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KOLEKTWINE SUTARTIS

2020 m. kovo 10 d.

EigirdZiai

Tel5iq r. EigirdZiq pagrindine mokykla (toliau - Darbdavys), atstovaujama direktores Danutes

Ju5kienes, veikiandios pagal Tel5iq r. EigirdZiq pagrindines mokyklos nuostatus, ir Lietuvos
Svietimo ir Mokslo profesines s4jungos Tel5iq rajono susivienijimo Tel5iq r. EigirdZiq pagrindines

mokyklos profesine s4junga (toliau - Profesine sqjunga), atstovaujama pirmininkes Neringos
Gurliauskaites, veikiandios pagal Profesines s4iungos istatus, (toliau - Darbdavys ir Profesine

s4junga kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi) sudare Siq kolektyving sutarti (toliau

- Kolektyvine sutartis) Siomis s4lygomis:

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

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

Kolektyvineje sutartyje pasiektas susitarimas atitinka abiejq Saliq, kurios vadovaujasi Lietuvos
Respublikos teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius, valiq, nepaileidLia Saliq teisiq ir
teisetq interesq. Sa[q pasiektos nuolaidos ir prisiimti isipareigojimai sudaro vien4 darniq visum4,

kuria Salys siekia bendros darbdavio ir darbuotojq geroves, darbo santykiq darnaus vystymosi
interesq pusiausvyros ir kiekviena i5 Salis vengia interesq konflikto. Bet kokie nukrypimai
Kolektyvineje sutartyje nuo Lietuvos Respublikos teises aktq nuostatq yra negalimi.

2. Kolektyvine sutartis taikoma Darbdavio, Profesines sqjungos ir Profesines sqjungos d.I,
kurie yra Darbdavio darbuotojai, (toliau - Profesines s4jungos nariai) tarpusavio santykiams

reguliuoti.
3. Kolektyvineje sutartyje Profesines s4jungos nariai vadinami Darbuotojais.
4. Kolektyvineje sutartyje visos Darbdaviui priklausandios Darbovietes yra ivardijamos

s4voka,,Darboviet6" (vienaskaita), j eigu tiesiogiai nenurodyta kitaip.
5. Jeigu Darbovieteje pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau LR DK) nuostatas

privalo btti sudaryta darbo taryba ir ji yra sudaryta, Sioje Kolektyvineje sutartyje numatytos

nuostatos del Darbdavio ir Profesines sqjungos tarpusavio informavimo ir konsultavimosi pareigq

laikomos papildomomis garantijomis Darbuotojams, informavimo ir konsultavimosi procese

papildomai dalyvaujant ir Profesinei s4iungai. Sia Kolektyvine sutartimi nera ribojamos darbo

tarybos i5imtines teises i informavim4 ir konsultavim4si. Vykdydamas Sioje Kolektyvineje sutartyje

numatytus Profesines sqjungos informavimo ir konsultavimosi su ja isipareigojimus ir
vadovaudamasis LR DK darbdavys informuoja ir konsultuoja su darbo taryba.

6. Salys susitaria, kad Darbovietes lygmeniu atskiros kolektyvines sutartys ndra sudaromos.

II SKYRIUS
DARBO SUTAREIU SUDARYMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO S.TLYGOS

7. Darbdavys, prie5 priimdamas sprendimq del naujo Darbuotojo priemimo i darbq, apie tai
informuoja Profesing s4jung4, nurodydamas darbo funkcij4, jos apimti (etato dydi), numatomo skirti
darbo uZmokesdio preliminanl dydi, darbo uZmokesdio mokejimo Saltini, pagrindZia bfltinum4
priimti nauj4 Darbuotoj4 bei nurodo, ar naujo Darbuotojo priemimas tures itakos kitq Darbuotojq
darbo kr0viui ar darbo uZmokesdio dydZiui.

8. Darbuotojai i darb4 priimami laikantis teises aktuose nustatytos tvarkos. Jeigu atitinkamo
Darbuotojo priemimo i darb4 tvarkos nereglamentuoja specialtis poistatyminiai aktai, Darbuotojo
priemimas i darba vykdomas atrankos btdu (pokalbis), stebetojo teisemis gali dalyvauti Profesines

sqjungos atstovas.
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9. Esant poreikiui atlikti darb4, kuriam Darbdavys tiesiogiai n0ra pasamdgs darbuotojo,
Darbdavys pirmiausia privalo pasitlyti 5i darb4, kaip papildom4 darb4, esamiems Darbuotojams,
kuriq kvalifikacija yra tinkama Siam darbui atlikti, ir jeigu tokio papildomo darbo atlikimas yra
suderinamas su Darbuotojo atliekamomis pagrindinemis darbo funkcijomis ir atliekant Sipapildom4
darb4 nebus paZeisti maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. Darbuotojai apie
sutikim4 ar nesutikim4 atlikti papildom4 darb4 privalo informuoti Darbdavi ra5tu (ra5yti sutikim4)
ne veliau, kaip per 1 darbo dien4 nuo pasifllymo gavimo, Darbuotojas su Darbdaviu gali susitarti del
kitokio termino. Nesant galimybes pasiiilyti papildomo darbo mokykloje dirbantiems Darbuotojams
arba jiems Sio darbo atsisakius, Darbdavys papildomam darbui atlikti priima i darba kit4 darbuotoj4.

