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VSI ,,Vilkijos Pimines sveikatos priezitros cenho" ir KADPS ,,Sandrauga" kolektyvine sutaftis

PREAMBULE

VSI ,,Vilkijos Pirmines sveikatos prieZilros centras" imones kodas: 259945310, buveines

adresas: BaZnydios 23, Vilkijos m., Kauno r. sav.. LT-54227 (toliau - Darbdavys), kuriai

atstovauja direktor6 Dainora Kudzinskiend, ir KADPS ,,Sandrauga", imones kodas

1,95772298, buveines adresas Laisves al. 46, LT -44246 Kaunas (toliau - Profesind sqiunga),

kuriai atstovauja pirmininkas Kpstutis Juknis, siekiant gerinti Kauno raj ono VSI ,,Vilkijos

Pirmines sveikatos prieZilros centras" darbuotojq ekonomines, darbo ir socialines s4lygas bei

stiprinti socialinQ pafinerystQ, lstaiga ir Profesine s4junga (toliau kartu - Salys, o kiekvienas

atskirai - Satis) susitard ir sudare 5i4 kolektyvinq sutarti (toliau - Sutartis).

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau - LR DK) ir kitais Lietuvos

Respublikos teises aktais bei Saliq tarpusavio interesq derinimu, Salys Sutartimi nustato darbo,

socialines ir ekonomines s4lygas bei garantijas, taip pat abipuses teises, pareigas ir Saliq

atsakomybE, nereglamentuotas istatymuose, kituose teise aktuose, tadiau gerinant VSI ,,Vilkijos

Pirmines sveikatos prieZilros centro" darbuotojq padetl.

1.2. Surarties tikslas - uZtikrinti efektyvq istaigos darbuotojrl darbq bei vystyti socialini dialog4

su Profesine sqjunga, siekiant [staigos tikslq bei uZtikrinti aukStesni nei numatyta teises aktq

darbo s4lygq, darbuotojrl teisiq, darbuotojq darbo uZmokesdio, socialines rupybos, darbq saugos,

aukstos darbo kultlros lygl, palankias darbo ir kvalifikacijos kelimo s4lygas, tokiu bldu

skatinant darbuotojq aktyvrl dallwavim4 sudarant s4lygas damiai lstaigos veiklai.

1.3. Si Surarris galioja prolesines sqlungos nariams. tadiau 5alims sutarus. atskiros Sios Sutanies

nuostatos taikomos ir kitiems lstaigos darbuotojams, kurie nera profesines s4jungos nariai.

1.4. Si sutartis yra Profesines s4jungos intelektualine nuosavybe. Laikoma, kad Sios nuostatos

yra saugomos autoriniq teisiq. Be iSankstinio Profesines sqjungos ra51'tinio sutikimo draudZiama

atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu bldu naudoti ir perduoti bet kuri4 Sutarties nuostat4.

1.5. Kolektyvine sutaflis gsigalioja jos pasirasymo dien4 Saliq bendru sutarimu. Sutartis

sudaroma neterminuolam la ikotarpiu i.

1 . 6. Kolektyvinej e sutartyj e vatoj amos s4vokos :

1.6.1. Darbuotojas - fizinis asmuo, turintis darbini teisnum4 ir veiksnum4 bei isipareigojgs

atlygintinai atlikti darbo funkcij4 pagal darbo sutarti su darbdaviu.

c--6u-r.- .//"',



vsl ,,vilkrjos pilmin€s sveikatos prieZiiiros cenro" ir KADps ,,sandrauga,, korektyvine sutanis

1'6.2. Darbdavys - istaiga, turinti darbini teisnum4 ir veiksnum4 bei kurios naudai pagal darbo

sutafties darbo funkcij4 atlygintinai isipareigojEs atlikri darbuorojas.

1.6.3. Darbo sutartis - ra5ytinis darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal ku4 darbuotojas

isipareigoja jo naudai atlikti darbo funkcij q o darbdavys lsipareigoja uZ tai moketi darbo

uZmokesti.

1.6.4. Sutartis - kolektyvine sutartis, nustatanti darbo teises normas, Saliq susitarimo teises,

pareigas ir atsakomybq raSytiniu susitarimu tarp Istaigos ir Darbuotojrl.

