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                                                                                 ĮŽANGA 

 
Darbo santykius Lietuvoje reglamentuoja 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksas (toliau DK). Tačiau nemažai su darbo santykiais susijusių klausimų galima išspręsti tik 
sudarant kolektyvines darbo sutartis ir tuo būdu užpildyti kai kurias įstatymų spragas. Kolektyvinėmis 
sutartimis ne tik nustatomi tam tikri darbo standartai ir reglamentuojami darbo santykiai, bet ir 
informuojami darbuotojai apie pagrindines jų darbines teises bei pareigas, remiantis DK nuostatomis.  

         Ši  Kolektyvinė  sutartis  sudaryta  tarp   Mažeikių  Vytauto  Klovos  muzikos  mokyklos  (toliau       
Muzikos mokykla), registruotos adresu Mažeikiai, V.Burbos g. 9 , LT – 89218, įmonės kodas 
190194470, atstovaujamos direktoriaus Ričardo Grušo (toliau Darbdavys) ir muzikos mokyklos 
darbuotojų kolektyvo (toliau Darbuotojų kolektyvas), atstovaujamo LŠĮPS [ankstesnė redakcija 
galioja iki 2013-12-02] Mažeikių susivienijimo Vytauto Klovos muzikos mokyklos pirminės 
organizacijos (toliau Profsąjunga) pirmininkės Dainoros Petrikienės. Darbdavys ir profsąjunga toliau 
Kolektyvinėje sutartyje kartu vadinami Šalimis.  

 
 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
        1. Kolektyvinė sutartis yra susitarimas dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus          

            saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų, kurių įgyvendinimas  
sudaro galimybę dirbančiajam gerbti save ir savo profesiją, o darbdaviui užtikrinti palankų  

            mikroklimatą bei sąlygas organizuoti ramų, darnų ir produktyvų darbą. 
       [2.punkto redakcija galioja iki 2013-12-02] 
        2.Kolektyvinė sutartis sudaryta ir taikoma vadovaujantis LR DK, kitais LR įstatymais bei 

norminiais aktais, LR Konstitucija, LR švietimo ir mokslo ministro įsakymais kitais teisės aktais, LR 
Vyriausybės nutarimais, mokyklos nuostatais.   

        3. Kolektyvinę sutartį pasirašo abi šalys. 
     4. Kolektyvinė sutartis yra privaloma darbdaviui, visiems įstaigoje ir Sedos, Židikų bei Laižuvos 
skyriuose dirbantiems darbuotojams. Naujai priimami darbuotojai su šia sutartimi supažindinami 
pasirašytinai.  

        5. Kolektyvinė sutartis gali būti nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva, šalių susitarimu, jei nuo 
sutarties pasirašymo praėjo ne mažiau kaip šeši mėnesiai. 

        6. Sudarydamos šią sutartį, šalys įsipareigoja:  
        6.1. nuolat rengti bendrus informacinius susirinkimus darbuotojams darbo, ekonominiais bei     

socialiniais klausimais. Tokius susirinkimus organizuoti pagal poreikį 3-4 kartus per metus; 
        6.2. tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partnerystės, abipusės pagarbos, viešumo ir dialogo 

pagrindais. 
        7. Kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė: 

                 7.1. kolektyvinės sutarties įgyvendinimas tikrinamas 2   kartus  per  metus  ( gegužės   ir   gruodžio        
            mėn.) arba dažniau, jeigu to pageidauja viena iš šalių abipusio susitarimo pagrindu įstaigos vadovybės  
            ir profsąjungos įgaliotų atstovų susirinkime; 

     7.2. kolektyvinė sutartis bei jos priedai gali būti keičiami darbdavio ir profsąjungos susitarimu tik 
gavus 2/3 darbuotojų pritarimą; 

           7.3. du kartus per metus (gruodį ir gegužės mėn.) darbuotojų susirinkime šalių įgalioti asmenys 
informuoja apie šios sutarties vykdymo rezultatus; 

           7.4. mokyklos administracija ir profsąjunga peržiūri įstaigos darbuotojų raštu pateiktas motyvuotas 
pretenzijas dėl šios sutarties vykdymo trūkumų ir per 14 dienų pateikia motyvuotą atsakymą raštu. 
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II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 
  8. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti  tam 

tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas  
darbovietėje nustatytai vidaus darbo tvarkai. Darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje 
nustatytą darbą, mokėti sulygtą darbo užmokestį pagal nustatytą darbo apskaitos tvarką, ir užtikrinti 
darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje 
sutartyje ir šalių susitarimu (DK 93 str.). 