10. 9 punkto nuostatos netaikoma 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 nuoZilra laikydamasis LR DK nustatytos
tvarkos.

1 1. Darbdavys isipareigoja nepriimti naujq pedagoginiq darbuotojq, jeigu dirbantiems to
dalyko (ugdymo srities) mokyojams nesudaromas darbo sutartyje numatytas darbo kr[vis.

12. Darbuotojo darbo uZmokestis nustatomas Darbdavio ir Darbuotojo sutarimu,
vadovaujantis Darbo apmokejimo istatymo (toliau DAD.

13. Sudarant darbo sutarti Darbdavys su Darbuotoju gali susitarti del i5bandymo, kurio
terminas negali b[ti ilgesnis, kaip 2 menesiai, neiskaitant laiko, kai Darbuotojas nebuvo darbe del
laikinojo nedarbingumo, atostogq ar kitq svarbiq prieZasdiq.

14. Jeigu darbo sutartyje numatytas susitarimas del iSbandymo, laikoma, kad i5bandymas
nustatytas abiejq darbo sutarties Saliq naudai ir abi darbo sutarties Salys turi teisg naudotis
iSbandymo termino suteikiama galimybe nutraukti darbo sutarti del Darbuotojo netinkamumo
sulygtam darbui ar sulygto darbo netinkamumo Darbuotojui.

15. Jeigu nera objektyvaus bltinumo priimti Darbuotoj4 i darb4 pagal terminuotq darbo
sutarti, Darbdavys su Darbuotoju sudaro neterminuot4 darbo sutarti, nebent terminuotos darbo
sutarties sudarymo ra5tu pra5o pats Darbuotojas.

16. Buvusiems Darbdavio Darbuotojams, atleistiems i5 darbo ne del Darbuotojo kaltes,
suteikiama pirmumo teise b[ti priimtiems i laisvas darbo vietas, atitinkandias jq kvalifikacijE, jeigu
LR DK ar 5i Kolektyvine sutartis nesuteikia pirmumo teises Sias laisvas darbo vietas uZimti
esamiems Darbuotoj ams.

17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenq teisines apsaugos istatymu,
mokykloje patvirtintais asmens duomenq apsaugos tvarkq apraSais, Darbdavys ir Darbuotojas saugo
savo ir kitq darbuotojq, tevq bei mokiniq konfidencialius duomenis, neteikia informacijos tretiems
asmenims be asmenq sutikimo, darbuotojas saugo istaigos ir joje dirbandiq darbuotojq bei mokiniq
duomenis ir laikosi konfidencialumo principo nutraukgs darbo santykius Sioje istaigoje trejus metus.

18. Sudarant darbo sutarti del mokytojo pareigq darbo sutartyje nurodomas pareigines algos
pastoviosios dalies koeficientas, sulygtas darbo valandq skaidius per savaitg ir metines valandos.
Darbdavys pedagoginiq Darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus, darbo kruvio
skirstym4, darbuotojq darbo uZmokesdio mokejimo tvarkos apraS4 derina su Profesine s4junga.

19. Pakeisti bfltin4sias darbo sutarties s4lygas, papildomas darbo sutarties sqlygas, nustatyt4
darbo laiko reZimo r[Si ar perkelti Darbuotoj4 dirbti i kit4 vietovg Darbdavio iniciatyva galima tik
su Darbuotojo ra5ytiniu sutikimu. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasifilytomis
pakeistomis butinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sqlygomis, kitos r[Sies darbo laiko
reZimu ar kitoje vietoveje turi blti iSreikStas per Darbdavio nustatytE terminq, kuris negali bUti
trumpesnis negu 5 dienos.

20. 19 punkte nepaminetos darbo s4lygos Darbdavio sprendimu gali bflti keidiamos,
pasikeitus jas reglamentuojandioms taisyklems ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio
butinumo atvejais. Apie Siq s4lygq pakeitimus Darbuotojas turi b[ti informuotas prie5 protingq
terminq, kuris negali bflti trumpesnis, nei 5 darbo dienos. Darbdavys, konsultuodamasis su

Profesine s4junga, sudaro pakankamas s4lygas Darbuotojui pasirengti bUsimiems pasikeitimams.
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21. Darbuotojo pareigybes apra5ymo turinio keitimas yra laikomas bltinqjq darbo sutarties
s4lygq, apibreZiandiq darbo funkcij4, keitimu, todel Siam keitimui taikomos butinqjq darbo sutarties
s4lygq keitimo tvarka.

22. Salys susitaria, jeigu darbo sutartis nutraukiama Darbdavio iniciatyva del Darbuotojo
kaltes arba Darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq, Darbuotojas isipareigoja atlyginti
Darbdaviui jo turetas Darbuotojo mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo i5laidas (toliau - Mokymo
i5laidos) uZ paskutinius vienerius darbo metus.

