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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kolektyvine sutartis yra susitarimas tarp Palangos lop5elio-darZelio ,,Zilvinas"
Svietimo darbuotojq profesines sEjungos (toliau - Profesine s4junga), atstovaujamos profesines
s4jungos pirminink6s Irenos Sarapinienes, veikiandios pagal istatus ir Palangos lopSelio-darZelio

,,?iIvinas" (toliau - Mokykla), (toliau - Darbdavys), atstovaujamo direktords Rasos |urgutienes,
veikiandios pagal istaigos nuostatus, del darbo apmokejimo, darbo organizavimo, darbo saugos bei

kitq socialiniq ir ekonominiq s4lygq, kurig igyvendinimas sudaro s4lygas dirbandiaiam gerbti save

ir savo profesij4, o Darbdaviui uZtikrina palankg mikroklimat4 bei s4lygas organizuoti ramq, darnq

ir produktyvq darbq.
2. Profesine sEjunga ir Darbdar,rys yra lygiateisiai partneriai priimant susitarimus

kolektyvineje sutartyje.
3. Kolektyvine sutartis taikoma visiems Mokyklos darbuotojams, iSskyrus

kolektyvineje sutartyje numatytas kai kurias nuostatas.
4. Kolektyvine sutartis isigalioja nuo pasiraiymo dienos ir galioja iki naujos

kolektyvines sutarties pasira5ymo, nenustatant termino.
5. Kolektyvine sutartis ir jos priedai gali bnti keidiami ir papildomi vienai i5 Saliq

pateikus pasiulymE, o kitai Saliai pritarus, Sutartis ir ios priedai gali bnti keitiami ir papildomi
neSaukiant susirinkimo tik tuo atveju, jei pakeitimai neblogina darbuotolq paddties ir abi Salys tam

pritaria. fei keiiiama sutartis ir jos priedai nustatys maZesnes darbo, socialines garantijas nei

nustato 5i sutartis, tokie pakeitimai isigalioja tik gavus 2/3 darbuotojtl pritarirn4. Sutarties

pakeitimai ir papildymai iforminami raStiSku susitarimu, kurie isigalioja nuo pasirabymo dienos, jei

dokumente nenurodyta kitaip.
6. Salys susitaria, kad darbo gindai, kilg tarp Darbdavio ir darbuotojq sprendZiami,

kai darbuotojas raitu kreipiasi i Profesing s4jung4 ji atstovauti darbo gindo derybose.

7. Gindai tarp atskirq Profesines s4jungos nariq ir Darbdavio del kolektyvin6s
sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sprendZiami bendra darbo gindiq tvarka.

8. Kolektyvines sutarties galiojimo metu draudZiama skelbti streik4, jeigu laikomasi

Sios sutarties nuostatq.
9. Mokyklos darbo tvarkos taisykles bei darbo apmokejimo sistemos tvarka

derinamos su Profesines s4jungos valdandiuoju organu, atstovaujamu Profesin6s s4jungos

pirmininko, pasira5ytinai ir negali prieStarauti darbo istatymams ar kitaip bloginti darbuotojo

padeti, lyginant sr.r galioiandiais istatymais.

II. DARBO SUTARdIg SUOARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10. Mokykloje d'arbuotojq darbas yra nuolatinio pobndZio, tod6l tarp io ir Darbdavio
yra sudaromos neterminuotos darbo sutartys. Terminuota darbo sutartis gali buti sudaroma, kai

padideja specialiqjq ugdymosi poreikig turindiq vaikq skaidius, kuriems reikalinga pagalbos vaikui
specialistq, (judesio korekcijos mokytojo, specialiojo pedagogo, logopedo), aukletoio padejejq

pagalba ir jq etatai skiriami mokslo metams.
11. Terminuotos darbo sutarties laikotarpis darbuotojui gali bnti nustatomas

pavaduojant kit4 darbuotoiq, iSeiusi tiksliniq atostogtl ar susrrgus'

12. Priimamas i darbq darbuotojas privalo pateikti praSymE priimti i darb4

(pareigoms), galiojanti asmens tapatybg liudijanti dokument4 su nuotrauka, sveikatos patikrinimo
paZymejimE, higienos igndZiq ir pirmosios pagalbos paZymefirn4, priklausotnai nuo pareigq -
atitinkamE i5silavinimo ar profesinio pasirengimo dokument4, kvalifikaciios paZymejim4, paLym4

apie darbo staZq (darbuotojams, kuriq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso

nuo darbo staZo), informacijq apie neigalum4 (jei nustatytas), su nurodytu nedarbingumo ,/
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darbingumo lygmeniu, informacij4 apie deklaruot4 ir gyvenam4 viet4, nepilnameiius ieimos
narius, banko s4skaitos numeri (r,ryriausiajam buhalteriui), elektroni"l pa5ti, telefono numeri.