1.6.5. Vienas vaik4 auginantis darbuotojas yra:

1.6.5.1 . na5lys (na5le);

1.6.5.2. vieniia motina (imote), tevas (itevis), globejas;

1.6.5.3. vaiko motina (imote), tevas (itevis) atlieka laisves atdmimo bausmg ar jai (am)
neterminuotai arba terminuotai apdbota tevq valdZia;

1.6'5.4. santuoka ]Ta nutraukta arba sutuoktiniai glvena skyrium ir nera sudarg kitos santuokos,

teismo sprendimu vaiko (ivaikio) gyvenamoji vieta yra nustatyta su darbuotoju;

1.6.5.5. kitais istatymq nustatytais atvejais, reglamentuojandiais vieniSos motinos (lmotes), tevo

(itevio), globejo sqvokq.

1 .6.6. BSI - bazine socialine i5moka.

II SKYRIUS

DARBO SUTARdIU SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

2.1. Sio skyiaus nuostatos taikomos visiems {staigos darbuotojams.

2'2. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo nuostatas reglamentuoja LR DK,

istatymai, kiti norminiai teises aktai bei 5i Sutartis. Tais atvejais, kai darbo teises aktuose yra

prieStaravimq, taikoma tokia nuostata, kuri yra naudingesne darbuotojui. Direktorius ir
darbuotojai (ar jq atstovai) turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sqZiningumo principais.

2.3. Darbuotoi4 priimant i darb4, dviem egzemplioriais pagal LR vy'riausybes nutarimu

patvifiint4 pavyzdinE form4 sudaroma raiyine darbo sutartis, kuri4 pasira5o direktorius arba jo

igaliotas asmuo ir darbuotojas. Darbo sutartis lforminama direktoriaus isakymu. Vienas darbo

sutarties egzempliorius gr4Zinarnas darbuoto jui.

2.4. Direktorius arba jo igaliotas asmuo i darb4 priimam4 darbuotoj4 su sia Sutartimi, darbo

tvarkos taisyklemis, darbuotojo etikos kodeksu supaZindina pasira3ant darbo sutafii.

2.5. Kiekvienam konkrediam darbui yra sudaromas Pareigybes apra3ymas, kuri pasiraio

konkredias pareigas uZimantis asmuo. Nutraukus su darbuotoju darbo sutafti, pareigybes

apra5ymas saugomas asmens byloje.
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2.6. Del papildomq pareigq suteikimo darbo sutarties sudarymo tvarka ya derinama su Profesine

s4junga. Pirmumo teise suteikiama nuolatiniams darbuotojams.

2.7. Darbuotojui, uZimandiam dvejas tarpusavyje nesusijusias pareigas ir virsijant LR DK 114

str. 1 dalyje nustatytq per septyniq dientl laikotarpl keturiasde5imt a5tuoniq darbo valandq

trukmg, papildomai sudaroma atskira darbo sutafiis.

2.8. Darbo laikas apskaitomas kiekvienai darbo sutardiai atskirai.

2.9. Darbuotojq, dirbandiq vienoje darbovieteje arba ne vienoje darbovieteje, bet pagal dvi ar

daugiau darbo sutardiq, darbo dienos trukne negali biiti ilgesne kaip dvylika valandq. (LR DK

114 str. 2 d.).

2.10. Siekiant patikinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka

darbuotojui, sudarydamos darbo sutarti darbo sutafties ialys gali sulygti del i5bandymo

laikotarpio (LR DK 36 str. I d.).

2.10.1. ISbandymo laikotarpis negali buti ilgesnis nei 3 menesiai, neskaitant laiko, kai

darbuotojas nebuvo darbe del laikinojo nedarbingumo, atostogq ar kitq svarbiq prieZasdiq'

PratEsti i5bandymo laikotarpi darbo sutarties Saliq susitarimu draudZiama (LR DK 36 str. 2 d.).

2.10.2. I darb4 priimamiems asmenims gali blti taikomas 3 menesiq bandomasis laikotarpis,

atsiZvelgus I Sias objektyvias aplinkybes:

2.10.2.1. darbuotoiui reikalingas apmokymas;

2.10.2.2. yra butinybe isitikinti, ar darbuotoias sugebes tinkamai atlikti jam pavestas pareigas;

2.I0.2.3. yra kitos darbui atlikti reikSmingos aplinkybes.

2.11. Darbuotojas gali per iSbandymo terminE nutraukti darbo sutarti, apie tai raStu ispejQs

darbdavi prie5 3 darbo dienas.