23. Darbo sutarties nutraukimo metu Darbdavys privalo pateikti Darbuotojui palym1,
nurodydamas Darbdavio patirtas Mokymo, kvalifikacijos tobulinimo kursq i5laidas, kurias
Darbuotojas privalo atlyginti. Jeigu kyla gindas del paZymoje nurodyo Mokymo, kvalifikacijos
tobulinimo kursq i5laidq dydLio, gindas pirmiausia sprendZiamas tarpininkaujant Profesinei
sqjungai, o jo nei5sprendus per dvi savaites, gindas sprendZiamas teises aktq nustatyta tvarka.

24. Darbuotojui ir Darbdaviui sutarus del Mokymo, kvalifikacijos tobulinimo kursq i5laidq
dydZio arba 5i gind4 i5sprendus teises aktq nustatyta tvarka, Mokymo, kvalifikacijos tobulinimo
kursq i5laidas Darbuotojas atlygina Darbdaviui per ne ilgesni, nei Se5iq menesiq laikotarpi nuo
Mokymo, kvalifikacijos tobulinimo kursq i5laidq dydZio suderinimo ar nustatymo, mokant
kiekvien4 menesi lygiomis dalimis.

25. Satq sutarimu Mokymo, kvalifikacijos tobulinimo kursq i5laidomis nelaikomos ir
Darbdaviui neatlyginamos Darbuotojo komandiruotes i5laidos (keliones, nakvynes, maitinimo ir
kita).

26. Sahq sutarimu Darbuotojas atlygina tik per paskutinius I metus iki darbo sutarties
pasibaigimo Darbdavio patirtas Mokymo iSlaidas.

27. Jeigu keli atleidZiami Darbuotojai turi pirmenybes teisg buti palikti dirbti, del to, kuri iS jq
atleisti, Darbdavys sprendZia laikydamasis LR DK reikalavimq. Darbdavys tokiu atveju privalo
stengtis, kad dirbti bttq paliktas tas Darbuotojas, kurio kompetencija ir darbo rczultatai bei kiti su
darbine veikla susijg kriterijai yra auk5tesni (kvalifikacine kategorija, darbo patirtis, darbo reztitatai
ir staZas toje darbovieteje), tadiau darbdavys turi atsiZvelgti i istatymais numatytas socialines
garantijas (ikipensini amZiq, neigalum4, Seimos padeti ir kt.), kad darbuotojo atleidimas turetq
maZesnes neigiamas socialines pasekmes. Del Darbuotojo socialinio paZeidZiamumo atleidimo
atveju vertinimo Darbdavys konsultuojasi su Profesine s4junga.

28. PrieS priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padaryto darbo pareigq
paZeidimo, Darbdavys turi aptarti su Profesine sqjunga vertinant paZeidimo ar paieidimq sunkum4
ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltg, prieZastini ry5i tarp darbuotojo veikos ir
atsiradusiq padariniq, jo elgesi ir darbo rezultatus iki paZeidimo ar paZeidimq padarymo, atleidimo
i5 darbo proporcingum4 paZeidimui ar jq visumai.

III SKYRIUS
DARBO UZUOXESdTO SALYGOS

29. Apskaidiuojant Darbuotojo vidutini darbo uZmokesti, vadovaujamasi teises akttt
reikalavimais. Apskaidiuojant padidint4 apmokejim4 Darbuotojui uZ naktini, vir5valandini, Sventini
darb4 ar darb4 poilsio dien4, i skaidiavimus ndra itraukiamos premijos.

30. Darbuotojo pra5ymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar vir5valandinio darbo
laikas, padauginti i5 nustat5rto atitinkamo darbo apmokejimo koeficiento dydZio, gali biiti pridedami
prie kasmetiniq atostogq laiko.

31. Esant nukrypimq nuo nornaliq darbo s4lygq, kai padidinamas Darbuotojo darbo kr[vis,
mokamas padidintas darbo uZmokestis. Konkretls dydZiai nustatomi darbo sutartyje, sudarytoje su

atitinkamu Darbuotoj u.
32. Dubo sutardiai pasibaigus, visos Darbuotojo su darbo santykiais susijusios i5mokos

i5mokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su Darbuotoju, bet ne veliau kaip iki darbo santykiq
pabaigos. Salys susitaria, kad esant objektyvioms aplinkybems, Darbdavys gali su Darbuotoju
atsiskaityti veliau, tadiau ne veliau kaip per de5imt darbo dienq.
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33. Prie5 priimdamas sprendimq del priedq, priemokq, premijq ar kitokio papildomo
apmokejimo Darbuotojui skyrimo, Darbdavys privalo apie tai informuoti Profesing sqiungQ,
nurodydamas ketinamq skirti priedq, priemokq, premijq ar kitokio papildomo apmokejimo dydi,
finansavimo Saltini ir faktini bei teisinipagrindq.

34. Kiekvienq kalendoriniq metq rugseji Darbdavys privalo svarstyti galimybg didinti ir, esant
galimybei padidinti, darbuotojq darbo uZmokesti einamiesiems mokslo metams, nevir5ijant
nustatyto mokyklai darbo uZmokesdio fondo. Darbuotojo darbo uZmokestis didinamas laikantis Siq
principq (prioriteto tvarka):

35.1. Darbuotojui suteikiamas kaip galima didesnis (o pageidaujamas) darbo krfivis,
tarifi kuoj ant kontaktines ir nekontaktines valandas;

35.2. didinamas darbuotojo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas;
35.3. didinamos darbuotojui jau skirtos priemokos ir priedai;
35.4. skiriamos priemokos ir priedai.