13. Su darbuotoiu sudaroma darbo sutartis, kuri yiu darbuotojo ir darbdavio
susitarimas, kuriuo darbuotojas lsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybes, kvalifikacijos
darbq arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovieteje nustatytai daibo tvarkai, o Darbdaws
isipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatyt? darbE, moketi darbuotojui sulygt4 darbo
uZmokesti ir uZtikrinti darbo s4lygas, nustatytas darbo lstatymuose, kituose norminiuose teises
aktuose ir Saliq susitarimu. Susitariama del darbo laiko. Gali buti nustatomas bandomasis
Iaikotarpis. Susitariama del darbo pradZios datos. Darbo sutartyje gali bnti nurodomos ir kitos
s4lygos.

14- Darbo sutartys registruojamos Darbo sutardiq registre (elektroniniame
dokumente).

15. Darbo sutarties s4lygq pakeitimai, papildymai, susitarimai del papildomo darbo
atliekami ra5tu Darbo sutarties priede dviem egzemplioriais. Vienas i5duodamas daibuotojui, kitas
segamas prie darbuotojo Darbo sutarties ir lieka darbdaviui.

16. Darbo sutarties s4lygos gali bnti keidiamos Darbdavio arba darbuotojo iniciatyva,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

17. Perkelti darbuotoi4 ! kit4 nuolatini darbq galima tik esant iSankstiniam raltilkam
darbuotojo sutikimui,

18. Bet kuri darbo sutarties Salis gali pasiulyti kitai darbo sutarties Saliai nutraukti
darbo sutarti. Pra5ymas (pasiulymas) nutraukti darbo sutarti turi blti pateiktas ra5tu ir laikantis
Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytq terminq.

19. Be Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytq atveiq darbuotojas gali
nutraukti neterminuotE, o taip pat ir terminuotE darbo sutarti apie tai ra5tu ispejgs Darbdavi piie5
tris darbo dienas del Siq svarbiq prieZastiq:

19.1. pereiimu i kitq darbq arba rySium su persikelimu ! kitq gyvenam4jq viet4;
19.2. susirgus Seimos nariui, kuri reikia slaugyti.
20' Darbuotojai gali buti atleidZiami i5 darbo del etatq maZinimo, esant Palangos

miesto savivaldybes tarybos sprendimams del Mokyklos strukturos ar. darbo organizavimo
pakeitimo, del darbuotojq pareigybir2 seraSo ir etatq skaidiaus sumaZinimo.

2I. Darbdar.rys, prie5 priimdamas sprendimus del Mokyklos darbo organizavimo
pertvarkymo, susiiusio su darbuotojq skaidiaus maZinimu del ekonominirl, technologiniq
prieZasdiq ir /ar darbovietes strukturiniq pertvarkymq, informuoja Profesing s4jung4. Darbdavio ir
Profesines s4jungos atstovai praveda konsultacijas, jei numatoma atleisti du ir daugiau darbuotojtl.
Konsultaciiq metu Profesines s4jungos atstovams suteikiama informacija apie numatomus
pokyiius, aptariamos galimybes ir numatomos priemones, siekiant sulvelninti neigiam4 poveik!
darbuotoiams. Konsultacijq metu organizuojami informacinis ir konsultacinis posedZiai.
Konsultacinis posedis turi ivykti per penkias darbo dienas po informacinio posedZio. Esant
papildomq konsultaciiq poreikiui, Saliq susitarimu, konsultacijq laikotarpis gali tuti papildomai
pratgstas iki trijq darbo dienq. Konsultacijq i5vados iforminamos protokolu.

22. Darbdavys negali atleisti i5 darbo Profesines s4jungos nario be atitinkamos
profsEjungos komiteto (tarybos) sutikimo.