           9. Remiantis   DK   95 str.   darbo   sutartyje   šalys   p r i v a l o   sutarti  dėl   būsimųjų   sutarties   
      sąlygų:  darbovietės,  darbo  funkcijų  ( t.y. dėl tam tikros  profesijos,  specialybės,  kvalifikacijos  arba 

tam tikrų  pareigų)  sutarties  termino  nustatymo,  darbo  apmokėjimo  sąlygų,  ir  kitų  būtinų   sąlygų  
(išbandymo  laikotarpis 3 mėn., pavadavimai, dalyvavimas  projektinėje  veikloje,  sveikatos  pažymos  
pristatymas, mokėti valstybinę kalbą ir kt. (DK 106 str. 1 d.).  

         [10. punkto redakcija galioja iki 2013-12-02] 
         10. Darbo sutartis 2 egzemplioriais turi būti  s u d a r o m a raštu pagal  LR  Vyriausybės  patvirtintą 

pavyzdinę  darbo  sutarties  2003m. formą. Ją pasirašo darbdavys ir darbuotojas. Darbo sutartis tą pačią 
dieną  įregistruojama  darbo  sutarčių registravimo žurnale. Prieš darbo pradžią darbuotojui išduodamas 
darbuotojo   pažymėjimas,  patvirtinantis  jo  tapatybę ir kuris galioja 5 metus. Darbuotojas  gali pradėti  
dirbti pasirašęs sutartį, susipažinęs  su  pareiginiu aprašu,  saugaus  darbo, bei  vidaus darbo  
taisyklėmis,  kolektyvine  sutartimi (DK 99 str.). Darbo sutartis įteisinama direktoriaus įsakymu. 

         11. Naujai priimamiems darbuotojams keliami šie reikalavimai: 
               11.1. gerai mokėti valstybinę kalbą; 

            11.2. priimamiems  į  mokytojo  pareigas  turėti  įgytą   aukštąjį   muzikinį/teatrinį   universitetinį   ar     
                  pedagoginį,  aukštąjį  muzikinį/teatrinį  neuniversitetinį  išsilavinimą  ar   aukštesnįjį   muzikinį/teatrinį  
                  pedagoginį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 
                     [11.3. punkto redakcija galioja iki 2013-12-02] 

      11.3. priimant  į  darbą  darbuotojas  p r i v a l o  pateikti prašymą,  savo  gyvenimo aprašymą ( CV),    
   sveikatos   pažymą,   asmens  tapatybę  patvirtinantį  dokumentą  ir  valstybinio  socialinio   draudimo,      

neįgalumo atveju neįgalumo pažymėjimą, o jį gavus darbo laikotarpiu, pateikti direktoriui bei sutikimą 
dėl savo asmens duomenų naudojimo mokyklos dokumentų tvarkyme. 

               12. Su mokyklos darbuotojais s u d a r o m o s terminuotos, neterminuotos, trumpalaikės, dėl 
antraeilių pareigų, papildomo darbo ir kitos sutartys (DK 108 str.): 

               12.1. mokytojo darbas yra nuolatinio pobūdžio, todėl su jais   s u d a r o m o s   neterminuotos darbo  
                  sutartys, su bandomuoju 3 mėn. laikotarpiu. ( DK 106 str.);         

               12.2. terminuota   darbo   sutartis   gali būti   sudaryta   ir   esant  nuolatiniam  darbo  pobūdžiui,     
           jeigu to pageidauja darbuotojas ar reikalingo darbo  negali atlikti  nuolatiniai darbuotojai (DK 109 str.2 
           d.); 

             12.3. trumpalaikė   darbo  sutartis   yra  darbo  sutartis  sudaryta  ne  ilgesniam  kaip  dviejų     
        mėnesių laikotarpiui (DK 113 str.); 

                12.4. administracija be darbuotojo sutikimo neturi teisės reikalauti atlikti darbų, nenumatytų 
pareigybės apraše. Papildomam darbui atlikti, su darbuotoju turi būti sudaroma atskira darbo sutartis, 
kurioje aptariama darbo apimtis, darbo atlikimo terminas ir apmokėjimas už darbą; 

                         12.5. darbuotojas  gali  dirbti  antraeilėse  pareigose  pagrindinėje  arba  kitoje  darbovietėje,  jeigu  
                     to nedraudžia įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. ( DK 114 str.). 

                13. Darbdavys,  priimdamas į darbą naują darbuotoją, praneša profsąjungai apie būsimo darbuotojo     
            darbo apimtį ir režimą, darbo apmokėjimo sąlygas. 

          14. Darbo  apmokėjimo  sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju,   
      kai  įstatymais,  Vyriausybės  nutarimais  pagal  patvirtintą  apmokėjimo  tvarką yra keičiamas įstaigos 

               darbuotojų  kategorijos  darbo apmokėjimas, sumažėjus   mokinių   skaičiui   arba   keičiantis  ugdymo 
               planams.   Kitais   atvejais,  keičiant  darbo   apmokėjimo   sąlygas,   sumažinti   darbo   užmokestį   be    
               darbuotojo raštiško sutikimo negalima. (DK 120 str. 3 d.). 
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          15. Darbdavys  apie  naujų  darbo apmokėjimo sąlygų nustatymą raštu turi pranešti darbuotojams ne      
      vėliau kaip prieš vieną mėnesį. 