IV SKYRIUS
DARBO IR POTLSTO LArKO SALYGOS

36. Darbuotojo darbo krtivis turi i5likti nepakitgs visus mokslo metus ir gali b[ti keidiamas tik
i5imtiniais atvejais, darbuotojui sutikus.

37. Darbuotojas, kuriam ne viso darbo laiko sqlyga buvo nustatyta vadovaujantis sveikatos
prieZiuros istaigos i5vada del Darbuotojo sveikatos b0kles, neigalumo arba bltinybes slaugyti
Seimos nari, taip pat neSdioji, neseniai pagimdZiusi ar kriitimi maitinanti Darbuotoja, Darbuotojas,
auginantis vaik4 iki trejq metq, ar Darbuotojas, vienas auginantis vaik4 iki 14 metq arba neigalq
vaik4 iki 18 metq, griZti dirbti viso darbo laiko s4lygomis turi teisg raStu ispejE darbdavi prie5 I
savaitg, i5skyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyi Sio termino.

38. Darbdavys suderina su Profesine s4junga sqraS4 pareigybiq, kurias uZimantys Darbuotojai
dali darbo funkcijq gali atlikti ne Darbovieteje, savo darbo laik4 tvarkydami savo nuoZiiira (t.y.
pareigybiq, kurioms gali btti taikomas lankstus darbo grafikas, individualus darbo laiko reZimas,
nuotolinio darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo btdas). Toks darbo laiko reZimas gali
buti taikomas Darbuotojams, kuriq darbo funkcijos gali bfiti tinkamai atliekamos Darbuotojui
fizi5kai nebldant Darbovieteje. Jeigu 5i kriterijq atitinka tik dalis Darbuotojo darbo funkcijq, toks
darbo laiko reZimas gali blti taikomas tik tai Darbuotojo darbo funkcijq daliai. Salys susitaria, kad
tokius kriterijus atitinka pedagogq ir pagalbos mokiniui specialistq nekontaktines valandos.

39. Pedagogai budi mokykloje per pertraukas ir renginiuose pagal patvirtint4 budejimo
mokykloje ir renginiuose grafik4 ir budejimo metu atsako uZ mokiniq saugumQ, tvark4, ivykus
nelaimingam atsitikimui, mokiniui paZeidus elgesio taisykles, taiko drausminimo priemones,
informuoja klases aukletoj4, socialini pedagog4, mokyklos vadov4, uZ budejimq mokytojams
suteikiant laisvas dienas mokiniq atostogq metu irlarba skiriant valandas etate.

40. Darbuotojai (pedagogai) ne daZniau kaip kart4 per m6nesi (Darbuotojo sutikimu) budi
poilsio vakarq, olimpiadq, konkursq, parodq, varZybq, egzaminq vykdymo ar kitq renginiq metu,
Darbuotojo pasirinkimu uZ tai jam suteikiant laisv4 dien4 Darbuotojo pasirinkq mokiniq atostogq
metu.

41. Jeigu Darbuotojas profesines s4jungos narys teises aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais
yra nu5alinamas nuo darbo, Darbdavys nedelsiant apie tai informuoja Profesing s4iungQ.

42. I5imtinais atvejais (staZuote, nei5naudotos atostogos vasaros metu, turistines keliones,
kiirybines stovyklos, sanatorinis gydymas) atostogos gali bfti suteikiamos mokslo metq eigoje
bendru Darbdavio ir Darbuotojo susitarimu.

43. Mokiniq atostogq metu pedagogai dirba pagal patvirtint4 grafik4 mokslo metams ir pagal
vadovo sudaryt4 veiklq planq Darbovieteje. Sudering su mokyklos vadovu pedagogai kvalifikacijos
tobulinimo, saviSvietos, pasirengimo pamokoms ir kitas su darbo funkcijomis susijusias veiklas gali
atlikti ne Darbovieteje, o kitoje jiems priimtinoje vietoje (namuose, bibliotekoje, kvalifikacijos
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tobulinimo istaigose ir kt.). Mokiniq atostogq metu pedagogai privalo profilaktiSkai pasitikrinti
sveikatq.

44. Mokytojai netiesioginiam darbui su mokiniais valandas, skirtas ugdomajai veiklai
planuoti, pasiruo5ti pamokoms ir mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti, informuoti tevelius,
projektams rengti, pasiruo5ti renginiams ir metodinei veiklai gali dirbti nuotoliniu biidu pagal

mokyklos nuotolinio darbo tvarkos apraS4 ir pagal patvirtint4 darbo grafik4, darbuotojas, dirbantis
nuotoliniu bfidu, prisiima atsakomybg uZ savo - kaip darbuotojo - darbo saug4, s4zining4 darbo
laiko naudojim4.