23. Kai darbuotojq skaiiius maZinamas d6l ekonominiq ar technologiniq prieZasdiq,
taip pat del darbovietes strukthriniq pertvarkymq, be istatyme numatytq atvejq, pirmenybg likii
darbe turi (DK 57 straipsnio 3 dalis):

23.1, darbuotoiai, toie darbovieteje buvg suZaloti ar susirgg profesine liga;
23.2. darbuotoiai, auginantys daugiau kaip tris vaikus (ivaikius) iki keturiolikos

metq ar vieni auginantys vaikus (ivaikius) iki keturiolikos metq ar neigalg vaikE iki
a5tuoniolikos metrl, arba vieni priZifrintys kitus Seimos narius, kuriems nustatytas maZesnis
negu penkiasdeSimt penkiq procentq darbingumo lygis, arba Seimos narius, sukakusius senatves
pensijos ami.itp, kuriems nustatytas dideliq ar vidutiniq specialiqjq poreikiq lygis;

23.3. darbuotojai, turintys ne maZiau kaip deiimties metq nepertraukiam4ji darbo
staZE toie darbovieteje, iSskyrus darbuotojus, kuriems sukako istatymq nustatytas senatves
pensiios amZius ir igiio teisg i vis4 senatves pensij4 dirbdami Darbdavio istaigoje;



23.4. datbtrotojai, kuriems iki istatymq nustatyto senatves pensijos amZiaus liko ne
daugiau kaip treji metai;

23.5. darbuotoiai iSrinkti i Profesines sqjungos valdymo organq narius.
24' Nustatyta 23'I - 23.4 papunkdiuose pirmenybes teile buti paliktiems dirbti

taikoma darbuotojams, kuriq kvalifikaciia nera Zemesne ul, kitq ros paiios specialybes
darbuoto j t1, dirbaniiq Mokyklo j e.

25. Darbuotojas i5 darbo atleidZiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatytais pagrindais ir tvarka. Darbo sutarties pasibaigimas iforminamas Darbdavio jsakymu.

26. Visi Mokyklos darbuotojai, su kuriais sudarytos darbo sutartys, pries nutraukiant
darbo sutarti, atsiskaito uZ gautas disponavimui materialines vertybes. Darbuotojai prival o gr4i,inti
iam patiketq inventoriq. mokymo priemones, asmenines saugos priemones. perduoti DarLdaviui
darbuotojo dispozicijoje buvusius dokumentus pagal perdavimo - priemimo akt4.

27. Mokykla privalo visiSkai atsiskaityti su atleidiiu^u i5 darbo darbuotoju jo
atleidimo dienq, iei Lietuvos Respublikos istatymai nenumato kitaip arba yra abipusis
darbuotojo ir darbdavio susitarimas. Atleidimo diena yra paskutine darbuotoio darbo diena.

28. Apie atsiradusias laisvas darbo vietas Darbdar,rys informuoja Profesing s4jung4 bei
Mokyklos darbuotoius ir sihlo jiems Sias vietas, atsiZvelgdamas i jq kvalifikacii4.

III, DARBO ORGANIZAVIMAS IR IO APMOKEIIMAS

29. Mokyklos darbas organizuojamas laikantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso,
Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq ir savivaldybes administracijos sprendimq,
Mokyklos nuostatq, darbo tvarkos taisykliq ir darbuotojq pareigybiq apralymrl, koiektyvines
sutarties ir kitq lokaliniq teises aktq nuostatq.

30. Darbdavys isipareigoja su Profesine sEjunga ra5tu suderinti visus darbuotojq
darbo tvark? reglamentuoiandius dokumentus: darbo grafikus, darbo tvarkos taisykles, darbo
apmokeiimo sistemq, asmens duomenq saugojimo politikq, kitus lokalinius teises aktus, kuriq
nuostatos gali tureti itakos darbuotojtl darbo, ekonominei, socialinei ar teisinei padediai.

31' Vadovauiantis Palangos miesto savivaldybes tarybos patvirtintu grupiq skaiiiumi
iki mokslo metq pradZios Mokyklos direktorius, suderings su Paiangos mieito savivaldybes
administracijos direktoriumi, patvirtina Mokyklos pareigybiq s4ra5E ir etatq skaidiq.

32. Pedagoginiq darbuotoiq ir kitq darbuotojq darbo uZmokestio apmokejimo tvark4
ir s4lygas reglamentuoia Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatymas (toliau - lstatymas), Mokyklos darbuotojq darbo apmokeiimo ,irt"-o,
apraSas bei kiti teisiniai dokumentai.

33. Darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
33'1' pareigine alga (menesine alga - pastovioti ir kintamoji dalys arba pastovioji

33,2. priemokos;
33.3' mokeiimas ui' darb4 poilsio ir Sveniiq dienomis, nakties bei virSvalandini

33.4. premijos.
34. Administracijos (direktoriaus pavaduotojo ukiui, vyriausiojo buhalterio)

pareigines algos pastovioji dalis nustatoma atsiZvelgiant i pareigybes lygi, vadovaujamo darbo
patirti.

35. A ir B lygio specialistq, judesio korekcijos mokytojq ir C lygio kvalifikuotq
darbuotoiq, pareigines algos pastovioii dalis nustatoma atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio
darbo patirti.

36. Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyrus judesio korekcijos
mokytojus), direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staZ4, kvalifikacing kategorij4.

37. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios menesines
algos dydZio.

dalis);

darb4;
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38. Darbuotoiq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
praeiusiq metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduttis, siektinus
rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.

39. Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant i praejusiq metq veiklos vertinim4,
nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentq pareigin6s algos pastoviosios dalies
priklausomai nuo Mokyklai skirtq asignavimq,

40. Darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali buti nustatyta priemimo i darbE
metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir iam keliamus uZdavinius, taiiau ne
didesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

4I. Konkreiius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal Mokyklos
darbuotojq darbo apmokejimo sistemos apralq nustato Mokyklos direktorius, atsiZvelgdamas !
darbuotojo tiesioginio vadovo sirllymus ir suderinus su Profesine s4junga.

42. Mokytoiq, pagalbos mokiniui specialistq, darbininkq pareiginds algos kintamoji
dalis nenustatoma.

43. Darbo kruvis pedagoginiams darbuotojams nustatomas moksltl metq pradZioje ir
einamqiq metq pradZioje sudaromuose tarifikacijos s4ra5uose, kuriuose nurodomas darbuotojo
pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas ir suderinamas su Profesine s4junga. Darbo kruvis
darbuotojui gali bnti keidiamas mokslo metq eigoje tik darbuotojui sutikus.

44.Ui: gerE, nepriekai5tingq darbo pareigq vykdym4, papildomq darbq vykdymE, taip
pat uZ kitus darbo rezultatus, Mokyklos direktorius gali skatinti darbuotojus vadovaujantis
Mokyklos veiklos vertinimo tvarkos apra5u bei Mokyklos darbuotojq darbo apmokejimo sistemos
apraSu. Nevir5ijant darbo uZmokesiiui skirtq leSq darbuotojams gali bnti skiriamos:

44.1. Priemokos:
44.1.I. darbuotoiams uZ papildom4 darbo kruvi, kai yra padidejgs darbq mastas

atliekant pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas nevirSijant nustatytos darbo laiko trukmes ar
papildomq pareigq, ar uZduoiiq, nenustatytrl pareigybes apraSyme ir suformuluotq raStu,
vykdym4, gali bnti nustatyta iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydLio priemoka;

44.1.2, priemokq ir pareiginds algos kintamosios dalies suma negali vir5yti 60
procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydi.io;

44.r,3. konkretq priemokos dydi,nurodydamas, tl, k4, nustato Mokyklos
direktorius.

44.2. U>, darbE poilsio ir Svenditl dienomis, nakties bei virSvalandin! darbq, budef im4
ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo s4lygq darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos
darbo kodekso nustatyta tvarka.

44.3. Premijos:
44.3.1. darbuotoiams ne daugiau kaip vienq kartq per metus Mokyklos direktorius

gali skirti premijas (procentais nuo pareigines algos pastoviosios dalies):
44.3.LL atlikus vienkartines, ypad svarbias istaigos veiklai, uZduotis - iki 100

procentq, gavus Mokyklos tarybos ir Profesines sqjungos pritarimE;
44.3.L2. ivertinus labai gerai darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4 - iki 50

procentq, atsiZvelgiant i tiesioginio vadovo siulym4 ir suderinus su Profesine s4junga;
44.3,2. premiios negali virSyti darbuotojui nustatytos pareigin6s algos pastoviosios

dalies dvdZio;
44.3.3. premijos skiriamos nevirlijant Mokyklai darbo uZmokesiiui skirtq 1e5q;

44.3.4, premija negali buti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 menesiq
buvo paskirta drausmine nuobauda (ispejimas).