2.12. Kai maZinamas darbuotojq skaidius, pirmenybes teise likti darbe taikyti nepensijinio

amZiaus darbuotojams ir laikyis iSdestlto eili5kumo. Darbuotojams:

2.12.1. kurie darbovieteje buvo suZaloti arba susirgo profesine liga;

2.12.2. kurie vieni iSlaiko vaikus (lvaikius) iki 16 metq;

2.12.3. turintiems auk5tesnl iSsilavinim4 kvalifikacij4;

2.12.4. kuriems iki senatves pensijos liko 5 metai;

2.12.5. turintiems Sioie darbovieteje didesni darbo staZ4;

2. 12.6. i5rinktiems I profesines s4jungos valdymo organus;

2.13.Per i$bandymo laikotarpi darbdavys turi teisg nutraukti darbo sutarti su darbuotoju, apie tai

pranesdamas darbuotojui ne veliau kaip pries 3 dienas. Tokiu atveju tud biti nurodyo

darbuotojo i5bandymo kriterijai ir atleidimo motyvai.

2.14. Nutraukiant darbo sutarti darbuotojo iniciatyva del svarbiq prieZasdiq, darbuotojas raS]tiniu

pareiSkimu apie tai lspeja darbdavi ne veliau kaip prie5 penkias darbo dienas, jeigu:
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1) darbuotojo prastova ne del darbuotojo kaltes tQsiasi ilgiau kaip trisdeiimt dienq i3 eiles arba

jeiguji sudaro daugiau kaip keturiasdeiimt penkias dienas per paskutinius dvylika menesiq;

2) darbuotojui du menesius i5 eiles ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo

uZmokestis (menesine alga) arba jeigu darbdavys ilgiau kaip du menesius i5 eiles nevykdo savo

isipareigojimq, kuriuos nustato darbuotojq saug4 ir sveikat4 reglamentuoj andios darbo teises

normos:

3) darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos del ligos ar nelgalumo arba del to, kad

namuose slaugo Seimos narl (vaikq (ivaikf, tev4 (itev), motin4 (imotE), vyrq Zmon4), kuriam

teises aktq nustat).ta tvarka nustatytas specialusis nuolatinds slaugos ar specialusis nuolatinds

prieZiIros (pagalbos t poreikis:

4) pagal neterminuot4 darbo sutarti dirbantis darbuotojas sukako istatymq nustatlt4 senatvds

pensijos amZiq ir igijo teisE i visq senatves pensij4 dirbdamas pas tq darbdavi.

2.15. Nutraukiant darbo sutartl darbuotojo iniciatyva del svarbiq prieZasdiq, darbdavys privalo

ismoketi darbuotojui dviejq jo vidutinio darbo uZmokesdiq dydZio iseitinp ismok4 o jeigu darbo

santykiai tQsiasi trumpiau negu vienus metus, - vieno jo vidutinio darbo uzmokesdio dydZio

iSeiting i5mok4.

2.16. Nutraukiant darbo sutarti darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltes, esant svarbioms

prieZastims, nurodytoms Sioje Sutartyje bei ispejus darbuotoj4 LR DK nustatlta tvarka ir tik tuo

atveju, jei nelmanoma darbuotoio perkelti jo sutikimu i kit4 darbo viet4. Svarbiomis prieZastimis

laikomos aplinkybes:

2.16.1. kurie toje darbovieteje buvo suZaloti arba susirgo profesine liga;

2.16.2. kurie augina daugiau kaip tris vaikus (ivaikius) iki keturiolikos metq arba vieni augina

vaikus (ivaikius) iki keturiolikos metq ar nelgalq vaik4 iki altuoniolikos metq, arba vieni priZilri

kitus Seimos narius, kuriems nustatltas maZesnis negu penkiasdeSimt penkiq procentq

darbingumo lygis, arba Seimos narius, sukakusius Senatvds pensijos amZir4, kuriems nustatltas

dideliq ar vidutiniq specialiqjq poreikiq lygis;

2.16.3. kurie turi ne maZiau kaip de5imties metq nepertraukiamqji darbo staZ4 toje darbovieteje,

iSskyrus darbuotojus, kurie sulauke istatymq nustatltos senatves pensijos amziaus ir igijo teisE i
vis4 senatves pensrj4 dirbdami darbdavio imoneje;

2.16.4. kuriems iki istatymq nustatyto senatves pensijos amZiaus liko ne daugiau kaip trej i metai;

2.16.5. kuriems tokia teise nustat)'ta kolektyvineje sutartyje;

2.16.6. kurie yra iSrinkti i darbuotojq atstovri, veikiandiq darbdavio lygmeniu, valdymo organq

narius.