45. Mokiniq atostogq metu mokytojai, socialinis pedagogas, logopedas privalo buti i5 anksto
pranestuose administracijos rengiamuose posedZiuose, darbo grupese, kvalifikacijos kelimo ar
kituose renginiuose, vis4 kit4 darbo laikq pedagogai gali dirbti nuotoliniu biidu, vadovaudamiesi
mokyklos nuotolinio darbo tvarkos apra5u pagal patvirtintq darbo grafikq.

46. Darbuotojas, negaledamas del svarbiq prieZasdiq atvykti i darb4, apie tai privalo
informuoti Darbdavi pries dien4, jeigu neatvykimo prieZastis del sveikatos sutrikdymo ar kitq
svarbiq prieZasdiq ivyko t4 padi4 dien4 - per vienq darbo dien4, o atsiradus galimybei - nedelsiant
pateikti neatvykimo prieZasti patvirtinanti dokumentq. Jeigu Darbdavys neatvykimo prieZasti
patvirtinandiq informacij4 gali nustatyti kitais jam prieinamas btdais (pvz., naudojanti SODRA
duomenimis), Darbuotojas papildomus irodymus privalo pateikti tik Darbdaviui pareikalavus.
Darbuotojas, neatvykgs i darb4 be pateisinamos prieZasties, ra5tu pateikia argumentuot4
paai5kinimq, uZ be pateisinamos prieZasties praleistE darbo darbuotojas atidirba laisvu nuo darbo
funkcijq atlikimo laiku arba jamul,praleist4 darbo dien4 darbo uZmokestis nemokamas.

47. Darbdavys privalo uZtikrinti, kad Darbovietes savivaldos institucijq (tarybq, metodiniq
grupiq ir kt.), o taip pat ir Darbdavio rengiami organizaciniai Darbovietes susirinkimai, posedZiai

b[tq rengiami Darbuotojq darbo laiku. Jeigu tokie susirinkimai ar posedZiai rengiami ne Darbuotojo
darbo laiku, uZ dalyvavim4 Siuose susirinkimuose ar posedZiuose Darbuotojui apmokama kaip uZ

vir5valandini darb4 arba suteikiamas papildomas poilsio laikas.
48. Darbdavys pedagogams darbo krflvi paskirsto, vadovaudamasis savivaldybes tarybos

patvirtintu mokyklai komplektq skaidiumi, etatq skaidiumi, mokyklos ugdymo planu, suderintu su

steigeju. Kitiems darbuotojams kruvis nustatomas, atsiZvelgiant i mokyklai patvirtintq pareigybiq ir
etatq skaidiq. Darbdavys i darb4 priima naujus Darbuotojus, jeigu atitinkamas darbo funkcijas
atliekantys ar tinkam4 kvalifikacijq turintys esami Darbuotojai neturi maksimalaus leidZiamo ir
pageidaujamo tureti darbo krfrvio ir ndra jokiq objektyviq prieZasdiq, del kuriq Sis papildomas
darbas negaletq btiti pavedamas atlikti esamiems Darbuotojams, taip padidinant jq darbo kriivi iki
maksimaliai leidZiamo ir jq pageidaujamo tureti darbo krdvio.

49. Darbo grafikus, parengtus direktoriaus pavaduotojo fikio ir bendriesiems reikalams ir
suderintus su Profesine sqjunga, tvirtina mokyklos direktorius. Profesine sqjunga turi teisg pateikti
motyvuotas pastabas del darbo (pamainq) grafikq, i kurias Darbdavys privalo atsiZvelgti arba

pateikti Profesinei sqjungai motyvuot4 paai5kinim4.
50. Darbuotojams, kurie dirba profesines rizikos s4lygomis, taip pat dirba sunkq fizini ar

dideles protines itampos reikalaujanti darb4, arba jeigu pagal profesines rizikos vertinimo rezultatus
Darbuotoj4 veikianti profesine rizika ivertinta kaip toleruotina, suteikiamos specialios pertraukos,
kuriq trukme per 8 valandq darbo dienq (pamain4) turi blti ne maZesne kaip 40 minudiq. Esant kitai
darbo dienos (pamainos) trukmei, specialiq pertraukq trukme turi bUti proporcinga darbo laikui.
Tokios specialiosios pertraukos turi btti suteikiamos ne rediau kaip kas pusantros valandos, o jeigu
del pamokq tvarkara5dio to padaryti nera galimybes - ne rediau, kaip kas antr4 pertrauk4 tarp
pamokq. Darbdavys, organizuodamas kitus tokiq Darbuotojq darbus (pvz., skirdamas budeti
pertraukq metu, sudarydamas darbo (pamainq) grafikus), privalo uZtikdnti, kad nebiitq paLeista

Darbuotojq teise ireali4 galimybg tureti Sias specialias pertraukas ir jomis pasinaudoti.

51. Darbdavys privalo uZtikrinti, kad Darbuotojai turetq reali4 galimybg pasinaudoti

specialiosiomis pertraukomis bei pertraukomis pavalgyti ir pailseti arba sudaryti s4lygas

darbuotojams pavalgyti darbo laiku per ilg4sias pertraukas.