44.4. Materialines pa5alpos:
44,4.I. darbuotoiams, kuriq materialine bukle tapo sunki del jq padiq ligos, Seimos

nariq (sutuoktinio), vaiko (ivaikio), motinos (imotes), t6vo (itevio), brolio (ibrolio), sesers
(iseseres), taip pat iSlaikytiniq, kuriq globeju ar rupintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar
mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo ra5ytinis pralymas ir pateikti
atitinkamE aplinkybg patvirtinantys dokumentai, gali buti skiriama iki 2 minimaliqiq menesiniq
algq dydZio materialine paialpa i5 Mokyklai skirrq le5q;
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44.4.2, mirus darbuotojui, jo Seimos nariams gali bnti iSmokama iki 2 minimaliqjq
menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa, jeigu yra jo Seimos nariq raSytinis pra5ymas ir pateikti
mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai;

44.4.3, materialing pa5a1p4 darbuotojams skiria Mokyklos direktorius gavgs
Mokyklos tarybos ir Profesines sqjungos pritarimq.

45. Darbuotojams, kuriems ry5ium su darbu privalomas sveikatos patikrinimas, uZ
darbo laik4, sugai5tq tikrinant sveikat4, darbovieteje mokamas darbo uZmokestis. Darbdavys
apmoka visas su privalomu sveikatos patikrinimu susijusias iSlaidas sveikatos prieZiuros istaigoje,
su kuria pasira5yta paslaugos teikimo sutartis.

46. Darbuotojai gali dirbti didesniu kruviu nei numatyta tarifikacijoje, esant butinam
reikalui (vaduoti susirgusi, atostogaujanti, kelianti kvalifikacij4 darbuotoj4, Salinant atsitiktines ar
staiga atsiradusias aplinkybes del avarifq).

47. Darbdavys, skirdamas pavaduoti laikinai nesanti darbuotojq, isipareigoja moketi
pavaduojaniiam darbuotojui pagal jo kvalifikacing kategorij4. Darbuotojui greta savo pareigq, bet
ne savo darbo laiku, atliekandiam laikinai nesandio darbuotojo darb4, mokama priemoka uZ
faktiSkai dirbtas valandas ar nustatyt4 darbo kruvi

48. Darbo uZmokestis mokamas du kartus per menesi: avansas - ne veliau kaip 16
dien4 (kiekvien4 menesi vienoda suma ne didesne kaip 40 procentq atlyginimo suapvalinant ik;
deSimdiq), alga - ne veliau kaip 31 dienE. feigu yra darbuotojo ralti5kas praSymas - kart4 per
menesi.

49. Darbo uZmokestis darbuotojams pervedamas i asmening
s4skait4.

50. Paskaidiavus menesio darbo uZmokesti, Mokyklos vyriausiasis
darbuotojui atsiskaitymo lapeli.

51. Atskaitymai i5 darbo uZmokesdio galimi tik darbuotojui pra5ant, i5skyrus atvejus,
kai tai daryti ipareigoja teismo rrykdomasis ra5tas.

52, Darbo pareigq paZeidimo apibreZimE, darbo pareigq paZeidimq klasifikacij4,
darbo pareigq paZeidimq nagrinejimo tvark4, SiurkSdiq darbo pareigq paZeidimq s4ra54, kurio
neapibreZia Darbo kodeksas, reglamentuoja Darbdavio isakymu patvirtintas Mokyklos drausmines
atsakomybes taikymo tvarkos apraSas.

53. PrieS skiriant ispejim4 apie darbo pareigq paZeidim4, Profesind sEjunga turi teisg
dalyvauti tiriant darbo pareigq palrcidim4.

54. Skirdamas ispejimq apie darbo pareigq paZeidim4 Profesin6s s4jungos nariui,
Darbdavys tr.rri gauti iSankstini profesines s4jungos sutikim4.

55. Profesines sEjungos nariui pageidaujant, jo darbo pareigg vykdymas ir elgesys
svarstomas Mokyklos tarybos posddZiuose, dalyvaujant iam padiam ir Profesines sqjungos atstovui.

rv. DARBUOTOIV KVALTFTKACTIOS KELTMAS

56. Darbuotojams sudaromos lygios galimybes kelti profesing kvalifikacij4, dalyvauti
seminaruose, mokymuose, tgsti studijas, igyti auk5t4ji i5silavinimq.

57. Profesines kvalifikacijos tobulinimu rupinasi patys darbuotoiai ir jq tiesioginiai
vadovai.

58. Pedagogq kvalifikacines kategorijos kelimas organizuojamas pagal Mokytojq ir
pagalbos vaikui specialistq (i5skyrus psichologus) atestacijos program?, kuri derinama su Profesine
s4junga.