2.17. Nutraukiant darbo sutarti darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltes, darbdavys [speja

darbuotoj4 pries 1 menesi, o jeigu darbo santykiai tQsiasi trumpiau negu vienus metus, - prieS dvi

<--6'uL.t"



VSI ,,Viikijos Pirrnines sveikatos prieziuros cenffo" jr KADPS "sandrauga" 
kolektyvine sutartis

savaites. sie ispejino terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki lstatymq nustatlto

senatves pensijos amZiaus likq maZiau kaip penken metai' ir tngubinami darbuotojams' kurie

auginavaik4(ivaik|ikiketuriolikosmetq,irdarbuotojams,kurieauginaneigalqvaik4iki

astuoniolikos metq, taip pat neigaliems clarbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki istatymq

nustatyto senatvds pensijos amZiaus liko maZiau kaip dveji metai

2.1g. Darbdavys neturi teises savo iniciaryva ir valia atleisti i5 darbo darbuotojo - istaigoje

veikiandios profesines s4jungos nario, negavEs tos profesines s4jungos sutikimo'

2.1g. Nutraukiant darbo sutarti ialiq susitarimu, darbuotojas ir darbdavys pasiraSo ras1'tini

susitarim6 kuriame iidestomos darbo sutarties nutraukomo s4lygos'

2.20. Darbdavys nustaro israigos pareigybiq, profesijq kompetencij4 bei kvalifikacijos lygi ir

sudaro tinkamas s4lygas istaigos darbuotojams kelti reikaling4 kvalifikacijq ar persikvalifikuoti'

igyti reikiam4 Profesij 4.

2.21. Darbuotojas, kuris vyksta igyti nauj4 profesinE kompetencij4 nesusijusi4 su jau iglta

specialybe, gali pasira5yti sutarti su darbdaviu Sutartyje nurodoma pareiga atlyginti istaigai

patirtas iSlaidas del darbuotojo naujos profesines kompetencrjos igijimo'

2.21.1'Darbuotojoisiparergojimoat]ygintiistaigaipatiltasi5laidasdeldarbuotojoprofesines

kompetencijos tobulinimo terminas negali viriyi 1 metq' ir proporcingai maZinamas iSdirbtam

laikui.

2.22. Darbdavys neturi teises perkelti i kitq darb4 t y pakeisti darbo s4lygas' be raiti5ko

darbuotojo sutikimo.

2.23. Darbdavys turi teisE perkelti darbuotoj4 iki vieno menesio laiko i darbo sutartimi nesulygtq

darb4 tik istatymu nustatyta tvarka ir tais atvejais palikti jam ne maZesni kaip vidutini darbo

uZmokesti ankstesniame darbe.

2.24. I5 darbuotojq arba jq Seimos nariq' gali buti nuomojami nuosavybes teise priklausantys

automobiliai pagal dviSalE sutarti, profesinei veiklai'

III SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

3.l.Vst,,VilkijosPirminessveikatosprieZilroscentro"darbolaikasyra5darbodienossu

dr ejomis poilsro dienomis per sar aitq

3.2. Darbuotojams, dirbantiems pagal slankrgi darbo grafik4 poilsio dienos suteikiamos kitomis

savaites dienomis i5 eiles pagal darbo (panrainr) sudaryus grafikus

3.3.Darbuotojqdarboirpoilsiolaikaiyranustatomidarbotvarkostaisyklesg,darbografikuose.

direktoriaus isakYmu.
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3.4. Darbo tvarkos tarsykles yT a derinamos su Profesine sqjunga.

3.5. Darbuotojams, dirbanticms ne pamainomis, darbo trukme 1,ra 40 darbo valandq per savaitq,

ilskyrus tuos atvejus. kai darbo teises normos darbuotojui nustato sutrumpint4 darbo laiko normE

arba Salys susitaria del ne viso darbo laiko.