52. Be LR DK numatytq atvejq, Darbdavys privalo tenkinti Darbuotojo praSym4 suteikti ne
trumpesnes, negu pra5o Darbuotojas, trukmes nemokamas atostogas, jeigu nemokamq atostogq
pra5oma del Siq prieZasdiq:

52.1. del Darbuotojo iSvykimo studijuoti iuZsieni;
52.2. del Darbuotojo Seimos nario slaugos del ilgalaikes ligos;
52.3. Darbuotojams del svarbiq Seimyniniq ar kitq aplinkybiq - iki trijq menesiq.
53. Nemokamas atostogos Darbuotojui suteikiamos tik tuo atveju, jeigu Darbuotojui nera

galimybes suteikti kitos rfiSies atostogq.
54. Pedagogams kasmetines atostogos gali bfti suteiktos, nesuejus Se5iems nepertraukiamojo

darbo mdnesiams, Darbuotojo pra5ymu mokiniq atostogq metu.
55. Kasmetiniq atostogq suteikimo grafik4 Darbovieteje sudaro Darbdavys, suderings su

Profesine s4junga. Kasmetiniq atostogq suteikimo grafiko sudarymas pradedamas ne veliau, kaip
kovo I dien4, o baigiamas kovo 3l dien4. Per 5i laikotarpi Darbuotojai privalo pateikti individualius
praSymus del kasmetiniq atostogq suteikimo, i kuriuos Darbdavys privalo atsiZvelgti, jeigu jq
tenkinimas nesudaro sunkumq Darbovietes darbo organizavimui ir nesukelia nepateisinamq
finansiniq nuostoliq Darbdaviui. Bet kuriuo atveju sprgsdamas tokius Darbuotojq pra5ymus,
Darbdavys negali paZeisti LR DK numatytq s4lygq, kurioms esant prioritetas del kasmetiniq
atostogq suteikimo eiles pirmiausia privalo blti teikiamas kitq Darbuotojq pageidavimams. Jeigu
Darbuotojas nepateikia pageidavimq del kasmetiniq atostogq suteikimo eiles, Darbdavys
kasmetines atostogas skiria laikydamasis LR DK reikalavimq. Kasmetines atostogq suteikimo
grafiko velesni keitimai galimi tik Darbuotojo ir Darbdavio sutarimu. Bet kuriuo atveju Kasmetiniq
atostogq suteikimo eiles velesnis keitimas negali paZeisti kitq Darbuotojq teisiq ir teisetq interesq,
nebent jie su tuo raStu sutinka.

56. 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,
paliekamas visas Darbuotojo vidutinis darbo uZmokestis.

57. Jeigu Darbuotojui suteikiamos k[rybines atostogos meno kUriniui, mokslo darbui sukurti,
jq laikotarpiu Darbuotojui darbo uZmokestis nemokamas, tadiau kurybiniq atostogq trukmO gali bfti
iskaitoma, darbuotojui pateikus pra5ym4, idarbo metus kasmetinems atostogoms gauti.

VI SKYRIUS
Sal4l rARpusAvro TNFoRMAVTMo rR KoNSULTAvrMosr TvARKA

58. Darbdavys reguliariai, ne rediau kaip kart4 per kalendorinius metus, Profesinei sqiungai
pareikalavus privalo teikti informacij4 apie tai:

58.1. ne vis4 darbo laik4 dirbandius Darbuotojus, nurodydamas Darbuotojq, dirbandiq ne visq
darbo laik4, skaidiq, uZimamas pareigas ir, jeigu profesijos grupeje yra daugiau negu du Darbuotojai,
darbo uZmokesdio vidurkipagal profesijq grupes ir lyti;

58.2. nuotolinio darbo b[klg Darbovieteje, nurodydamas taip dirbandiq Darbuotojq skaidiq,
uZimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupeje yra daugiau negu du Darbuotojai, darbo uZmokesdio
vidurkipagal profesijq grupes ir lyti;

58.3. terminuotq darbo sutardiq bUklg Darbovieteje, nurodydamas Darbuotojq, dirbandiq
pagal terminuotas sutartis, skaidiq, uZimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupeje yra daugiau
negu du Darbuotojai, darbo uZmokesdio vidurkipagal profesijq grupes ir lyti;

58.4. darbdavio bfiklg, struktfrr4, galimus imones, istaigos ar organizacijos ir jos padaliniq
uZimtumo pokydius, ypad i5kilus gresmei uZimtumui, iskaitant informacij4 apie darbuotojq skaidiq,
kategorijas, tarp jq ir laikinuosius darbuotojus, ivykusius ir planuojamus personalo pokydius,
galindius tureti lemiamq reik3mg darbuotojq darbo s4lygoms ir daryti itak4 darbuotojq atleidimui i5
darbo;

58.5. ivykusius darbo uZmokesdio pokydius ir numatomas jo tendencijas;
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58.6. darbo laiko organizavimo ypatumus, iskaitant informacijE apie virSvalandinio darbo
laiko trukmg ir jo organizavimo prieZastis;

58.7. istaigos veiklos pletr4 ir ekonoming padeti, iskaitant informacij4, pagrist4 istaigos
finansinemis ataskaitomis ir metiniu prane5imu (eigu jos sudaromos);