59. Profesines s4jungos igaliotiems atstovams leidZiama dalyvauti Mokyklos
atestacines komisijos posedyje, kuriame svarstomas Profesines s4jungos nariq atestavimo klausimas
ir susipaZir-rti su visais reikian-rais dokumentais,

60. Pedagoginiams darbuotojams kasmet apmokamos 2-3 kvalifikacijos tobulinimo
dienos:

60.1. esant pakankamai leSq, darbuotojo praSymu 5is skaidius gali bnti didinamas;
60.2. trukstant le5q, gali bnti taikomas apmokejimas i5 dalies arba rekomenduojama i

kvalifikacini rengini rrykti uZ asmenines leSas.

darbuotojo banko

buhalteris pateikia



6

61. Bendrieji seminarai, organizuojami
proporcingai maZinant le5as visiems darbuotojams.

62. Esant svarbioms prieZastims, del
darbo sutartyje, turi buti sudarytos sElygos pedagogui

Mokykloje, apmokami i5 kvalifikacilos le5q

ko pedagogas negali dirbti darbo nustatyto
persikvalifikuoti.

v. DARBUOTOIV SOCTALTNES GARANTTIOS

63, Pedagoginio ir aptarnaujaniio personalo darbo grafikus sudaro Mokyklos
administracija. Darbo grafikai praneSami darbuotojams ne veliau kaip prie5 septynias dienas
iki jq isigaliojimo. |ie gali bnti keidiami, ispefus darbuotoj4 prie5 dvi darbo dienas. Darbo
grafikus tvirtina Mokyklos direktorius, suderings su Profesine sEjunga. Darbo grafikai
skelbiami skelbimq lentose.

64, Atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarrmars.

65. Administracijos darbuotojams (iSskyrus direktoriq, direktoriaus pavaduotojq
ugdymui) ir aptarnaujandiam personalui suteikiama dvide5imt darbo dienq, aukletojo padejejams
ir sargams, dirbantiems pagal suming darbo laiko apskait4 - keturiq savaiiiq trukmes, dietistui -
dvideSimt penkiq darbo dienq kasmetines atostogos, direktoriui, direktoriaus pavaduotojui
ugdymui ir pedagoginiam personalui - keturiasdeSimt darbo dienq pailgintos atostogos.

66. Darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4 iki keturiolikos metq arba neigalq
vaikE iki a5tuoniolikos metq ir darbuotojams turintiems neigalum4 suteikiamos dvide5imt penkiq
darbo dienq, o dirbantiems pagal suming darbo laiko apskaitE - penkiq savaiiiq trukmes
kasmetines atostogos.

67, Administracijos (iSskyrus direktorir.l, direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui) ir
aptarnaujandio personalo darbuotojams suteikiamos papildomos atostogos ui. ilgalaiki
nepertraukiam4ji darbE tof e paiioje darbovieteje - darbuotojams, turintiems ilgesni kaip 10 metq
nepertraukiamEji darbo staZq tof e patioje darbovieteje - trys darbo dienos, uZ kiekvienq paskesniq
5 metq nepertraukiamEji darbo staZ4 toje paiioje darbovieteje - viena darbo diena.

68. Kasmetines papildomos atostogos suteikiamos kartu su kasmetin6mis
atostogomis.

69. Kasmetines atostogos Mokyklos darbuotojams ui. kiekvienus darbo metus
suteikiamos tais padiais darbo metais pagal atostogtl suteikimo eilg (nuo birZelio I d. iki geguZes
31 d.), kuri tvirtinama Mokyklos direktoriaus isakymu iki geguZes 1 d.ir suderinama su Profesine
s4junga. UZ pirmuosius darbo metus visos kasmetinds atostogos suteikiamos iSdirbus bent pusg
darbo metams tenkandiq darbo dienq skaidiaus. Ui, antruosius ir paskesnius darbo metus
kasmetines atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metq laiku. Nesuejus Se5iems

nepertraukiamojo darbo menesiams, darbuotojo pra5ymu kasmetines atostogos suteikiamos Darbo
kodekso nustatyta tvarka, Darbuotojo pageidavimu kasmetines atostogos gali buti suteikiamos
dalimis, (jei tai netrukdo normaliam Mokyklos veiklos funkcionavimui). viena i5 kasmetiniu
atostosu daliu nesali buti trumDesne kaip deSimt darbo dienu. o ieisu darbo dienu oer savaitg
skaiiius yra maZesnis arba skirtinsas. atostosu dalis neeali buti trumpesne kaip dvi savaitds,