                   16. Jei darbuotojas  be  svarbios   priežasties   nutraukia   darbo   sutartį   savo   pareiškimu,   tai   jis     
               įsipareigoja   atlyginti   darbdaviui   jo   turėtas   išlaidas   per   paskutinius    vienerius    darbo    metus   
               darbuotojo  mokymuisi,  kvalifikacijos  kėlimui,  stažuotėms.   
                  17. Jei darbuotojas  pasirodė  darbe  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių  ar  toksinių  medžiagų, 
               darbdavys  tą  dieną  jį  nušalina  nuo  darbo, surašo  protokolą  pagal  darbo  inspekcijos reikalavimus,    
               paprašo  parašyti  raštišką  pasiaiškinimą  bei  pristatyti  medicininės  komisijos  pažymą.   Darbdavys,   
               surinkęs reikiamą medžiagą, priima sprendimą. 
                   18. Darbo sutartis nutraukiama: 

                      18.1. šalių susitarimu (DK 125 str.); 
                      18.2. suėjus darbo sutarties terminui (DK 126 str.); 

    18.3. kai darbuotojas priimtas bandomajam laikotarpiui ir darbo rezultatai neatitinka kriterijų, pagal      
kuriuos bus atliekamas darbuotojo vertinimas; 
    18.4. darbuotojo  pareiškimu  apie  tai  raštu  įspėjus  darbdavį  ne  vėliau  kaip  prieš  vieną mėnesį,   

            išimtiniais atvejais prieš 14  dienų (DK 127 str.); 
    18.5. darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, darbuotoją raštu įspėjus prieš du mėnesius 
(DK 129str.); 
    18.6. be įspėjimo (DK 136 str.); 
    [18.7. punktas galioja iki 2013-12-02] 
    18.7. darbuotojas, pageidaujantis grįžti iš vaiko priežiūros atostogų anksčiau laiko, prašymą turi 

pateikti prieš 14 (keturiolika) darbo dienų, o jei nori grįžti po metų, tai prašymą turi pateikti prieš 
mėnesį. 
       19. Negalima įspėti ir atleisti iš darbo: 

    19.1. darbuotojo laikino nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu; 
                19.2. darbuotojo, pašaukto atlikti tikrąją krašto apsaugos tarnybą; 

       19.3. nėščios  moters  nuo  tos  dienos,  kai  buvo  pateikta medicininė pažyma apie  nėštumą, ir dar     
   vieną mėnesį pasibaigus nėštumo bei gimdymo atostogoms; 

             19.4. darbuotojo(s), auginančio(s) vaiką iki 3 metų, jei nėra jo kaltės ( DK 132 str. 2 d. ). 
       20. Kai  nėra  darbuotojo   kaltės  negalima   atleisti  iš  darbo  darbdavio  iniciatyva  be  išankstinio     
   darbuotojo įspėjimo. 
       21. Darbdavys  negali  savo  iniciatyva  atleisti  darbuotojo,   profesinės   sąjungos   nario,   negavęs    
   išankstinio profsąjungos sutikimo. Darbdavys pateikia profsąjungai būtinas dokumentų dėl  darbuotojo  
   atleidimo  kopijas.  Atsakymas  į  darbdavio  pareiškimą  dėl  darbuotojo  atleidimo pateikiamas per 14  
   dienų nuo pareiškimo gavimo (DK 134 str.). 
       21.1.  Administracija   įsipareigoja,   esant   būtinumui,   mažinant   darbuotojų   skaičių,   kiekvieną    
   konkretų   atvejį   aptarti  su   profesinės   sąjungos   organizacija  ir  ne  vėliau kaip  prieš  2  mėnesius  
   informuoti. 
       22. Kai  dėl  mokyklos  struktūrinių  pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę     
   būti paliktam dirbti turi: 

                22.1. kurie turi aukštesnę kvalifikacinę kategoriją; 
                22.2. mokykloje susirgo profesine liga arba buvo sužaloti; 
                22.3. kurie  vieni  augina  vaikus (įvaikius) iki 16 metų arba prižiūri kitus šeimos narius, pripažintus    
            pirmos grupės invalidais; 
                22.4. kurie  turi  ne  mažiau  kaip  dešimties  metų  nepertraukiamą darbo stažą mokykloje, išskyrus     
            senatvės pensiją ir ją gaunančius (DK 129 str. 4 d.); 
                22.5. kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip penkeri metai; 
                22.6. neturintys drausminių nuobaudų; 

       22.7. neturintys kitų pragyvenimo šaltinių (darbo užmokesčio kitoje  įstaigoje  ar  kitose  pareigose,   
            pensijos ir kt.); 
                22.8. kurie yra išrinkti į respublikos darbuotojų atstovaujamus organus; 
                22.9. kurio sutuoktinis dirba pedagoginį darbą. 
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       23. Nutraukus  darbo  sutartį  darbdavio  iniciatyva,  kai  nėra  darbuotojo  kaltės,  mokama  išeitinė        
   išmoka,  vadovaujantis DK 140 str., o esant lėšų  darbo  užmokesčio  fonde, gali  būti  didinama  vienu 
   darbuotojo darbo užmokesčiu. 