58.8. kitus klausimus, turindius ypating4 svarb4 ekonominei ir socialinei Darbuotojq padediai.
59. Darbdavys privalo informuoti Profesing s4iung4 ir su ja konsultuotis priimdamas

sprendimus:
59.1. del darbo tvarkos taisykliq, nustatandiq bendrqj4 tvark4 Darbovieteje;
59.2. del darbo apmokejimo sistemos;
59.3. del naujq technologiniq procesq ivedimo tvarkos;
59.4. del informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojimo bei Darbuotojq stebesenos ir

kontroles darbo vietoje tvarkos;
59.5. del Darbuotojq asmens duomenq saugojimo politikos ir jos igyvendinimo priemoniq;
59.6. del lyeiq galimybiq politikos igyvendinimo ir vykdymo prieZiiiros principq

igyvendinimo priemoniq;
59.7. del kitq Darbuotojq socialinei ir ekonominei padediai aktualiq teises aktq, apie biisimus

sprendimus Profesine sqjunga 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.

VII SKYRIUS
Salwts svARBros DARBo, EKoNoMINES IR socIALINES s.tI,ycos

60. Darbdavys isipareigoja pagal galimybes remti Darbuotojq kultiiring, 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 ir kt.
inventoriumi ir pan.).

61. Darbdavys pagal galimybes gali skirti Darbuotojams, kuriq materialine bUkle sunki del
ligos, Seimos nariq mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo, ar kitq svarbiq prieZasdiq,
materialines pa5alpas i5 sutaupytq darbo uZmokesdio fondo, taip pat teikti kitoki4 pagalbq tokiems
darbuotojams (pvz., leisti naudotis mokyklos transporto priemone laidotuvems).

62. Profesines sqiungos valdymo organq nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu, todel jie
Siq pareigq vykdymo laikui atleidZiami nuo darbo ne maZiau kaip 60 darbo valandq per metus, uZ 5i
laikq jiems paliekamas jq vidutinis darbo uZmokestis. Apie poreikiatlikti Sias pareigas Darbuotojas
informuoj4 Darbdaviprie5 3 darbo dienas ra5tu.

63. Darbdavys sudaro s4lygas savo Darbuotojq - Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiq
asmenq - mokymui ir Svietimui. Tam su Darbdaviu suderintu laiku jiems turi bUti suteikiamos ne
maliau kaip penkios darbo dienos per metus. UZ 5i laik4 jiems paliekamas vidutinis darbo
uZmokestis. Apie poreiki i5vykti Siuo tikslu Darbuotojas informuoja Darbdavi ne veliau kaip pries 3
darbo dienas ra5tu.

64. Darbdavys isipareigoja pagal mokyklos finansines galimybes investuoti i Darbuotojq
mokym4.

65. Darbdavys pripaZista Darbuotojq teisg daryti karjer4, keisti darb4 ar darbq apimti, tobuleti
ir kelti savo profesinius igfldZius bei kvalifikacij4.

66. Darbdavys Darbuotojams sudaro s4lygas kelti kvalifikacij4 ar persikvalifikuoti.
Darbdavys pagal finansines galimybes apmoka kvalifikacijos kelimo i5laidas.

67. 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 5i
Kolektyvines sutartis ar LR DK nenumato Profesines s4jungos atstovams daugiau teisiq.

68. Profesine s4junga padeda Darbdaviui igyvendinti priemones Darbuotojq socialiniams
poreikiams tenkinti, darbo drausmei stiprinti. Profesine s4junga padeda Darbdaviui uZtikrinti
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Darbovietes veiklos damum4, sklandum4, ekonomini ir organizacini stabilum4, taip siekiant sukurti
Darbuotojams stabiliE ir klestindi4 darbo viet4.

69. Darbdavys, esant galimybei, Profesines s4jungos veiklai vykdyti tarpusavio sutarimu
suteikia laisvas patalpas, kompiutering irang4, spausdinimo, kopijavimo, telefono, interneto
paslaugas, skelbimq lent4.

70. Esant Darbuotojo - Profesines sqjungos nario - pra5ymui, Darbdavys i5skaidiuoja i5
Darbuotojo darbo uZmokesdio Profesines s4jungos nario mokesti ir Darbuotojo nurodyta tvarka
pervedaji i nurodyt4 s4skait4.

71. Mokytojq kambaryje skelbimo lentoje skiriama vietos Profesines s4jungos informacijai
skelbti.

72. 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.

73. Profesine sqiunga isipareigoja mokyti Profesines s4jungos narius ir to pageidaujandius
Darbuotojus darbo teises ir kitais Darbovieteje aktualiais socialiniais bei ekonominiais klausimais.

74. Ui, darbo aplinkos, kurioje Darbuotojai ar jq grupe nepatirtq prie5i5kq, neeti5kq,
Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, iieidlimfiiq veiksmq, kuriais kesinamasi i atskiro Darbuotojo ar
jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens neliediamumq ar kuriais siekiama
Darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti i beginklg ir bejegg padeti atsakingas
Darbdavys ir visi Darbuotojai.

