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MaZeikiai

IZANGA

Si Kolektyvine sutartis sudaryta tarp MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos (toliau - Muzikos
mokykla) (adresas: MaZeikiai, V. Burbos g.9, LT - 89218, jmones kodas 190194470), atstovaujamos
direktores Vaidos Mikalauskienes (toliau - Darbdavys) ir Muzikos mokyklos darbuotojq kolektyvo (toliau -
Darbuotojq kolektyvas), atstovaujamo Lietuvos Mokytojq Svietimo ir Mokslo profesine sqlunga (toliau -
LMSMPS) MaZeikiq rajono profesiniq organizacijq susivienijimo (adresas: MaZeikiai, Ventos g. 8 A, LT-
89102, imones kodas302746293)Yytauto Klovos rnuzikos rnokyklos pirmines profesine organizacijos (toliau
- Profsqjunga) pirminink6s Dainoros Petrikienes. Darbdavys ir profsqjunga, toliau Kolektyvineje sutartyje
kartu vadinami Sal irnis.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Kolektyvine sutaftimi Salys susitaria del tarpusavio teisiq ir pareigq. Salys pareiskia, kad
Kolektyvineje sutartyje pasiektas susitarimas atitinka abiejq Saliq vali4, nepaZeidLia Saliq teisiq ir teisetq
interesq. Saliq pasiektos nuolaidos ir prisiimti jsipareigojimai sudaro vien4 darni4 visum4, trriu $utyr.i"te
interesq pusiausvyros. Bet kokie nukrypimai Kolektyvineje sutartyje nuo teises aktq nuostatq yra Saliq atlikti
siekiant iSlaikyti Saliq teisiq ir pareigq pusiausvyr4.

1.2 Kolektyvine sutartis taikoma visiems Muzikos mokyklos kolektyvo darbuotojams.
1.3 Kolektyvineje sutarfyje visos Darbdaviui priklausandios Darbovietes yra ivardinamos s4voka

,,Darboviete" (vienaskaita), jeigu tiesiogiai nenurodyta kitaip.
1.4 Kolektyvine sutartis yra privaloma darbdaviui ir Sedos, Liaihqbei Auksodes skyriuose dirbantiems

visiems darbuotojams. Naujai priimami darbuotojai su Sia sutartimi supaZindinami pasira5ytinai.
1.5 Jeigu Kolektyvineje sutartyje tiesiogiai nenurodoma kitaip, Kolektyvineje sutartyje naudojamos

s4vokos yra suprantamos taip, kaip jas apibreZia Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
I.6 Jeigu Kolektyvineje sutarfyje tiesiogiai nenurodoma kitaip, Kolektyvineje sutartyje neaptarti

klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitq teises aktq nuosiatomii.
1.7 Salys susitaria, kad Darbovietes lygmeniu atskiros kolektyvines sutartys n6ra sudaromos.

2. DARBO SUTAREIV SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

2.1 Darbdavys, prie5 priimdamas sprendim4 del naujo Darbuotojo priemimo ! darb4, apie tai
informuoja ProfsqiungQ, nurodydamas darbo funkcijq, etato dydi, numatomo skirti darbo uZmokesdio
preliminarq dydi, darbo uZmokesdio mokejimo Saltinj, pagrindZia butinum4 priimti nauj4 Darbuotoj4.
Profsqjungai pateikus praSym4, Darbdavys privalo susilaikyti nuo naujo Darbuotojo priemimo j darb4 ir su
Profs4junga del 5io ketinamo priimti sprerrdimo konsultuotis.

2.2 Darbuotojo priemimas i darb4 vykdornas atrankos budu (pokalbis), dalyvaujant profsqf ungos
atstovui. Darbuotojai i darb4 priimami laikantis teises aktuose nustatytos tvarkos.

2.3 Esant poreikiui atlikti darb4, kuriam Darbdavys tiesiogiai nera pasamdgs darbuotojo, Darbdavys
pirmiausia privalo ra5tu pasiulyti 5i darb4, kaip papildom4 darb4, eiamiems barbuotojams, kuriq kvalifikacija
yra tinkama Sio darbo atlikimui, ir jeigu tokio papildomo darbo atlikimas yra sudlrinamas su Darbuotojo
atliekamomis pagrindinemis darbo funkcijomis ir atliekant 5j papildomq darb4 nebus paZeisti maksimaliojo
darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. Darbuotojai apie sutikirn4 ar nesutikim4 atlikti papildoma
darb4 privalo informuoti Darbdavi ra5tu ne veliau, kaip per 2 darbo dienas nuo pasiiilymo gavimo, jeigu
Darbuotojas su Darbdaviu rresutaria del kitokio termino. Darbuotojui nepateikus atsakymo p.. ,uriuryia
termin4, laikoma, kad Darbuotojas papildomo darbo atsisake. Nesant galimybes pasiulyti papitOom4 aaiU4
esamiems Darbuotojams arbajiems Sio darbo atsisakius, Darbdavys papiidomam daiUui atlikti turiteisg priimti



j darb4 kit4 darbuotoj4, laikydamasis Kolektyvineje sutartyje numafytq reikalavimq naujq darbuotojq
priemimui.

2.4 AukSdiau paminetas 2.3 punktas 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 laikydamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytos
tvarkos.

2.5 Darbdavys nepriima naujq pedagoginiq darbuotojq, jeigu dirbantiems to dalyko (ugdymo srities)
mokytojams nesudaromas darbo sutartyje paskirtas darbo kr[vis.

2.6 Jeigu nera objektyvaus bltinumo priimti Darbuotojq j darb4 b[tent pagalterminuot4 darbo sutartj,
Darbdavys su Darbuotojq sudaro neterminuot4 darbo sutartj, nebent b[tent tirminuotos darbo sutarties
sudarymo raStu pra5o pats Darbuotojas.

2.7 Asmenys, kuriuos sieja aftimi giminystes ar svainystes rySiai negali biiti jdarbinami pareigoms,
del kuriq jie taptq vienas kitam tiesiogiai pavald0s.

2.8 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. Tokiu atveju susitarimu del i5bandymo turiteisg remtis ir Darbdavys.

2'9 Buvusiems Darbdavio Darbuotojams, atleistiems i5 darbo ne del Darbuotojo kaltes, suteikiama
pirmumo teise biiti priimtiems j laisvas darbo vietas, atitinkandias jq kvalifikacij4, jeigu ii.truo, h.espublikos
darbo kodeksas ar 5i Kolektyvine sutartis nesuteikia pirmumo teises Sias laisvas iarbo vietas uZimti eiamiems
Darbuotojams.

