirtas Kolektyvines

sutarties registravimui Kolektyviniq sutardiq registre;

8.6. Profesine i4ungu (o jai to nedaran LR ikti

Kolektyvinq sutirti iegistravimui Kol e. Si ikti
per l0-dienq nuo Kolektyvines sutart i4re oti,

kai pasibaigus Kolektyvines sutarties galiojimo terminuiji pratgsiama naujam terminui;

8.7. Kolektyvines sutarties vykdym4 kontroliuoja Salys. Ne maZiau kaip kart4 per kalendorinius metus

Saliq atstovai susirinkimo metu aptaria Kolektyvines sutarties vykdym4;

Bet kokie Kolektyvines sutarties nuostatq aiSkinimai tampa Kolektyvines sutarties sudetine

dalimi, jeigu jie yra iSdestyti raStu ir pasira5yti abiejq Saliq;

Visi Koiekiyvines sutarties priedai, papildymai ir pataisymai sudaromi tik ra5tu ir yra sudedamoji

Kolektyvines sutarties dalis.

TelSiq lopSelio-darZelio,,Mastis" direktore Danute Popovid

Lietuvos Svietimo ir mokslo profesines sqjungos Tel5iq rajono

susivienij imo lopSelio-d arlelio,,Mastis" profesines s4jungos

pirmininke Vilija Kergiene @^,/-

8.8.

8.9.