75. Darbuotojas isipareigoja s4Ziningai atlikti savo pareigas, laikytis mokyklos darbo tvarkos
taisykliq, darbo sutartyje susitarto darbo funkcijq, darbo laiko, Darbuotojas privalo saugoti
darbdavio turtinius ir neturtinius interesus. Darbuotojas privalo naudotis Darbdavio perduotomis
darbo priemonemis, turtu, taip pat le5omis pagal jq tiksling paskirti ir taupiai pagal nustatyt4
darbuotojui perduotq darbo priemoniq, turto ar leSq naudojimo tvark4.

76. Darbdavys isipareigoja skatinti Darbuotojq iniciatyvas, kuriomis gerinama Darbdavio
veikla ir turto bei le5q efektyvus panaudojimas. UZ tokias Darbuotojq iniciatyvas, kurios turi
esminds reikSmes Darbdavio veiklos gerinimui ir turto bei le5q efektyviam panaudojimui,
Darbdavys esant finansinems galimybems moka Darbuotojui premijas ar priedus kalendoriniq metq
pabaigoje.

77. Darbuotojo Darbdavio naudai ar jo nurodymu sukurti autoriq teisiq objektai Darbdavio
turi b[ti saugomi ir uZ jq panaudojim4 tokiam Darbuotojui atlyginama.

VIII SKYRIUS
KOLEKTYVINES SUTARTIES VYKDYMO, KEITIMO, PILDYMO TVARKA

78. Kolektyvine sutartis isigalioja jos pasira5ymo dien4 ir galioja tol, kol nesudaroma kita
kolektyvine sutartis arba ji nenutraukiama.

79. Kolektyvine sutartis galioja ketverius metus. Jei likus dviem menesiams iki Kolektyvines
sutarties galiojimo termino pabaigos, jeigu ne viena Salis neparei5kia pageidavimo pradeti derybas
del Kolektyvines sutarties pakeitimo, Kolektyvines sutarties galiojimas pratgsiamas dar ketveriems
metams.

80. Jei likus ne maZiau kaip dviem mdnesiams iki Kolektyvines sutarties galiojimo termino
pabaigos kuri nors Salis parei5kia pageidavim4 pradeti derybas del folektyvines 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 keturiems metams. Safiq nesutarimas del
Kolektyvines sutarties pakeitimo gali bfti.prieZastis nepratgsti Kolektyvines sutarties galiojimo
termino jam pasibaigus tik tuo atveju, jeigu Saliq siiilomi pakeitimai, del kuriq Salys nesutard, buvo
sifllomi del pasikeitusiq ypatingai svarbiq aplinkybiq, del kuriq tolesnis nepakeistos Kolektyvines
sutarties vykdymas vienai i5 Saliq sukeltq nepateisinamq sunkumq ar nuostoliq. Visais kitais
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atvejais nesutarimas del Kolektyvines sutarties pakeitimq negali buti prieZastis nepratgsti
Kolektyvines sutarties galiojimo termino Sioje Kolektyvineje sutartyje nustatyta tvarka.

81. Jeigu Salys laikosi Kolektyvines sutarties, viena5aii5kai jq nutraukti negalima.
Kolektyving sutarti viena5ali5kai nutraukti Salis gali, jeigu darbo gindq nagrinejantis subjektas
nustato Kolektyvines sutarties paZeidim4. Tokio paZeidimo faktu, kaip Kolektyvines sutarties
nutraukimo pagrindu, negali remtis Salis, kuri SipaZeidim4 ir padare.

82. Kolsktyvine sutartis sudaroma raStu trimis egzemplioriais, po vien4 egzemplioriq
kiekvienai i5 Saliq. Tredias egzempliorius taip pat perduodamas Profesinei sqjungai iiyra rt irtu.
Kolektyvines sutarties registravimui Kolektyviniq sutardiq registre.

83. Profesine sEjunga (o jai to nedarant - Darbdavys) privalo LR DK nustatyta tvarka pateikti
Kolektyving sutarti registravimui Kolektyviniq sutardiq registre. Si4 registracijq privaloma atlikti
per l0 dienq nuo Kolektyvines sutarties pasira5ymo dienos. Si4 registracij4 privaloma pakartoti, kai
pasibaigus Kolektyvines sutarties galiojimo terminui ji pratgsiama naujam terminui.

84. Kolektyvines sutarties vykdymq kontroliuoja Salys.
85. Bet kokie Kolektyvines sutarties nuostatq aiSkinimai tampa Kolektyvines sutarties

sudetine dalimi, jeigu jie yra i5destyti ra5tu ir pasira5yti abiejq Saliq.
86. Visi Kolektyvines sutarties priedai, papildymai ir pataisymai sudaromi tik raStu ir yra

sudedamoji Kolektyvines sutarties dalis ir turi toki4 padiq gali4 kaip Kolektyvine sutartis.

Darbdavys
Tel5iq r. EigirdZiq pagrindines mokyklos
Direktore Danute Ju5kiene

Profesine s4junga
Lietuvos Svietimo ir mokslo profesine sajungos Tel5iq rajono susivienijimo Tel5iq r. EigirdZiq
profesine s4jungos pirmininke Neringa Gurliauskaite
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