                24. Profsąjunga įsipareigoja atstovauti savo profsąjungos narių interesus keičiant darbo sutartis tarp         
            darbdavio ir darbuotojo. 

       25. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo taisykles reglamentuoja DK, ši  kolektyvinė                
   sutartis  ir  kiti  teisės  aktai.  Tuo  atveju,  kai  tarp  kolektyvinės  sutarties  ar  teisės  aktų nuostatų yra    
   prieštaravimų, taikoma tokia nuostata, kuri yra naudingesnė darbuotojui. 

 
 

III. DARBO APMOKĖJIMAS 
 

          26. Darbo užmokestis – atlyginimas darbuotojui už darbą, atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo 
užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai 
darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliekamą darbą. Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė 
alga negali būti mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę 
algą (DK 186 – 187 str.). 
    27. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymą, kuris tvirtina 
„Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašą“ ir 
atsižvelgdamas į rajono savivaldybės finansų skyriaus numatytus koeficientus darbdavys siekia, kad 
visi jo darbuotojai gautų teisingą tarnybinį atlyginimą. 
    28. Pedagoginio darbo krūvis naujiems mokslo metams nustatomas, laikantis šių principų: 
    28.1. pedagoginis 18 sav. kontaktinių val. darbo krūvis kasmet numatomas prieš vasaros atostogas 
iki   birželio  1  dienos,  o  galutinis  metinis  savaitinis  pedagoginio  darbo krūvis sudaromas po naujų     

      mokinių  priėmimo  gegužės  mėnesio  pabaigoje  ir  papildomo  priėmimo  rugsėjo mėnesio pradžioje; 
                28.2. pedagoginis  darbo  krūvis bei tarifikacija sudaroma rugsėjo 1 d. mokslo metams ir tikslinama     
            sausio  1  d.,  priklausomai   nuo  rajono   savivaldybės   skiriamo finansavimo  bei įstojusių   mokinių       
            skaičiaus;  

          28.3. pedagoginio   darbo   krūvius   naujiems   mokslo   metams   nustato   direktorius,   aptaręs   su       
      mokytojais ir skyriuose bei suderinęs su profsąjungos atstovu; 
          28.4. pedagoginių  darbuotojų  darbo  krūvis  išlieka stabilus visus mokslo metus ir koreguojamas  
      tik išimtinais  atvejais,  šalims  susitarus  (skiriant  pavadavimą,  išvykus mokiniui, tėvų prašymu    
      pakeitus mokytoją), jeigu tenka koreguoti ugdymo planą, pasikeitus mokyklos finansavimui; 
          28.5. darbo užmokestis kinta nuo įgytos kvalifikacinės kategorijos. 

    29.  Mokyklos administracija įsipareigoja laiku išmokėti darbo užmokestį ir atostoginius pinigus, jei 
rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius laiku perveda mokyklai užsakytą pinigų sumą. 
Nesant pakankamai pinigų sumai atostoginiai pinigai išmokami dalimis, gavus darbuotojų raštišką 
sutikimą. 

                30. Mokyklos  darbuotojams  tarnybinis  atlyginimas  mokamas  kiekvieno  mėnesio  5 – ą  ir 19 - tą     
            dienomis.  Jiems  pateikiami  atsiskaitymo   lapeliai,   kuriuose  dėl   įstatymo   numatytų   reikalavimų    
            nurodomos sumos, priskaičiuotos už darbuotojo atliktus darbus. Darbuotojo  prašymu atlyginimas  gali  
            būti mokamas vieną kartą per mėnesį. 

    31. Laiku nesumokėjus darbo užmokesčio, vadovaujantis LR įstatymu „Dėl delspinigių nustatymo ir 
išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluoto mokėjimo“, darbuotojams išmokami delspinigiai (DK 
207 str. 1 d.) 

                32. Už papildomus  darbus,  nesusijusius  su  pedagogo  specialybe  bei  kvalifikacija,  mokėti  pagal     
      individualią sutartį tarp darbdavio ir asmens, sutikusio atlikti darbus.  