2.10 Salys, atsiZvelgdamos ! tai, kad Svietimo jstaigose dirbandiq asmenq kvalifikacija ir Zinios yra
labai svarbios bendrai I ietuvos Respublikos Svietimo sistemos kokybei geiinti, susitaria, kad darbovieteje tarp
Darbdavio ir Darbuotojo susitarimai del nekonkuravimo nera sudaromi. Jeigu del kokiq nors aplinkyUiq iSt<iltq
poreikis sudaryti susitarim4 del nekonkuravimo su kuriuo nors Darbuotoju, toks susitarimai guti Uutl
sudaromas tik tai suderinus su Profsqjunga.

2.ll Darbdavys, laikydamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytq reikalavimq, gali su
Darbuotojais sudaryti susitarimus del konfidencialios informacijos apsaugos, tadiau Sis iusitarimas negi'ti Uuti
sudaromas ilgesniam nei I metq terminui po darbo santykiq pasibaigimo. Darbdavio patiirtintas
konfidencialios informacijos s4ra5as turi b[ti pateiktas ProfsEiungai'susipalinti iS karto po tokio sqra5o
patvirtinimo ar pakeitimo.

2.12 Darbdavys ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties su Darbuotoju pasira5ymo,
pateikia Darbuotojui informacij4 apie susitartos darbo funkcijos turin!, jos apimtj (darbo nlrm4) ir jarbo
funkcijai keliamus reikalavimus. Sios informacijos pateikimai neatleidZia Darbdavio nuo pareigos pateikti
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 44 straipsnio I dalyje numatyt4 privalomai darbo sutaij sudarant
pateiktin4 informacij4;

2.13 Sudarant darbo sutarti del mokytojo pareigq darbo sutartyje nurodomas pareigines algos
koeficientas ir sulygtas kontaktiniq valandq skaidius mokilo metams. Dar-bdavys pedagoginiq burUrotijq
pareigines algos koeficientus, jq dydZius, darbo kr[vio skirstymq/skirsrymo tvarki aerirairiproisqjunga.

2.14 Pakeisti biitin4sias darbo sutarties s4lygas, papildomas darbo sutarties s4lygas, nusta:tytidarbo
laiko reZimo r[Sj ar perkelti Darbuotoj4 dirbti !kitqvietovg Darbdavio iniciaryva guii*-u tik su Darbuotojo
rasytiniu sutikimu ir apie tai informavus Profsqjung4. Darbuotojo sutikimas 

-arba 
nesutikimas dirbti

pasi[lytomis pakeistomis butinosiomis ar papildomomis darbo sutarties s4lygomis, kitos r[Sies darbo laiko
reZimu ar kitoje vietoveje turi buti i5reikStas per Darbdavio nustatyt4 termin4, kuris negali blti trumpesnis
negu l0 darbo dienq.

2.15 Auk5diau nepamitretos darbo s4lygos Darbdavio sprendimu gali buti keidiamos, pasikeitus jas
reglamentuojandioms taisyklems ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio biitinumo atvejais. Apie iiq
sqlygq pakeitimus Darbuotojas turi bDti informuotas prie5 proting4 termin4, kuris negali buti tiumpesnis, neil0 darbo dienq. Darbdavys, konsultuodamasis su Profsqjunga, sudaro pakankam-as s4lygas Darbuoiojui
pasirengti b[simiems pasikeitimams.

2'16 Darbuotojo pareiginiq nuostatq/pareigybes aprasymo turinio keitimas yra laikomas bltinqjq
darbo. sutarties s4lygq, apibreZiandiq darbo funkcija, keitimu, iodel siam keitim;i taikomos butinqjq darbo
sutarties s4lygq keitimo tvarka.

2'17 Kai Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ar kitos darbo teises normos nesuteikia Darbuotojui
teises reikalauti pakeisti darbo s4lygas, darbuotojas turi teisg praiyti darbdavio pakeisti jo darbo ,u,rrl".
Atsisakymas tenkinti darbuotojo ra5tu pateikt4 pra5ym4 turi buti motyvuotas ir pateiktas rastu ne veliau kaipper l0 darbo dienas nuo darbuotojo pra5ymo pateikimo. Darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo p."svri



pakeisti darbo s4lygas, del 5iq s4lygq pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksdiau kaip po vieno
mdnesio nuo darbuotojo prasymo pakeisti darbo s4rygas pateikimo.

2.18 Jeigu darbo sutartis su Darbuotoju nutraukiamatoddl, kad Darbuotojo atliekamadarbo 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 iS jq, be Lietuvos
Respublikos darbo kodekse numatytq kriterijq, pirmenybes teise b[ti paliktiems dirbti taip patil;i darbuotojai:

2.18.1. kurie i5rinkti j profsqjungos renkamus organus;
2.18.2. kuriems Darbovietd yra pagrindine arba vienintele darbo vieta, neturi kitq pastoviq pajamq

Saltiniq;
2.18.2. kurie augina vaik4 iki l6 metq ir kiti Seimos nariai neturi pastovaus pajamq Saltinio;
2.18,3. kurie turi auk5tesng kvalifikacing kategorij4;
2.18.4. darbuotojai, turintys didesni darbo staL4Sioje mokykloje (i5skyrus, tuos, kurie lgijo teisg !visqsenatvds pensij4 arba j4 gaunandius);
2'18.5. pedagogai, kuriq mokiniai per paskutinius 3 metus yra buvg respublikos ar tarptautiniq

konkursq, ol impiadq, v arLybq prizi n i nkai, laureatai ;
2.18.6. kurie neturi drausminiq nuobaudq.
Siame punkte pastoviomis pajamomis laikomos pajamos, kurios per paskutinius kalendorinius metus

isliko nepakitusios daugiau kaip 20% dydZiu. Informacij4, kuri bfitina iiq garantijq taikymui, Darbuotojas
privalo pateikti nedelsiant, kai suZino apie galim4 atleidim4.

2'19 leigu keli atleidZiami Darbuotojai turi pirmenybes teisg buti palikti dirbti, del to, kuri iS jq atleisti,Darbdavys sprendZia laikydamasis Lietuvos Respublik-os darbo kodlkso reikalavimq. Del Darbuotojosocialinio paLeidLiamumo atleidimo atveju vertinimo Darbdavys konsultuojasi su profesine ,qj;rg" S"iv,sutaria, kad Darbuotojas, kuris atitinka daugiau kriterijq, del kuriq jis turi pirmenybes teisg b[ti paliktas dirbti,
savaime vien del to nelaikomas labiau socialiai pui"idziuru ui Darbuotoj4, kuris tokiq kriterijq atitinkamaiiau.