3.6. I darbo laik4 bet kuriuo atveju yra itraukiamas:

3.6.1. pasirengimas darbui darbo vietoje:

3.6.2. fiziologines pefiraukos ir specialios pertraukos;

3.6.3. keliones id darbovietes i tlarbdavio nurody4 darbo funkcijos laikino atlikimo viet4 laikas;

3.6.4. kvalifikacijos tobulinimo darbdavio pavedimu laikas;

3.6.5. privalomq darbuotoirl sveikatos patikrinimq laikas;

3.6.6. prastovos laikas;

3.6.7. nu5alinimo nuo darbo laikas. jeigu nuialintas darbuotojas privalo laikltis nustatltos

darbovieteje tvarkos.

3.7. Darbdavys, darbuotojo pageidavimu, privalo suteikti jam galimybE dirbti ne vis4 darbo

dienq (savaitE), kai darbuotojas: yra pensijinio amZiaus, Jra nelgalus, slaugo serganti ieimos

nari, kai moteris yra nesdia, kaj turi vaikE iki 14 metq amZiaus arba neigalq vaik4 iki 16 metq

amZiaus - apmokant uZ faktiSkai atidirbtq laikq.

3.8. Pertraukq trukme, jq pradZia ir pabaiga bei kitos su poilsiu darbo metu susijusios s4lygos 1ta

nustatomos darbo tejses normose ir darbo dienos (pamainos) grafikuose

3.9. Darbuotojams, dirbantiems toki darbq kurio metu neimanoma suteikti pertraukos, turi blti

sudaromos tinkamos s4lygos pavalgyti darbo metu.

3.10. Kasmetiniq atostogtl trukmd nustatoma vadovaujantis LR DK normomis'

3. 1 1 . Kasmetiniq atostogq suteikimas nustatomas pagal grafik4 darbe bei suderinamas su

tiesioginiu vadovu.

3.12. Vadovaujantis LR DK 138 straipsnio 2 dalimi, papildomos atostogos suteikiamos

darbuotojams:

3.12.1. darbuotojarns iki aituoniollkos metrt, darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4 iki

keturiolikos metq arba neigalq vaik4 iki aituoniolikos metq, ir neigaliems darbuotojams

suteikiamos dvideiimt penkiq clarbo dienq kasmetines atostogos (eigu dirbama penkias dienas

per savaitE) arba trisdesimt darbo dienq kasmetines atostogos (eigu dirbama Sesias darbo dienas

per savaitE). Jeigu darbo dienq per savaitE skaidius yra maZesnis arba skirtingas, darbuotojui turi

b[ti suteiktos penkiq savaidiq trukmes atostogos;

3.12.2. uL ilgalaiki nepertraukiamilli darb4 toje padioje darbovieteje - darbuotojams, turintiems

ilgesni kaip 10 metq nepertraukiamqji darbo staZ4 darbovieteje, - 3 dienos, uZ kiekvienq

paskutiniq 5 metq nepertraukiamqjl darbo staZ4 darbovieteje - 1 diena I ilgalaiki

\_ i L,!zi.
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nepertraukiam4ji darbo darbovieteje staZ4, uZ kuri suteikiamos papildomos atostogos, iskaitomas

fakti5kai dirbtas laikas darbovieteje, nurodyti LR DK 127 straipsnio 4 dalyje;

3.12.3. uL darb4 s4lygomis, jeigu yra nukrypimq nuo normaliq darbo sqlygq ir tokiq nukrlpimq

negalima paSalinti;

3.13. Papildomq atostogq trukmE, suteikimo s4lygas ir tvark4 nustato Lietuvos Respublikos

Vyriausybe.

3.14. Darbuotojams, turintiems teisg i papildomas atostogas esant keliems pagrindams,

nurodltiems Sutarties 3.12. 3.12.3. papunkdiuose, kartu su kasmetinemis atostogomis

suteikiamos jq pasirinkimu tik vienos ii 5iq papildomq atostogtl.

3.15. Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetiniq amstogrl ir gali blti darbovietes ir

darbuotojo susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Nesutarimo atveju, Sios atostogos

suteikiamos kartu.

3.16, Nemokamos atostogos gali blti suteikiamos darbuotojo pra5ymu ir atskiru susitarimu su

darbdaviu, atsiZvelgiant I esam4 lstaigos ekonominE ir finansing bUklg. Si nuostata taikoma

visiems lstaigos darbuotojams.