                33. Darbuotojams,  atstovaujantiems  mokyklą  renginiuose,  mokamas  vidutinis  darbo užmokestis,      
      apmokamos transporto ir apgyvendinimo išlaidos, pateikus reikalingus dokumentus. 

                34. Darbuotojui,  jo  sutikimu  laikinai  atliekančiam nedarbingumo lapelį turinčio darbuotojo darbą,    
      mokamas atlyginimo priedas už faktiškai atliktą darbą. 

                35. Finansinių metų  pabaigoje,  jeigu  yra  sutaupytų  lėšų,  visiems  darbuotojams,  atsižvelgiant  į     
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            turimą  darbo  krūvį,  kvalifikaciją  ir  pasiektus  rezultatus,  gali  būti  skiriamos išmokos, suderinus su    
      profsąjunga. 

 
IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 
                36. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą. 

          37. Mokytojų darbo laikas yra ne ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šešios) valandos per savaitę, kurį 
patvirtina Vyriausybė, nes darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, nervine ir emocine įtampa. 
Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, išimtinais atvejais, darbo krūvis mokslo metų eigoje gali būti ir 
didesnis. 

          38. Mokyklos aptarnaujančio personalo darbo krūvis yra ne ilgesnis kaip 40 ( keturiasdešimt)     
      valandų per savaitę, dirbant pagal vieną darbo sutartį. 
          39. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti 8  (aštuonių) darbo valandų. Išimtį nustato         
      įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinė sutartis. 
          40. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per 7 (septynias) dienas neturi viršyti 48  
       (keturiasdešimt aštuonių) valandų. 
          41. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar 

daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė (kartu su pertrauka pailsėti ir pavalgyti) negali būti 
ilgesnė kaip 12 (dvylika) valandų. 

          42. Darbo laiko pradžia ir pabaiga, pietų pertrauka nustatoma vidaus darbo tvarkos taisyklėse, 
suderinus su profsąjungos atstovais. 

          43. Laikas, kuris įskaičiuojamas į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti, nustatomas remiantis  
      LR DK 170 str. 

    44. Šventinių  dienų  išvakarėse  etatiniams  darbuotojams  darbo  dienos  trukmė  trumpinama viena    
valanda. 

                45. Nakties laiku dirba mokyklos sargai: 
    45.1. nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos; 

                45.2. naktiniu laikomas darbas, jei trys darbo valandos tenka nakčiai. 
          46.  Mokykloje dirbam pagal mokytojų ir kitų darbuotojų darbo grafikus, kuriuos  įsakymu  tvirtina      
       mokyklos direktorius, suderinęs su profsąjunga. 

                47. Poilsio laikas – tai įstatymu bei kolektyvine sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas 
(DK 156 str.). 

                48. Darbuotojų darbingumui ir sveikatai atstatyti nustatomas šios poilsio rūšys: 
                            48.1. pertrauka pailsėti ir pavalgyti; 
                            48.2. papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos laiku (ilgoji pertrauka); 

          48.3. nepertraukiamasis paros poilsis tarp darbo dienų (pamainų), kurio trukmė negali būti    
trumpesnė kaip 11 (vienuolika) valandų; 

                48.4. poilsis, pasibaigus darbo savaitei (šeštadienis, sekmadienis); 
                48.5. kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos, atostogos). 

 49. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis: 
 49.1. už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau 

kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio arba darbuotojo pageidavimu 
kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie 
kasmetinių atostogų; 

 49.2. už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba 
dieninis atlygis. 

 50. Kasmetinės  atostogos  –  tai  kalendorinėmis  dienomis  skaičiuojamas  laikotarpis, suteikiamas  
      darbuotojui  pailsėti  ir  darbingumui  susigrąžinti,  paliekant  darbo  vietą (pareigas) ir mokant vidutinį    
      darbo užmokestį. 
          51. DK 162 straipsnyje nurodytos švenčių dienos, kurios į atostogų trukmę neįskaitomos. 

                52. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. 
                53. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarką reglamentuoja DK 169 str.  
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    54. Darbuotojas kasmetinių atostogų grafiką iš anksto suderinęs su darbdaviu privalo pateikti iki 
vasario 1 d., o darbdavys sudarytą ir patvirtintą atostogų grafiką viešai paskelbia iki kovo 1 d. 
Išimtinais atvejais atostogų grafiką galima koreguoti. 
    55. Mokytojų darbo laikas susijęs su didesne nervine, emocine, protine  įtampa,  todėl  suteikiamos      

      pailgintos 56 (penkiasdešimt šešios) kalendorinių dienų atostogos. 
           [56. punkto redakcija galioja iki 2013-12-02] 