2'20 Kai darbo sutartis nutraukiama, atleidZiamq Darbuotojq atrankos kriterijus Darbdavys suderina
su Profsqiunga, nepaZeisdamas Lietuvos Respublikos darLo kodekse numatyto. fu..igor;uos suderinti. Tokiuatveju atrank4 vykdo ir pasillymus del Darbuotojq atleidimo teikia Darbdavio .rauio komisija, j kuri4 turib0ti itrauktas bent vienas Profsqjungos atstovas.

2'21 Jeigu Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato pareig4 Darbdaviui siDlyti 1aisvas darbovietas ketinamam atleisti Darbuotojui, tokiq pareig4 Darbdavys turi'visu,-Darbuotojo jspejimo apie ketinim4atleistijj i5 darbo, laikotarpiu.
2'22 Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno menesiolaikotarpiui, gali butinutraukta Darbuotojo rasytiniu pareiskimu, apie tai lspe;us Sarbdavj ne veliau kaip prie.dvidesimt kalendoriniq dienq' Darbuotojas turiteisg atsaukti pa.eist imq nrtruuLti darbo sutart! ne veliau kaipper 5 darbo dienas nuo jo padavimo dienos.
2'23 leigu Darbuotojo darbo rezultatai yra nepatenkinami, Darbdavys privalo Darbuotojui rastunurodytijo darbo triikumus ir nepasiektus asmeninir, ..rrltutrs. Darbdavys ir Darbuotojas tokiu atveju privalobendrai sudaryti rezultatq gerinimo plan4 ne trumpesniam negu pusmedio laikotarpiui, nebent Darbuotojas irDarbdavys susitaria del kitokio termino, bet ne irrmpesnio,"nei trys menesiai. ou.bauryr, veftindamas arDarbuotojo rezultatq gerinimo plano vykdymo rezultatai yra patenkinami, privalo del to konsultuotis suProfsqjunga.
2.24 Saliqsutarimu, siurksdiu darbo pareigq paZeidimu raikoma:
?'?4'1 neatvykimas i darb4 vis4 darbo dienq ar pamain4 be pateisinamos prieZasties;
2'24'2 pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo nr.koiiriq, toksiniq'ar pli"hot.opiniq medZiagqdarbo metu darbo vietoje;
2'24'3 atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal darbo teis6s normas privalomas;2'24'4 priekabiavimas del lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobldzio veiksmai argarbes ir orumo paZeidimas kitq darbuotojq artrediqjq asmenq atZvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;2'24'5 tydia padaryta turtine Lala darbdaviui ai bandymas tydia padarytijam turtines zalos;2'24 '6 darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltlmo pozymiq turlntiveika;
2'24'l 'darbdavio Darbuotojo darbo grafiLe nustatyto darbo laiko pasikartojantis paZeidimas;
2.24.8 fizinio, psichoroginio smurto pries vaikus ir koregas taikymas;
2.24.9lygiq garimybiq poritikos ar jos lgyvendinimo poTitil.o. paZeidimas.
2'25 Pries priimdam.as sprendiml nutraukti darbo sutartl aet aarbuotojo paoaryto darbo pareigqpazeidimo Darbdavys turi konsultuotis su Profsqiunga vertinant paieidimo ar pazeidimq sunkum4 ir



padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltg, prieZastinj rySi tarp darbuotojo veikos ir atsiradusiq
padariniq, jo elgesj ir darbo rezultatus iki paZeidimo ar paZeidimq padarymo, atleidimo i5 darbo proporcingum4
paZeidimui ar jq visumai.

2.26 Visais atvejais, prie5 priimdamas sprendimq nutraukti darbo sutarti ar inicijuoti darbo sutarties
nutraukim4 su grupe Darbuotojq (daugiau negu vienas darbuotojas), Darbdavys privalo informuoti profs4jung4
ir konsultuotis su ja del b[simo grupes darbuotojq atleidimo iS darbo padariniq su5velninimo
(perkvalifikavimo, perkelimo i kitas darbo vietas, darbo laiko reZimo pokydiq, didesniq, negu Lietuvos
Respublikos darbo kodekse numatytos, i5eitiniq i5mokq, ispejimo terminq pratgsimo, laisvo laiko darbo
paieikoms ir kt.) priemoniq. Konsultacijq metu Salys siekia sudaryti susitarim4 ddl neigiamq pasekmiq realaus
suSvelninimo.

2.27 Salys susitaria, kad Darbuotojo pra5ymu jspejimo termino laikotarpiu jam turi biiti suteikta ne
maliau kaip l5 procentq buvusios darbo laiko norrnos naujo darbo paie5koms, kurio metu darbuotojui
paliekamas jo darbo uZmokestis. Sis laisvas laikas suteikiamas atitinkamai trumpinant jo darbo dien4 aiba
darbo savaitds trukmg, arba darant ir vienq, ir kit4. Konkretq laisvo laiko suteikimo biid4 pasirenka pats
Darbuotojas, apie tai informavgs Darbdav!, kuris gali pareik5ti pageidavimus del laisvo laiko suteikimo biido.

2.28 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, tadiau sumokedamas uZ vis4 ispejimo laikotarp! jam priklausanti darbo
uZmokesti.

3. DARBO UZMOKESdTO S4rvCOS

3.1 Darbdavys nustato darbuotojq darbo uZmokestj, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybesir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu ir atsiZvelgdamas i MaZeikiq .ujono
savivaldybes finansines galimybes bei kitus istatymus ir polstatyminius aktus, reglamentuojandius darbo
apmokejimo s4lygas ir tvark4 formalqji ugdym4 papildandiose neformalaus ugdymo jitaigose. 

-

3.2 Apskaidiuojant Darbuotojo vidutinj darbo uZmokesti, vadovaujamasi teises aktq reikalavimais.
Apskaidiuojant padidintq apmokejimq Darbuotojui uZ naktin!, vir5valandinj, Sventini darb4 ar darb4 poilsio
dien4, i skaidiavimus ndra itraukiamos premijos.

3.3 Darbuotojo pra5ymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar vir5valandinio darbo laikas,
padauginti i5 nustatyto atitinkamo darbo apmokejimo koeficiento dydilio, gali blti pridedami prie kasmetiniq
atostogq laiko. Teisg pasirinkti gauti apmokejim4 pinigais ar gauti papildom4 Iaik4 prie kasmetiniq atostogq
laiko, priklauso iSimtinai Darbuotojui ir Darbdavys tokj pasirinkimEpiivalo vykdyti.'