IV SKYRIUS

DARBO APMOKEJIMAS

4.1. Darbo uZmokestis - tai atlyginimas uZ darbq darbuotojo atliekam4 pagal darbo sutartl.

4.2. Darbdavys garantuoja, kad darbo uZmokestis darbuotojui bltq teisingai paskaidiuotas ir

iSmokamas laiku.

4.3. Kartu su pagrindiniu atlyginimu darbuotojams, esant pakankamam darbo uZmokesdio

fondui, gali buti papiidomai mokami priedai, priemokos, premijos.

4.4. UZ darbq kai yra nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygq, taip pat kai padidinamas

darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su norrnaliomis s4lygomis, darbo

uZmokestis. Konkretus apmokejimo dydZiai nustatomi darbo sutartyje

4.5. Laiku neiSmoketus darbo uZmokesdio, darbdavys isipareigoja moketi Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nustatyto dydZio delspinigius.

4.6. Nesant darbuotojo kaltes arba be jo sutikimo, negali bnti sumaZinta jo kategorUa arba darbo

uZmokestis.

4.7. Virdvalandinis darbas registruojamas darbo laiko apskaitos Ziniaraldiuose ir vir5valandinio

darbo paraiSkoje (arba Zumale), kuriq pasira5o darbdavys ir darbuotojas'

--r€ r,".-r--



VSI ,.Vilklos Pirminds sveikatos prieZilros cenfo" ir KADPS ,,Sandrauga" kolektyvine sutartis

4.8. Darbuotojr+ atlyginimai negali b[ti mazesni uZ LR Vyriausybes nustat]t4 minimalq

atlyginim4. UZ darb4 Svendiq dienomis mokamas ne maZesnis kaip dvigubas valandinis arba

dieninis atlygis.

4.9. [staigos darbuotojrl mokymas, kvalifikacijos kelimas ir perkvalifikavimas vykdomas pagal

kasmet sudaromus mokymo, kvalifikacijos kelimo ir perkvalifikavimo planus, atsiZvelgiant i

darbovietes personalo poreiki.

4.10. Esant lstaigos finansinei galimybei ir direktoriui siundiant darbuotoj4 privalomo

kvalifikacijos tobulinimo, bltino darbo funkcijoms atlikti bei teises aktq nustat]ta tvarka

privalomo iSklausyti nustatyt4 valandrl skaidiq, patirtas iSlaidas apmoka darbdavys:

4.10.1. gyd)'tojams, vykstantiems I kvalifikacijos tobulinimo kursus, ne trumpesnius nei 24 val. -
mokama iki 8 eur/val.

4.10.2. slaugos irjam prilygintam personalui, vykstandiam i kvailifikacijos tobulinimo kursus, ne

trumpesnius nei 24 val. - mokama iki 5 eur/val.

4.10.3. Sios 4.10. - 4.10.2. nuostatos taikomos visiems lstaigos darbuotojams

4.11. Apie naujq darbo apmokejimo sqlygq nustatym4 pagal apmokejimo kvalifikacinius lygius

darbdavys turi rastu praneSti profesinei s4.1ungai ne anksdiau kaip pries 3 menesius iki naujq

derybq del darbo apmokejimo pradZtos.

4.i2. Esant darbo uZmokesdio fondo ekonomijai, gali biiti mokamos priemokos.

4.13. UL aukst4 kvalifikacijE, skubiq, svarbiq ir sudetingq darbq (uZduodirD vykdym4 bei

papildomq darbq atlikim4, nurodant konkretq termin4 bet ne ilgesni kaip iki kalendoriniq metq

pabaigos, skiriami priedai (priemokos).

4.14. AtleidZiant darbuotoj4 i5 darbo, visas jam priklausantis darbo uZmokestis turi biiti

iSmokamas ne veliau kaip paskuting jo darbo dien4.

V SKYRIUS

DARBO SAUGA IR SOCIALINES GARANTIJOS

5.1. Kiekvienam darbuotojui turi biti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos

darbo s4lygos, nustatltos Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme.

5.2. Kiekvieno darbuotojo dar.bo vieta ir aplinka tud blti saugi ir nekenksminga sveikatai,

irengta pagal darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimus

5.3. Darbas turi buti organizuojamas vadovaujantis darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq

teises aktq reikalavimus.

5.4. Darbuotojq saugos ir sveikatos priemonds finansuojamos darbdavio le5omis.

5.5. Darbdavys isipareigoja dirbandiqjq socialinius ir ekonominius poreikius tenkinti.
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5.6. Darbuotojams - profesines sqjungos nariams, vykstantiems i reabilitacijos istaig6

iSmokama iki 2 baziniq socialiniq iSmokq.