     56. Kitiems mokyklos darbuotojams suteikiamos 28 (dvidešimt aštuonių) kalendorinių dienų 
kasmetinės atostogos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę, 
atsižvelgiant tiek į darbuotojo, tiek į darbdavio teises ir teisėtus interesus. 
     [57. punkto redakcija galioja iki 2013-12-02] 
     57. Kasmetinės atostogos mokyklos mokytojams suteikiamos birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais, bet ne ilgiau kaip iki rugpjūčio 27 d. 
     [58. punkto redakcija galioja iki 2013-12-02] 
     58. Išimtinais atvejais (stažuotės, kvalifikacinės, edukacinės kelionės, neišnaudotos atostogos 
vasaros metu, artimųjų slaugos atveju) kasmetinės atostogos gali būti suteiktos mokslo metų bei 
mokinių atostogų laiku, bet ne daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, suderinus su 
mokyklos vadovu ir profsąjunga. 
     59. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, bet viena iš 
kasmetinių atostogų dalių, be darbuotojo sutikimo, negali būti trumpesnė kaip 14 (keturiolika) dienų. 
     60.  Atšaukti iš kasmetinių atostogų galima tik darbuotojo raštišku sutikimu. 
     61. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų atostogų dalis gali būti perkeliama ir  
pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. 

                 62. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. 
     63. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama tada, kai nutraukiama 
darbo sutartis. 
     64. Darbuotojams respublikiniams seminarams parengti, vadovėliui rašyti suteikiamos 14 
(keturiolikos) kalendorinių dienų kūrybinės atostogos. 

                 65. Už kūrybines atostogas apmokama kaip už kasmetines atostogas. 
     66. Darbuotojams, kurie mokosi aukštosiose mokyklose, pateikus šių mokyklų pažymas, 
suteikiamos mokamos mokymosi atostogos. 
     [67. punkto redakcija galioja iki 2013-12-02] 

                 67. Darbuotojo motyvuotu prašymu ir abiejų šalių susitarimu dėl šeimyninių bei asmeninių 
aplinkybių vieno mėnesio nemokamos atostogos išimtinais atvejais gali būti suteikiamos ugdymo 
proceso bei mokinių atostogų metu. 
     68. Negalima darbuotojo išleisti nemokamų atostogų darbdavio iniciatyva. 

 
 

V. SOCIALINIAI KLAUSIMAI 
 

     69. Mokyklos  2%  paramos gavimas ir panaudojimas vykdomas vadovaujantis mokyklos paramos 
gavimo naudojimo ir apskaitos tvarka, skyrių prašymais, informavus mokyklos profsąjungą  
ir kas pusmetį pateikiant viešą ataskaitą. 
     70. Mokyklos administracija įsipareigoja finansuoti edukacines išvykas, kultūros ir sporto renginius     
darbuotojams pagal finansines galimybes. 
     71. Darbuotojas,  įsigijęs  teisę  į  visą  senatvės  pensiją  dirbdamas  pagrindinėje  įstaigoje,   paties      

            prašymu nutraukia darbo sutartį ir jam išmokama  dviejų  vidutinio  darbo  užmokesčio  dydžio  
išeitinė  išmoka (DK 140 str. 2 d.). 
     72. Vadovaujantis šalių susitarimu ir turint sutaupytą darbo užmokesčio fondą, darbuotojui  išeinant    
į pensiją, kai naikinamas jo etatas, išmokama išeitinė išmoka (DK 140 str. 1 d.). 
     73. Priėmus darbuotoją esantį pensijoje, jį atleidžiant išeitinė išmoka nemokama. 
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     74. Mirus darbuotojui arba jo sutuoktiniui, esant finansinėms galimybėms ir šalims sutarus, 
išmokėti  vieno  minimalaus  atlyginimo  dydžio  pašalpą, bei sudaryti galimybę pasinaudoti 
nemokamai mokyklos transportu. 
 
 

VI. DARBO SAUGA 
 

                  75. Darbdavys arba jo įgaliotas asmuo įsipareigoja: 
      75.1.sudaryti saugias darbo sąlygas, kokybiškai ir laiku instruktuoti apie saugų darbą, priešgaisrinę 
apsaugą ir kitas saugaus darbo taisykles, kontroliuoti šių taisyklių žinojimą ir laikymąsi. Visi 
darbuotojai privalo laikytis saugaus darbo reikalavimų; 

                  75.2. informuoti profsąjungos atstovus apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe ir sudaryti      
            galimybes dalyvauti tyrime; 

      75.3. profsąjungos atstovams pateikti Darbo inspekcijos patikrinimų ir nelaimingų atsitikimų 
tyrimų aktų kopijas; 
      75.4. organizuoti ir apmokėti išlaidas visuotinio higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos 
teikimo mokymus esant finansinėms galimybėms. 
      76. Darbdavys garantuoja, kad darbuotojams bus suteikiama reikalinga įranga ir kitos saugos darbe 
priemonės. 
      77. Darbuotojai privalo saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, 
žinoti ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones bei atitinkamų norminių aktų  reikalavimus. 
      78. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, darbų organizavimo ir vykdymo taisyklių, 
instrukcijų reikalavimų nesilaikymas yra darbo drausmės pažeidimas. 
      79. Mokykla privalo turėti darbuotojų ir moksleivių evakuacinius planus informaciniuose 
stenduose matomose vietose. 