3.4 Esant nukrypimq nuo normaliq darbo sqlygll, kai padidinamas Darbuoiojo darbo mastas, mokamas
padidintas darbo uZmokestis. Konkretfis dydLiai nustatomi darbo sutartyje, sudarytoje su atitinkamu
Darbuotoju. Jeigu tokio atskiro susitarimo del darbo apmokejimo nera ir 

-(olektyvine 
iutartis, Lietuvos

Respublikos darbo kodeksas ar kiti teises aktai nenumato konkretaus tokio darto apmokejimo dydZio
(vir5valandZiq), tokiu atveju uL darbq, kuris vir5ija jprast4 darbuotojo darbo mast4, Darbdavys moka
Darbuotojui ne maZiau, nei20oh didesni darbo uZmokestj, nei vidutinis Darbuotojo darbo uZmokestis uZ dirbt4
laik4.

3.5 Premija, kuri skiriama Darbdavio iniciatyva
veikl4 ar veiklos rezultatus, gali b[ti neskiriama, jeigu
darbo pareigq paZeidim4.

siekiant paskatinti Darbuotoj4 uL gerai atlikt4 darb4,
Darbuotojas per paskutinius Se5is m6nesius padaro

3'6 Darbo uZmokestis mokamas kie.kvieno menesio 5-qJqir 19-s)qdienomis, nebent Darbuotojas ra5tu
Darbdaviui pateikia pra5ymE i5moketi darbo uZmokesti kart4 p., ,.*r1. I atsiskaitymo lapelius jiaSomos
darbuotojams priskaidiuoto darbo uZmokesdio, 

.i5skaidiuotq pajamq ir socialinio diaudimo mokesdiq bei
iSmoketos sumos. Atsiskaitymo lapeliai gali bfiti iteikti ir elektioninemis rySiq priemonemis.

3'7 Darbo sutardiai pasibaigus, visos Darbuotojo su darbo santykiais susijusios i5mokos iSmokamos,
kai nutraukiama darbo sutartis su Darbuotoju, bet ne ueliu, kaip iki daibo santyki,l ;;"G;r. i"lv. ,rri*1",
kad esant objektyvioms aplinkybems, Darbiavys gali su Darbuotoju atsiskaityii ,eliar, tadiau ne veliau kaip
per de5imt darbo dienq.

3'8 Prie5 priimdamas sprendim4 del priedq, priemokq, premijq, pareigines algos pastoviosios daliespadidintq koeficientq ar kitokio papildomo apmokejimo 
'Darbuotojui 

skl,rimo, barbdavys derina su
Profsqjunga nurodydamas ketinamq skirti priedq, priemokq, premijq u.-LitoLio papildomo apmokejimo dydj,
ivertinus finansavimo Saltinius, paskutinio metq ketvirdio galimybes ir faktinj bei teisinj pugiind4.
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4. DARBO IRPOTLSIO LAIKO SALYGOS

4.1 Pedagoginiai kr[viai darbuotojams preliminariai nustatomi iki kiekvienq metq liepos m€nesio I

dienos, o galutinis kiekvieno darbuotojo kriivis patikslinamas ir galutinai nustatomas per rugsejo menesj ir
(arba) kaip reglamentuoja norminiai dokumentai, atsiZvelgiant j MaZeikiq rajono savivaldybes skiriam4
finansavim4 ir i galutini jstojusiq mokiniq skaidiq.

4.2 Darbuotojo darbo krlvis turi i5likti nepakitgs visus mokslo metus ir gali b0ti keidiamas tik
iSimtinais atvejais, kurie numatyti darbo tvarkos apraSe.

4.3 Darbuotojas, sulyggs dirbti ne vis4 darbo laik4, jeigu nesusitarta kitaip, ne daZniau kaip kart4 per
4 menesius turi teisg praSyti pakeisti ne viso darbo laiko sqlyg4, atsiZvelgiant j finansing padeti.

4.4 Darbo sutarties vykdymo metu Darbuotojas, kurio darbo santykiai su Darbdaviu trunka ne
trumpiau kaip2 metus, turi teisg pateikti praSym4 ra5tu laikinai dirbti ne vis4 darbo laik4. Darbuotojo praSymas
pakeisti darbo laik4, sutrumpinant darbo dien4 iki 4 valandq per dien4, arba sumaZinti darbo dienq skaidiq iki
3 darbo dienq per darbo savaitg tenkinamas, jeigu jis pateiktas ne maZiau kaip prie5 30 dienq ikijo isigaliojimo,
o ne visq darbo laik4 bus dirbama ne ilgiau kaip I metus. Pakartotinai pra5yti nustatyti ne vis4 darbo laik4
darbuotojas turi teisg tik iSdirbgs pusg laikotarpio, kurijis dirbo ne vis4 darbo laik4. Darbdavys gali atsisakyi
tenkinti darbuotojo pra5ym4 laikinai dirbti ne vis4 darbo dien4 tik del svarbiq prieZasdiq.

4.5 Darbuotojas, kuriam ne viso darbo laiko s4lyga buvo nustatyta vadovaujantis sveikatos prieZi0ros
jstaigos iSvada del Darbuotojo sveikatos bukles, neigalumo arba bittinybes slaugyti Seimos nar!, taip pat
ne5dioji, neseniai pagimdZiusi ar kr[timi maitinanti Darbuotoja, Darbuotojas, auginantis vaik4 iki trejq metq,
ar Darbuotojas, vienas auginantis vaik4 iki 14 metq arba nejgalq vaik4 iki l8 metq, griZti dirbti viso darbo
laiko s4lygomis turi teisg raStu jspejg darbdavj prieS vien4 savaitg, i5skyrus atvejus, kai darbdavys sutinka
nesilaikyti 5io term ino.

4.6 Darbuotojas neturiteises be Darbdavio sutikimo savo darb4 pavestiatliktikitam asmeniui.
4.7 Darbdavys, suderings su Profsqjunga, tvirtina s4ra54 pareigybiq, kurias uZimantys Darbuotojai dalj

darbo funkcijq gali atlikti ne Darbovieteje, savo darbo laik4 tvarkydami savo nuoZi[ra (t. y., pareigybiq,
kurioms gali buti taikomas lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laiko reZimas). Toks darbo iaiko
reZimas gali buti taikomas Darbuotojams, kuriq darbo funkcijos gali biiti tinkamai atliekamos Darbuotojui
fizi5kai nebiinant Darbovieteje. Jeigu 5i kriterijq atitinka tik dalis Darbuotojo darbo funkcijq, toks darbo laiko
reZimas gali b[ti taikomas tik tai Darbuotojo darbo funkcijq daliai. Salys susitaria, kad tokius kriterijus atitinka
pedagogq nekontakti nes valandos.