70, Kasmetiniu atostosu suteikimo eile Mokyklofe sudaroma, atsiZvelgiant i Siq

darbuotojq pageidavimus (prioriteto tvarka):
70.1. neSiios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vien4 vaik4 iki trejq metq;
70.2. darbuotojai, auginantys bent vien4 vaik4 iki keturiolikos metq ar neigalq vaik4

iki a5tuoniolikos metq;
70.3. darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikq,
70.4. darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atospgavg maZiau negu deSimt

darbo dienq;
70.5, darbuotojai, turintys nepanaudotq kasmetiniq atostogq uZ praefusius darbo

metus.
71. Patvirtinus kasmetiniq atostogq eilg, ralytinis pra5ymas del kasn-retiniq atostogq

laiko pakeitimo gali buti patenkintas esant svarbioms prieZastims.
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72. PraSymas del kasmetiniq atostogq eiles pakeitimo, nepanaudotq kasmetiniq
atostogtl, nemokamq ar kitq atostogrl, numatytq teis6s aktuose suteikimo, pateikiamas Mokyklos
direktoriui ar ii pavaduojandiam, ne veliau kaip prieS penkias darbo dienas iki numatomu atostogrl
pradZios.

73. I"i darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinemis atostogomis del laikino
nedarbingumo ar kitq svarbiq prieZasdiq, suteiktos kasmetin6s atostogos perkeliamos i kitE
atostogq laik4, kuris i5 anksto suderinamas su Mokyklos direktoriumi, suteikiant atostogas tais
paiiais darbo metais.

74. Atostoginiai uZ kasmetines atostogas darbuotojui i5mokami ne veliau kaip
paskuting darbo dienE prie5 kasmetiniq atostogq pradLiE. Atostoginiai uZ atostogq dali, virSijandi4
dvideiimt darbo dienq trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu darbo uZmokesdio mokejimo
tvarka ir terminais. Darbuotoio atskiru praSymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai
mokami !prasta darbo uZmokesdio mokejimo tvarka.

75. Darbuotoiui praiant (ra5ytinis pra5ymas) nemokamos atostogos suteikiamos
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnio nustatyta tvarka:

75.f. darbuotoiui, auginandiam vaik4 iki keturiolikos metq, - iki keturiolikos
kalendoriniq dienq;

75.2. neigaliam darbuotoiui, o taip pat darbuotojui, auginandiam neigalq vaikq iki
a5tuoniolikos metq ar slauganiiam ne!galq asmeni, kuriam nustatytas nuolatines slaugos
butinumas, - iki trisdeiimties kalendoriniq dienq;

75.3. darbuotojo santuokai sudaryti, - iki trijq kalendoriniq dienq;
75.4. darbuotojui dalyvauti mirusio Seimos nario (tevq, vaikq broliq, sesenl,

sutuoktinio) laidotuvese, - iki penkiq kalendoriniq dienq.
76. llgiau negu vienE darbo dien4 trunkaniios nemokamos atostogos suteikiamos

darbuotoio ra5tiSku pra5ymu ir Mokyklos direktoriaus susitarimu. PraSym4 nemokamoms
atostogoms darbuotojas pateikia raltu Mokyklos direktoriui ar io igaliotam asmeniui ne veliau kaip
penkios darbo dienos iki pageidaujamq atostogrl pradZios.

77. Darbo dienos metu darbuotojo praiymu ir direktoriaus ar jo igalioto asmens
sutikimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti, o
darbe nebutas laikas perkeliamas i kitq (as) darbo dienE (as) ir ji darbuotojas atidirba, suderings su
direktoriaus pavaduotojais ugdymui ar ukiui.

78. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo, neformaliojo Svietimo programas,
suteikiamos mokymosi atostogos, pagal Sias programas r,rykdandiq Svietimo tiekejq paZymas. Slq
atostogq suteikimo tvark4 reglamentuoja Darbo kodeksas. Pra5ym4 mokymosi atostogoms
darbuotoias pateikia raitu Mokyklos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui ne vdliau kaip penkios
darbo dienos iki atostogrl pradZios.