5.7. Mirus darbuotojui, mirusioio darbuotojo artimiesiems i3mokamas jam priskaidiuotas darbo

uZmokestis bei skiriama 10 baziniq socialiniq i5mokq pa5alpa. Pa5alpa skiriama mirusio

darbuotojo Seimar, kuri pateikia reikalingus paialpai gauti dokumentus: praiymq mities

liudijimq giminystes ry5i irodandius dokumentus.

5.8. Mirus darbuotojo afiimajam (tevui, motinai, vaikui, ivaikiui ar sutuoktiniui), skiriamos 6

bazines socialines ijmokos bei 3 laisvos dienos, paliekant vidutini darbo uZmokesti. Paialpa

skiriama darbuotojui, kuris pateikia reikalingus paSalpai gauti dokumentus: prasym4 mirties

liudijimq.

5.9. Darbuotojui:

. auginandiam 3 (tris) ar daugiau nepilnamediq vaikq ar turindiam kitq i5laikl'tiniq,

kuriems nustatltas sunkus ar vidutinis neigalumo lygis arba maZesnis kaip 55

(penkiasdeiimt penkir) procentq darbingumo lygis,

. auginandiam neigalq vaik4iki 18 (aituoniolikos) metq,

o vienam auginandiam nepilnameti ar nepilnamedius vaikus,

kart4 per kalendorinius metus skiriama 50 eur dydZio iSmoka. Pa5alpa skiriama darbuotojui'

pateikusiam praSym4 ir fakt4 irodandius dokumentus. Tais atvejais, kai darbuotojas turi teisE i

i5mok4keliais pagrindais, nurodytais iiame punkte, mokama viena iSmoka pagal praiym4.

5.10. Darbuotojui, kuriam yra bltina materialine parama (nukentejusiajam nuo gaisro, stichiniq

nelaimiq, nelaimingq atsitikimq atvejais ar esant kitoms nuo darbuotojo nepriklausandioms

aplinkybems) skiriama materialind parama, kurios dydi nustato Darbdavys ir Profesines

sajungos atstovai bendru sutarimu. Pa5alpa skiriama darbuotojui, kuris pateikia reikalingus

pasalpai gauti dokumentus: prasym4, paZym4 apie ivykusi4 nelaimg ar kitokias aplinkybes i5

atitinkamq instituci jq.

5.11. Esant mokos fondo ekonomijai, darbuotojui sukakties proga skiriama:

5.1 1.1 3O-ties - 1 BSI,;

5.11.2.40{ies-2BSI:

5.1 1.3. 50 ar daugiau - 3 BSI.

Si nuostata taikoma visiems {staigos darbuotojams.

5.12. Profesines s4jungos komiteto sprendimu gali buti kompensuojamos i5laidos, patirtos del:

o vairuotojo medicininiq sveikatos paZymq;

o profilaktinius sveikatos patikrinimus;

r uZ Saunamojo ginklo medicinines sveikatos paLym4.
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5.13. Darbdavys ir darbuotojas turi teisq sudaryi sutarli, kad darbuotojui b[tq apmokamos

i5laidos, patiftos del kelioniq i darbovietE. 5i nuostata taikoma visiems [staigos darbuotojams.

5.14. Admrnistracija karlu su profesire sqjunga organizuoja kaleding eglutg, darbuotojq vaikams

(ivaikiams, globotiniams) iki 12 metq amZiaus, lteikia dovaneles. 5i nuostata taikoma visiems

[staigos darbuotojams.

5.15. Id profesines s4jungos le5q, jei yra vykdomos Sios KS VI sklriaus 6.13. punkto nuostatos,

darbuotojams, kurie yra profesines s4jungos nariai, gali blti apmokamas skirtumas tarp vidutinio

darbo uZmokesdio ir ligos pa5alpos (nedarbingumo), profesines sqjungos sprendimu.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Salys, tinkamai igyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, privalo veikti vadovaujantis

sqZiningumo, bendradarbiavimo, protingumo ir abipusio sutarimo siekimo principais bei

nepiktnaudZiaujant teise.