4.8 Darbuotojo i5vykimas su mokiniais i keliones, renginius, budejimai ar kitokiq funkcijq atlikimas
kelioniq ar renginiq metu, jeigu tai vyksta ne darbo grafike nurodytu darbo 1aiku, piivalo Uuii Zymima
Darbuotojo darbo laiko apskaitos ZiniaraStyje, kaip Darbuotojo dirbtas laikas, ir uZ Sj darbo laik4 LLtuvos
Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka privalo biiti apmokama arba suteikiamas papildomas poilsio
laikas.

4.9 | Darbuotojo komandiruotes laik4 ieina ir Darbuotojo keliones j Darbdavio nurodyt4 viet4 ir atgal
laikas. Jeigu kelione vyko po darbo dienos valandq, poilsio ar Svendiq dien4, Darbuotojas turi teisg ! toklos
padios trukmes poilsi pirmq darbo dien4 po keliones arba 5is poilsio laikas pridedamas priJ kasmetiniq aiostogq
laiko, paliekantuL 5j poilsio laik4 Darbuotojo darbo uZmokestj.

4.10 Jeigu Darbuotojas teises aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais yra nusalinamas nuo darbo,
Darbdavys nedelsiant apie tai informuoja profsqjung4.

4.1 l.lSimtinais atvejais (staZuote, nei5naudotos atostogos vasaros metu, turistines keliones, k[rybines
stovyklos, sanatorinis gydymas) atostogos gali b[ti suteikiamos mokslo metq eigoje bendru Darbdavio ir
Darbuotojo susitarimu.

4'12 Moksleiviq atostogq metu, nesant Darbdavio nurodyto konkretaus darbo, kuris turetq briti
atliekamas b[tent Darbovieteje, Darbuotojai savo darbo laik4 tvarkosavo nuoZiiira ir, jeigu tai suderinama su
konkrediomis darbo funkcijomis, darb4 funkcijas gali vykdyti jiems priimtinoje kitoje vietoje, negu
Darboviete.

4'13 Darbuotojas, negal€damas del kokiq nors prieZasdiq atvykti j darbq, apie tai privalo informuoti
Darbdavi per vien4 darbo dien4, o atsiradus galimybei- nedelsiant paieikti neatvykimo prieZastj patvirtinantj
dokumentq. Jeigu Darbdavys neatvykimo prieZastj patvirtinandi4 informac iji gali nustatyii kitais jam
prieinamas biidais (pvz., naudojanti SoDRA duomenimis), Darbuotojas papildoirus jrody,ras privalo pat;ikti
tik Darbdaviu i pareikalavus.

4.14 Darbdavys privalo uztikrinti, kad Darbovietes savivaldos organq (tarybq, metodiniq grupiq ir kt.),
o taip pat ir Darbdavio rengiami organizaciniai Darboviet6s susirinki*uf po.eaziai butq rengiami Darbuotojq



darbo laiku. Jeigu tokie susirinkimai ar posedZiai rengiami ne Darbuotojo darbo laiku, uZ dalyvavimq Siuose

susirinkimuose ar pos6dZiuose Darbuotojui apmokama kaip uZ virSvalandini darb4 arba suteikiamas
papildomas poilsio laikas arba susitariama kitaip.

4.15 Darbuotojq darbo (pamainq) grafikai gali b[ti keidiami tik nuo darbdavio valios nepriklausandiais
atvejais, ispejus Darbuotoj4 prieS 5 Darbuotojo darbo dienas.

4.16 Darbo (pamainq) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su Profsqjunga. Darbdavys pateikia
darbo (pamainq) grafikus Profsqiungai derinti ne vdliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki jq pateikimo
Darbuotojams. Profsqiunga per 3 darbo dienas turi teisg ra3tu pateikti motyvuotas pastabas del darbo (pamainq)
grafikq, j kurias Darbdavys privalo atsiZvelgti arba pateikti Profsqjungai raStu motyvuot4 atsisakym4 i Sias

pastabas atsiZvelgti. Jeigu po Sios procedlros kyl4 Darbdavio ir Profsqjungos gindas del darbo (pamainq)
grafikq, Sis gindas neuZkerta kelio Darbdaviui prane5ti apie darbo (pamainq) grafikus Darbuotojams, tadiau
Profsqjunga turi teisg apie savo nesutikimo su darbo (pamainq) grafikais motyvus informuoti tuos
suinteresuotus Darbuotojus, kuriq teises ar teiseti interesai del tokiq darbo (pamainq) grafikq galimai yra ar
gali buti paZeisti.

4.17 Pedagoginiams darbuotojams skiriama 30 minudiq prie5 pamok4 (kontaktines valandas), 5

minut6s tarp parnokq ir 20 minudiq ilgajai pertraukai.
4.1 8 Be Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytq atvejq, Darbdavys privalo tenkinti Darbuotojo

praSym4 suteikti ne trumpesnds, negu pra5o Darbuotojas, trukmes nemokamas atostogas, jeigu nemokamq
atostogq pra5oma:

4.18.1 del Darbuotojo iSvykimo studijuoti j uZsieni;
4.18.2. darbuotojams del svarbiq Seimyniniq ar kitq aplinkybiq ikitrijq menesiq.
4. 19. Nemokamas atostogos Darbuotojui suteikiamos tik tuo atveju, jeigu Darbuotojui nera galimybes

suteikti kitos rii5ies atostogq.
4.20. Be Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytq atvejq, nesuejus Se5iems nepertraukiamojo

darbo mdnesiams, Darbuotojo pra5ymu kasmetines atostogos suteikiamos:
4.20.1. Pedagogams ir kitiems darbuotojams, jeigu pra5oma jas suteikti mokiniq atostogq, bet ne

vasaros atostogq, metu;
4.20.2. Jeigu Darbuotojo darbo rezultatus uZ pradirbt4 laikotarpj Darbdavys vertina, kaip ypatingai

gerus.