80. Jei mokykloje ar kabinetuose nepakankamai šilta, temperatūra žemesnė nei +18ºC, mokyklos 
administracija pasitarus su profsąjunga turi teisę trumpinti pamokas. 

81. Profesinė sąjunga įsipareigoja: 
81.1. visuomeniniais pagrindais sistemingai kontroliuoti darbo saugos būklę ir įstatymų nustatyta 

tvarka reikalauti šalinti trūkumus; 
81.2. besąlygiškai ginti darbuotojų teisę turėti sveikas ir saugias darbo sąlygas bei rūpintis asmenų 

ar jų šeimos narių, nukentėjusių dėl nelaimingų atsitikimų darbe, materialiniais interesais; 
81.3. informuoti pedagogus apie Lietuvos Respublikos norminius dokumentus darbo saugos 

klausimais.  
 
 

VII. SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ 
 
                  82.  Sąlygos profesinės organizacijos veiklai: 

82.1. darbdavys remia mokykloje veikiančią profsąjungą. Visi darbuotojai, išskyrus mokyklos 
direktorių ir jo pavaduotojus, turi teisę būti profsąjungos nariais. Narystė profsąjungoje ir darbuotojo 
dalyvavimas profsąjungos veikloje negali įtakoti darbdavio sprendimų, susijusių su šio darbuotojo 
darbo santykiais.  
     Mokyklos administracijos pareigūnai, atstovaujantys darbdavio interesus, tuo pačiu laikotarpiu 
negali būti darbuotojų atstovais. Profsąjunga įsipareigoja gerbti mokyklos interesus bei tikslus, 
vadovautis socialinės partnerystės principais, teisingai naudotis įstatymais suteikiamomis teisėmis ir 
veikti sąžiningai, diegti savo nariams šeimininkišką požiūrį į mokyklą, skatinti kelti kvalifikaciją ir 
darbo kultūrą;  

82.2. profsąjungos veiklai vykdyti darbdavys nemokamai suteikia mokyklos patalpas, fiksuoto 
ryšio telefono aparatus, interneto ryšį ir kopijavimo paslaugas profsąjungos tarybos atstovui suderinus 
su administracija; 

82.3. darbdavys, esant finansinei galimybei, remia profsąjungos projektų vykdymą; 
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82.4. profsąjunga pateikia darbdaviui ir, esant  pasikeitimams,  patikslina  mokyklos  profsąjungos   
            narių sąrašą; 

82.5. darbdavio ir profsąjungos susitarimu, profsąjungos rekomenduoti mokyklos darbuotojai 
siunčiami į komandiruotes su profsąjungų veikla susijusiam mokymuisi (tobulinimuisi) ir pateikiama 
programa ar informacinė seminaro medžiaga (DK 183 str. 3 d.); 

82.6. profsąjungos tarybai garantuojama teisė darbo laiku organizuoti vieną profsąjungos 
rajoninį/regioninį susirinkimą ar konferenciją per metus, suderinus jo/jos laiką su darbdaviu. 
Susirinkimui/konferencijai mokyklos turimas patalpas darbdavys suteikia nemokamai. 

83.  Informavimas: 
83.1. darbdavys, esant motyvuotam profsąjungos prašymui, teikia darbuotojų atstovų teisių 

įgyvendinimui ir Kolektyvinės sutarties sudarymui reikalingą informaciją apie dabartinę ir būsimą 
mokyklos veiklą ir jos ekonominę bei finansinę padėtį, informaciją apie esamą darbo santykių būklę, 
struktūrą, ir galimus užimtumo pokyčius, informaciją apie numatomas naudoti priemones tuo atveju, 
kai galimas darbuotojų skaičiaus mažinimas, kitą informaciją, susijusią su darbo santykiais ir 
mokyklos veikla.  
     Nesant galimybės pateikti informaciją per profsąjungos prašyme nurodytą laiką (per 2 savaites nuo 
prašymo gavimo dienos pateikti informaciją, nurodytą LR Trišalės Tarybos 2002 m. kovo 26 d. 
rekomendacijoje dėl minimalaus darbuotojų informavimo socialiniais ir ekonominiais klausimais), 
darbdavys informuoja profsąjungą apie priežastis, dėl kurių ši informacija negali būti pateikta prašyme 
nurodytu laiku, ir nurodo laiką (bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atitinkamo prašymo pateikimo 
dienos) per kurį įsipareigoja pateikti prašomą informaciją;  

83.2. šalys įsipareigoja objektyviai vertinti abipusiai pateiktą informaciją ir motyvuotus 
sprendimus bei netrukdyti vieni kitiems. 