6.2. Siekiant tinkamai atstovauti ir ginti dirbandiqjq profesines s4jungos nariq interesus, istaigos

profesines sqjungos ,,Sandrauga" pirmininkui ar jo igaliotam atstovui, pareiskus pageidavim4.

suteikiama teise dalyvauti visuose susirinkimuose ar kitokio pobldZio renginiuose, kuriuose

svarstomi darbo apmokejimo ar darbo organizavimo gerinimo, darbuotojq socialines problemos

ar kiti svarbls klausimai.

6.3. Profesines s4jungos nariams pageidaujant, sveikatos prieZiiiros centro buhalterija

nemokamai i5 darbo uZmokesdio atskaito profesines s4jungos nario mokesti (Iqa nru'o

priskaidiuoto darbo uZmokesdio) ir centralizuotai, kas menesi perveda i profesines sqjungos

nurod144 s4skait4.

6.4. Veiklos uZtikrinimui, p|ofesinei squngai nemokamai suteikiamos patalpos komiteto

posedZiams ir susirinkimams. Darbdavys suteikia galimybQ surengti darbo metu ne maZiau kaip

2 kartus per metus bendrus susirinkimus, IeidZia naudotis informacijos stendais bei kitomis

informacij os priemonemis,

6.5. Profesines sqjungos pirmininkui arba jo igaliotam atstovui uZ sugaistq 1aik4, kai sudaroma,

sura3oma ir kontroliuojama kolektyvine sutaftis, mokamas atlyginimo vidurkis.

6.6. Profesines s4jungos komiteto nariams sudaromos s4lygos dalyvauti profesines sqiungos

posedZiuose bei seminaruose. Iivykimas yra suderinamas su istaigos vadovu,

6.7. Darbdavys isipareigoja derinti su profesine s4junga darbq saugos instrukcijas'

6.8. Darbdavys sudaro sqlygas profesinei s4jungai pasinaudoti lmoneje esandia spausdinimo lI

dokumentq dauginimo aParatDra.
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6.9. Profesine sqjunga isipareigoja teikti pasifllymus del darbo, ekonominiq ir socialiniq s4lygq

gerinimo, struktlriniq padaliniq reorganizavimo bei darbuotojq skaidiaus, kvalifikacijos kelimo

s4Jygq. darbo saugos klausimq.

6.10. Profesine sqjunga turi teisq atlikti laisvanori5k4 dirbandiqjq apklaus4 darbo s4lygq, buities,

darbo ir poilsio laiko, mikroklimato kolektyve t1rimui. Rezultatus galima pavieSinti.

6.11. Kiekviena i5 Sutarties Salir1 privalo vengti interesr-l konflikto ir siekti bendros darbdavio ir

darbuotojo ar visq darbuotojq geroves, darbo santykiq damaus vystymosi ir kitos darbo sutarties

Salies teisetq interesrl glmimo.

6.12. Darboviete pagal Lietuvos Profesiniq s4jungrl istatymo 10 str., 13 str. 3 d. ir LR DK 167

str., kas menesi Profesinei sajungai perveda 7 BSI dydZio sum4 darbuotojq Svietimui,

kvalifikacijos kelimui ir kitoms socialinems reikmems tenkinti. Pinigai pervedami i Profesines

sqiungos banko sqskait4. UZ Sutarties technini ir teisini aptamavimE bei prieZiiir4 I5Vo lieka

Profesinei s4jungai.

6.13. I5 Profesinei s4jungai skirtq le5q (pagal Sutarties 5.15 punktd, profesines sqjungos nariams

gali b[ti apmokamas skirtumas (skiriant pa5alp{, susidarEs laikino nedarbingumo metu, kuris

atsiranda tarp iSmoketos ligos paSalpos ir vidutinio menesinio darbo uZmokesdio.

6.14. Sutafii jos galiojimo iaiku keidia bei papildo Sutarti pasira5iusiq Salirl atstovai raSyiniu

susitarimu. Keidiant iios Sutarties lstaigos ir Profesines s4jungos susitarimus, pakeitimai

tvirtinami tuo padiu bldu, kaip ir tvirtinama Sutartis. 5alis, teikdama kitai Saliai pasiflym4 del

Sutarties ar atskiry jos daliq ar punktq pakeitimo ar papildymo, turi kitai Saliai pateikti pakeitimo

projekt4 ir siilomq pakeitimq arba papildymq argumentavim4

vSI ,,Vilkijos Pirmines sveikatos prieZilros cento" direktore Dainora Kudzinskiene
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