4.21 Kasmetiniq atostogq suteikimo eilg Darbovieteje sudaro Darbdavys, suderings su Profsqjunga.
Kasmetiniq atostogq suteikimo eiles sudarymas pradedamas ne vdliau, kaip vasario I dien4, o baigiamas
balandZio 31 dien4. Per 5i laikotarpj Darbuotojai turi teisg teikti individualius pra5ymus del kasmetiniq
atostogq suteikimo eiles, i kuriuos Darbdavys privalo atsiZvelgti, jeigu jq tenkinimas nesudaro nepateisinamq
sunkumq Darbovietes darbo organizavimui ir nesukelia nepateisinamq finansiniq netekimq Darbdaviui. Bet
kuriuo atveju sprgsdamas tokius Darbuotojq pra5ymus, Darbdavys negali paZeisti Li"truo, Respublikos darbo
kodekse numatytq s4lygq, kurioms esant prioritetas del kasmetiniq atostogq suteikimo eiles pirmiausia privalo
buti teikiamas kitq Darbuotojq pageidavimams. Jeigu Darbuotojas nepateikia pageidavimq del kasmetiniq
atostogq suteikimo eiles, Darbdavys kasmetines atostogas skiria laikydamasis Lietuvos Respublikos darbo
kodekso reikalavimq. Kasmetiniq atostogq suteikirno eile yra sudaroma laikotarpiui nuo birZeiio 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 atostogq suteikimo eiles velesnis keitimas negali paZeisti kitq DarLuotojq teisiq ir teisetq interes"q,
nebentjie su tuo ra5tu sutinka.

4.22 Darbuotojams suteikiamos ne maZiau kaip 20 darbo dienq (ei dirbama penkias dienas per
savaitg) arba ne maLiaukaip24 darbo dienq (ei dirbarna SeSias darbo dienas pei savaitg) kas metines atostogos.
Pedagogams, kuriq darbas susijgs su didesne nervine, emocine, protine jtampa, suteikiamos iki 4l darbo diJros
pailgintos atostogos.

4'23 Sutarti su Lietuvos Profesiniq sqiungq konfederacija pasiraSiusiq profs4fungq nariams, kurios
sudetyje yra ir LMSMPS nariai, taikomos numatytos tam tikram terminui galiojandios sutarties nuostatos del
papildomq atostogq ar tam tikrq atostogq rD5iq nuostatos.

4.24 leigu Darbuotojui suteikiamos kDrybines atostogos meno k0riniui, mokslo darbui sukurti, jq
laikotarpiu Darbuotojui darbo uzmokestis nemokamas, tadiau kiirybiniq atostogq trrkr. lskaitoma j daibo
metus kasmetinems atostogoms gauti.
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5. DARBUOTOJU SAUGOS rR SVEIKATOS PRTEMONES

5.1 Darbuotojuituri biiti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sqlygos.
5.2 Darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi biiti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai, irengta pagal

Darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimus.
5.3 LeidZiama naudoti tik techni5kai tvarkingas darbo priemones, atitinkandias

sveikatos norminiq teises aktq reikalavimus.
5.4 Darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teis6s aktq, darbq organizavimo

instrukcijq reikalavimq nesilaikymas yra darbo drausm6s paZeidimas.
5.5 ISlaidas uZ medicining apZinrq ir vidutin! darbo uZmokestj

apZi[ros laik4 apmoka Darbdavys.

Darbuotojq saugos ir

ir vykdymo taisykliq,

Darbuotojarns uZ sugaiSt4 rnedicinos

o. 5lr4l TARPUSAvIo INFoRMAvTMo rR KoNSULTAvrMosr TvARKA

6.1 . Darbdavys reguliariai, ne rediau kaip kart4 per kalendorinius metus, Profs4jungai pateikia i5sami4
informacij 4 apie d irbandi us darbuotoj us.

6.2. Jeigu 5i Kolektyvine sutartis ar Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nenumato specialios tam
tikrais atvejais taikomos konsultavimo procedriros ar atskirq 5ios procediiros s4lygq (pvz., terminq ir pan.),
konsultavimo proced[ra vykdoma Siame punkte nustatyta tvarka. Ji taip pat iai[oma tiems konsultavimo
procedlros aspektams, kurie nereglamentuojami kitose Sios Kolektyvinei sutarties ar Lietuvos Respublikos
darbo kodekso nuostatose. Profsqiungai papra5ius arba esant Sioje Kolektyvineje sutartyje numatytoms
s4lygoms, kai konsultavim4 privalo Darbdavys pradeti savo iniciatyva, Darbdavys turi pradeti konsultavimosi
proced[iras ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Profsqiungos reikalavimo gavimo ar Sioje Kolektyvineje
sutartyje numatytq s4lygq, kurioms esant konsultavimasis privalomas, dienos. Konsultavimosl procedurq metu
Profsqiungos atstovai turi teisg susitikti su Darbdaviu irjo atstovais, prireikus - ir kitais asmenimis, ir per l5
darbo dienq, jeigu nesusitarta del kito termino, nuo pirmos konsultacijq dienos rastu pateikti savo pasiiilymus.
Profsqjungai pateikus motyvuotE prasymq arba kai tai numato ii-t<ol"ktyrin6 sutartis, tuo laikoiarpiu
Darbdavys negali imtis jokiq veiksmq, del kuriq pradetos konsultavimosi procediiros. pasibaigus Siam
terminui, jeigu Profsqiunga nepateikia savo nuomones, Darbdavys gali nutraukii konsultavimosi prJceduras.
Konsultacijomis turi bfiti siekiama abi Salis tenkinandio sprendi-mo. Konsultacijq rezultatai iforminamiprotokolu, susitarimu arba priimami vietiniai norminiai teises aktai.

6'3 Kai 5i Kolektyvine sutartis ar Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato Darbdaviui pareig4
informuoti Profsqf ung4, gavusi informacij4 Profsqjunga iuri teisg pareikalauti Darbdavj pradeti konsultavimosi
del Sios informacijos proced[r4' Si nuostata netaikoma, jeigu 5i Kolektyvine sutartis ui Li"turo, Respublikos
darbo kodeksas tiesiogiai nurodo, kad del tam tikros inforri'acijos konslltavimosi proced[ros neatliekamos ir
apsiribojama tik informacijos pateikimu.