84. Konsultavimas: 
84.1.  darbdavys pripažįsta Profsąjungos teisę į konsultacijas, ir abi šalys supranta tai kaip 

pasikeitimą nuomonėmis, viena kitos nuomonių paisymą ir dialogo su darbdaviu užmezgimo 
inicijavimą bei plėtojimą;  

84.2. darbdavys ir Profsąjunga įsipareigoja laikytis įstatymuose bei Kolektyvinėje sutartyje 
nustatytų (ar prieš pradedant konsultacijas tarpusavyje sutartų) konsultavimo apimčių, sąlygų, tvarkos 
ir terminų, o konsultacijų rezultatus įforminti abiejų šalių atstovų pasirašytais protokolais, 
nepriklausomai nuo to, ar konsultacijų baigtis priimtina abiem šalims; 

84.3. darbdavys pripažįsta profsąjungų teisę įstatymų nustatyta tvarka organizuoti mitingus, 
demonstracijas, kitus masinius renginius, skelbti streikus, tačiau šalys, siekdamos konstruktyvių 
diskusijų, susitaria, kad profsąjunga nuo šių veiksmų susilaikys  konsultacijų ar kolektyvinių derybų su 
darbdaviu laikotarpiu - iki jų rezultatų įforminimo bendru protokolu, ir šiuo laikotarpiu nesiims viešų 
kampanijų ar kitokių veiksmų, kuriais būtų viešai deklaruojami ketinimai teikti susijusius skundus, 
rengti piketus, mitingus, demonstracijas, kitokius masinius renginius ar skelbti streiką,  išskyrus 
atvejus, kai klausimas dėl kurio protestuojama, buvo pateiktas darbdaviui ir darbdavys atsisakė dėl jo 
diskutuoti. 

85. Kolektyvinės derybos: 
85.1. prieš pradedant derybas bet kokiais klausimais, galinčiais turėti įtakos Kolektyvinės sutarties 

pakeitimui ar papildymui, jas inicijuojanti šalis turi raštu pateikti pageidavimą tokias derybas pradėti. 
Derybos vyks dalyvaujant vienodam abiejų šalių atstovų skaičiui. Šalims sutarus skelbiamos ir 
pradedamos derybos; 

85.2.  derybų rezultatai įteisinami abiejų šalių atstovų pasirašytais protokolais;  
85.3.  abi šalys pripažįsta, kad Kolektyvinė sutartis yra vientisa ir privaloma abiems šalims per visą 

jos galiojimo laikotarpį.  
86. Vykdymas ir kontrolė: 
86.1.  kolektyvinėje sutartyje ar įstatymuose numatytais atvejais šalys vykdo ir kitus veiksmus, 

neprieštaraujančius įstatymų ar Kolektyvinės sutarties nuostatoms, kuriais ginami mokyklos 
darbuotojų interesai, įskaitant Kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolę;  
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86.2. profsąjunga ir darbdavys, diskutuodami dėl mokyklos darbuotojų papildomų interesų 
patenkinimo, įsipareigoja vadovautis DK, Kolektyvine sutartimi ir socialinės partnerystės principais. 
Darbdavys pripažįsta profsąjungos teisę teikti papildomus pasiūlymus dėl galiojančios Kolektyvinės 
sutarties pakeitimų/papildymų. Profsąjunga pripažįsta darbdavio teisę neprisiimti papildomų 
įsipareigojimų, prieštaraujančių DK. 
     Abi šalys pripažįsta, kad civilizuotos elgsenos normų laikymasis visuose veiksmuose yra 
gyvybiškai svarbus užtikrinant gerus tarpusavio santykius; 

86.3. kartą per ketvirtį administracija privalo organizuoti informacinius susitikimus su profsąjunga, 
kurių metu aptariami darbo organizavimo, apmokėjimo, saugos ir sveikatos darbe, kiti aktualūs 
klausimai. Tokie susitikimai, paprastai, organizuojami paskutinę kiekvieno kalendorinio ketvirčio 
savaitę. 

 
 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

87. Kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai. 
                 [88. punkto redakcija galioja iki 2013-12-02] 

88. Galiojančių sutarties salygų pakeitimus/papildymus bendru sutarimu parengia mokyklos 
kolektyvinės sutarties  rengimo darbo grupė. Pakeitimus/papildymus pasirašo kolektyvinės sutarties  
šalių atstovai (Įžanga) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Šie pakeitimai/papildymai įsigalioja nuo jų 
pasirašymo dienos, jei pasirašytame dokumente nenurodyta kita jų įsigaliojimo data.   

89. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 
šaliai. 

_______________________________________________________________ 