6'4 Darbdavys informuoja Profsqjung4 ir su ja konsultuojasi, derina priimdamas sprendimus del darbotvarkos taisykliq, nustatantiq bendrqi4 tvark4 Darbovieteje; dei darbo normq nustatymo taisykliq ar darbonormq, del darbo apmokejimo sistemos, del.naujq technologiniq procesq ivedimo tvarlos, del informaciniq irkomunikaciniq technologijq naudojimo bei DarLuotojq ,i.b.r.no. ir kontroles darbo vietoje tvarkos, delDarbuotojq privataus gyvenimo apsaug4 galindiq pui"isti priemoniq nustat5zmo, del Darbuotojq asmensduomenq saugojimo politikos irjos igyvenairirno'pii"moniq, del lygiq galimybiq polltito, jgyvendinimo irvykdymo priezi[ros principq igyvendinimo q,ff.roli,l, del ita;p4 darbe maZinandiq priemoniq nustarymo, delkitq Darbuotoiq sociarinei ir ekonominei padediai aktualiq teises aktq.
Apie tokius bDsimus sprendimus ProfsQjunga informuojama pries desimt darbo dienq iki planuojamojq patvirtinimo' Ne veliau kaip per 3 darbo diinas nuo inforriacijos gavimo dienos profesine sqjunga galipareikalauti pradeti konsultacijas, kurios turi blti pradedamos n" ,eliuu kaip per tris darbo dienas nuopareikalavimo ir trukti ne trumpiau kaip 5 darbo dienas nuo pirmos konsultavimoii di"ror, n.u.riS"ir, ,r,.rr.kitaip.
6'5 Pries priimdamas sprendim4 del grupes Darbuotojq atleidimo is darbo, taip pat pries priimdamassprendim4 del imones reorganizavimo, verslo. ar.jo dalies i"rduri,ro ir kitus sprendimus, galindius turetiesminds itakos darbo organizavimui imgneje. ii oarbuoioiq teisinei padediai, Darbdavys informuojaProfsqiung4 ir konsultuojasi, derina su ja del toiio sprendimo priezasdiq beiteisiniq, ekonominiq ir socialiniqpadariniq Darbuotojams ir del numatytq priemoniq galimiems padariniams isvengti ,rb; j;;; ;;j;;j;;,."'t6'6 Apie renkamo ar isrinkto j Profsqiungor-orgun4 Darbuotojo atleidim[ profsqjunga informuojama

raStu pries toki pat termin4, kaip ir atreidziamas Darbuoiojar.



7. SALIMS svARBIos DARBo, EKoNoMINES IR socIALINES s4l,ycos

7.1. Darbdavys remia mokykloje veikiandi4 Profsqjung4. Visi darbuotojai turi teisg tapti profesiniq
sqiungq nariais. Darbdavys lsipareigoja pagal galimybes remti Darbuotojq ir jq Siimos nariq kuituring veikl4,
sudaryti s4lygas Darbuotojq poilsiui, sudaryti galimybg Siais tikslais naudotis Darbdavio patalpas ir inventoriq
(skirti salg ar kitas patalpas, leisti naudotis multimedija ar kitu inventoriumi ir pan.).

7'2'Darbdavys pagal galimybes isipareigoja skirti Darbuotojams, kuiiq materialine biikle sunki del
ligos,Seimos nariq mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo, ar kiiq.uurbiq prieZasdiq, materialines
paSalpas.

7'3' Profs4iungos valdymo organq nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu jie Siq
pareigq vykdymo laikui atleidZiami nuo darbo ne maziau kaip'2o darbo valandq per metus, uZ S! laik4 jiems
paliekant jq vidutinis darbo uZmokest!. Apie poreiki atlikti Sias pareigas oarbuoiojas informuoj4 DurUauul is
anksto.

7 '4' Darbdavys sudaro sqlygas savo Darbuotojq - Darbuotojq atstovavim4 jgyvendinandiq asmenq -mokymui ir Svietimui. Tam su Darbdaviu suderintu laikuliems turi buti suteikiamos-ne maZiau kaip penkios
darbo dienos per metus. Uz 5i laik4jiems paliekamas vidutinis darbo uZmokestis. Apie poreikj iSvyti Siuo tikslu
Darbuotojas inforrnuoja Darbdavi ne veriau kaip pries 5 darbo dienas.

7'5' Darbdavys pripazjsta Darbuotojq teisg daryti karjer4, keisti darbq ar darbq apimt!, tobuleti ir kelti
savo profesinius jg[dZius bei kvalifikacij4.

7 '6' Darbdavys Darbuotojams sudaro s4lygas kelti kvalifikacij4 ar persikvalifikuoti. Darbdavys pagal
galimybes apmoka kvalifikacijos kelimo ar persikvalifikavimo islaiias. pedagogai per kalendorinius metus
turetq tobulintis ir kelti savo kvalifikacij4 bei profesinius sugebejimus ne maLiiufaip'l g akademiniq valandq.

7 '7 ' Darbdavys turi teisg dalyvauti vie5uose Profsqiungos organq susirinkimuose stebetojo teisemis.
Profsqiungos atstovai turi teisg dalyvauti Darbdavio ,ulay^ ir iavivaldos organq, komitetil, komisijq
posedZiuose, susirinkimuose stebetojo teisdmis, jeigu 5i t<olektyvines sutartis ar Li"etuvos Respublikos darbo
kodeksas nenumato Profesines sqiungos atstovams daugiau teisiq.

7'8' Profsqiunga gerbia lstaigos interesus bei tikslus, vadovaujasi socialines partnerystes principais,
elgiasi s4ziningai, teisingai, taip pat nepiktnaudziauja teise. Profsqjunga padeda Darbdaviui igyvendintipriemones Darbuotojq socialiniams poreikiams tenlinti, darbo diusilei' stifrinti. profsqju;;; p;;"
Darbdaviui uztikrinti Darbovietes veiklos darnum4, sklandum4, ekonomin! ir irganizacin! stabilum 4, taip
siekiant sukurti Darbuotojams stabili4 ir klestindi4 darbo viet4.

7'9' Darbdavys, esant galimybei, Profsqjungos veiklai vykdyti nemokamai suteikia laisvas patalpas,
kompiutering irang4, spausdirrimo, kopijavimo, ieleiono, interneto paslaugas, skelbimq 1ent4.

7'10' Profesine s4junga pateikia darbdaviui ir, esant pasikeitimairs, patikslina mokyklos profesines
sqiungos nariq s4ra54. Naujiems darbuotojams, Profesines sqjungos nu.iurr, Sioje Sutartyje numatytos
garantijos taikomos suejus 3 menesiams nuo dienos, kuri4 Profesin"e sqjunga pateiki Darbdaviui patikslint4
Profesines sqiungos nariq s4ra54. Esant Darbuotojo - Piofesines sqiungos nario - prasymui, Darbdavys
iSskaidiuoja i5 Darbuotojo darbo uZmokesdio Profesines sqiungos nario mokestj ir Darbuotojo nurodyta tvarkapervedajj j nurodyt4 s4skait4.

I l ' Profsqf unga gali darbo metu Saukti susirinkimus 2 kartus per metus patogiu laiku, tadiau
uztikrinant, kad del to nenukentetq Darbovietes darbine veikla. Susirinkimq, iaukiamq ne darbo metu skai6ius,
neribojamas.

. . 7 '12' Profsqiu.nga jsipareigoja mokyti Profsqiungos narius ir to pageidaujandius Darbuotojus darbo
teises ir kitais Darbovieteje aktualiais sociallniais bei-efo-nominiais klausimais.

7'13' Darbuotojas privalo saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus. Darbuotojas privalo
naudotis Darbdavio perduotomis darbo priemonemis, turtu, taip pat lesomis pagaljq tiksling paskirt! ir taupiai.Darbdavys turi teisg nustatyti jam priklausandiq ir darbuotojui perduotq d;r# friemoniq, turto ar lesrlnaudojimo tvark4.

7 '14' Darbuotojo Darbdavio naudai ar jo nurodymu sukurti autoriq teisiq objektai Darbdavio turi bltisaugomi ir uZ jq panaudojirn4 tokiam Darbuotojui atlyginama.
7'15' Darbdavys isipareigoja skatinti Darbuotojq iniciatyvas, kuriomis gerinama Darbdavio veikla irturto bei lesq efektyvus panaudojimas. UZ tokias Daibuotojq iniciatyvas, k"urios turi esmines reiksmesDarbdavio veiklos gerinimui irturto bei lesq efektyviam punuudoji*ui, Darbdavyt rotu Darbuotojui premijas

ar priedus kalendoriniq metq pabaigoje.
7'16' Salys susitaria'Lietuios Respublikos darbo kodekse numatytais atvejais Darbuotojai privaloatlyginti visq Darbdaviui padaryt 4 Lal4, kai:



7 .16.1 . Lala padaryta ty1ia;
1.16.2. Zalapadaryta jo veikla, turindia nusikaltimo poZymiq;
7.16.3. Zala padaryta-neblaivaus ar apsvaigusio nuo naikotikq, toksiniq ar psichotropiniq medZiagq

darbuotojo;
1.16.4. Zala padaryta

nekonkuravimo.
pazeidus pareigq saugoti konfidencialiq informacii4, susitarim4 del

8. KOLEKTYVINES SUTARTIES VYKDYMO, KEITIMO, PILDYMO TVARKA

8'l Kolektyvine sutartis isigalioja jos pasira5ymo dien4 ir galioja tol kol nesudaroma kita kolektyvine
sutartis arba ji nenutraukiama.

8'2 Kolektyvine sutartis galioja keturis metus. Jei likus dviem mdnesiams iki Kolektyvines sutartiesgaliojimo termino pabaigos nei viena Salis neparei5kia pageidavimo pradeti derybas del Kolektyvinds sutartiespakeitimo, Kolektyvines sutarties galiojimas pratgsiamai dar keturiems metams. pasibaigus Siam terminui,Kolektyvines sutafties pratgsimo klausirnas sprendZiarnas Siame punkte nurodyta tvarka.
8'3 Jei likus ne maLiau kaip dviem menesiams iki Kolekiyvines sutaiies galiojimo termino pabaigoskuri nors Salis parei5kia pageidavim4 pradeti derybas del Ko.lektyvines sutaftiJs pakeitimo, sios derybospradedamos ir vykdomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Salims nesutarus d6lKolektyvines sutarties pakeitimq iki Kolektyvines sutarties galiojimo termino pabaigos, Kolektyvine sutartislaikoma nepakeista ir pratgsiama dar keturiems metamrl Suiiq nesutarimas dei rcolektyvines sutartiespakeitimo gal.i blti priezastis nepratgsti Kolektyvines sutafties galiojimo termino jam pasibaigus tik tuo atveju,jeigu Saliq siIlomi pakeitimai, del kuriq Sal-ys nesutar", bu"uo slulomi del pasikeitusiq ypatingai svarbiqaplinkybiq, del kuriq tolesnis nepakeistos Kolektyvines sutarties vykdymas ;;;"i iI-S;f;; il;;unepateisinamq sunkumq ar nuostoliq. visais kitais atvejais nesutarimas ael (otektyvines sutarties pakeitimqnegali buti prieZastis nepratgsti Kolektyvines sutarti"es galiojimo termino sioje rotet<tyvineje sutartyjenustatyta tvarka.
8'4 Jeigu Salys laikosi Kolektyvinds sutarties, vienasaliSkaij4 nutraukti negalima. Kolektyving sutartjvienasaliskai nutraukti.Salis gali tik jeigu d.arbo gind4 nagrinejantis subjektas nustato Kolektyvines sutartiespazeidim4' Tokio pazeidimo faktu, kaip Kolektyvines'sutarties"nutraukimo pagrindu, negali ..rii, S"ri., rrrl5j paZeidim4 ir padare.

x .. -8'5 
Kolektyvine sutartis sudaroma raitu.trimis egzemplioriais, po vien4 egzemplioriq kiekvienai iSSaliq' Tredias egzempliorius taip pat perduodamas Piofsqfungai ir yra skirtas Kolektyvines sutarties

registrav imu i Kolektyv i n i q sutardi q regi stre.
8'6 Profs4iunga (o jai to nedarant - Darbdavys) privalo Lietuvos Respubliko_s darbo kodekso nustatytatvarka pateikti Kolektyving sutart! registravimul roLttyviniq sutardiq ,.giri*. 

"Sli 
registracij4 privalomaatlikri per l0 dienq nuo Kolektyvin6s sutarties pasirasymo dienos. Si4'reglstracij4 privaloma pakartoti, kaipasibaigus Kolektyvines sutarties galiojimo terminuiji pratgsiama naujam f,.rinri. '

. *8:7 Kolektyvines.sutarties vykdym4 kontroliuoja Salys. Ne maziau kaip du kartus per kalendoriniusmetus Saliq atstovai susirinkimo metu aptaria Kolektyvines sutarties 
"ykdrd. i"lgr $;il; ffi.;*i]"[#i;,vienas susirinkimas rengiamas sausio, o kitas - ,rgrejo menesiais.

8'8 Bet kokie Kolektyvines sutarties. nuost;tq;iskinimai tampa Kolektyvines sutarties sudetine dalimi,jeigu jie yra i5desryti ra5tu ir pasira5yti abiejq Saliq.
8'9 Visi Kolektyvines sutarties priedai,.papildymai ir pataisymai sudaromi tik ra5tu ir sudedamojiKolektyvines sutarties daris ir turi toki4 padi4 gari4 laip r.or.r.tyvine sutartis.
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