79. Atostogos, vaikui priZiureti iki jam sukaks treji metai, suteikiamos darbuotojui
pateikusiam ra5tiSk4 praSym4 Mokyklos direktoriui ir vaiko gimimo liudijimo kopij4:

79.1. pralyme darbuotojas privalo nurodyti nuo kada ir iki kada pageidauja imti Sias
atostogas;

79.2. darbuotojas, ketinantis pasinaudoti atostogomis pagal Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 134 straipsnio 1 dali, bet grii.ti i darbE joms nepasibaigus, apie tai raltu privalo
ispeti Mokyklos direktoriq ar jo igaliot4 asmeni ne veliau kaip*eturiolika kalendoriniq dienq iki
sugriZimo i darb4 datos;

79.3. darbuotoias, ketinantis pasinaudoti atostogomis pagal Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 134 straipsnio 2 dali ir griLti idarbE joms nepasibaigus, apie tai ra5tu privalo ispeti
darbdavi ne veliau kaip trys darbo dienos iki sugriZimo i darbE datos.

80. Darbuotojams, auginantiems neigalq vaikE iki a5tuoniolikos metq arba du vaikus
iki dvylikos metq, suteikiama viena papildoma poilsio diena per menesi, o auginantiems tris ir
daugiau vaikq iki dr,rylikos metq, - dvi dienos per menesi, gavus darbuotojo ra5ti5k4 pra5ym4 (ne
v6liau kaip deSimt dienq iki pra5omos poilsio dienos datos). Vaikq gimimo liudijimq, neigalumo
paZymejimo kopijos ir/ar pan. dokumentai saugomi darbuotojo asmens byloje.

81. Darbuotojams. neturintiems teises i papildoma poilsio diena ir ausinantiems
vaikE iki keturiolikos metq, kuris mokosi pagal prie5mokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar



8

pagrindinio ugdymo programas, ne maZiau kaip puse darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per
metus suteikiama pirm4jE rnokslo metq dien4, mokant darbuotojui jo vidutini darbo uZmokesti.

VI. DARBUOTOIV SAUGA IR SVEIKATA DARBE

82. Darbdavys isipareigoja sudaryti saugias darbo sElygas, kokybi5kai ir laiku
instruktuoti apie saugq darb4, prie5gaisring apsaugE ir kitas saugaus darbo taisykles, kontroliuoti
Siq taisykliq laikymqsi. Visi darbuotojai privalo laikytis saugaus darbo reikalavrmq.

83. Darbdavys privalo laiku (per vienE dienE) informuoti Profesing s4jung4 ir
darbuotojus apie ivykusius nelaimingus atsitikimus, analizuoti jq prieZastis. Profs4jungos atsiovas
dalyvauja nelaimingq atsitikimq darbe tyrime.

84. Darbdavys privalo Profesinei sEjungai pateikti Valstybines darbo inspekcijos
patikrinimg ir nelaimingq atsitikimq tyrimtl aktq kopijas.

85. Darbdavys privalo aprupinti darbuotojus specialiais rubais, darbui reikalingomis
priemonemis.

86. Profesine sEjunga privalo besElygiSkai ginti darbuotojq teisg turdti sveikas ir
saugias darbo s4lygas bei rupintis asmenq nukentejusiq del nelaimingq atsitikimq darbe,
materialiniais interesais.

87. Profesine s4junga isipareigoja padeti parengti saugos darbe norminius isakymus,
jq pakeitimus, pataisymus.

VII. PROFESINES S4IUNGOS VEIKLA

88. Profesine sEjunga isipareigoja:
88.1. padeti Darbdaviui igyvendinti priemones darbuotojq socialiniams poreikiams

tenkinti;
88.2. padeti Darbdaviui stiprinti darbo drausmg, uZtikrinti darbo tvarkos taisykliq

laikym4si bei kurti geranori5k4, darbing atmosferE;
88.3. teikti pasiulymus darbo tvarkos taisykliq tobulinimui;
88.4. padeti Darbdaviui uZtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas be administracijos

sutikimo nekeistq darbo laiko, ritmo bei nepavestq atlikti savo darb4 kitiems asmenims;
88.5. teikti pasiulymus darbo organizavimo gerinimo ir kadrq klausimais;
88.6. pateikti Profesines s4jungos renkamq organq nariq s4ra5us ir esant pakeitimams

luos laiku patikslinti;
88.7. padeti organizuoti tradicines Mokyklos Sventes;
88.8. padeti sprgsti socialinius klausimus;
88.9. atlikti darbo tarybos funkcijas.
89. Darbdavys sudaro s4lygas:
89.1. Saukti visuotinus Profesines sqjungos nariq susirinkimus;
89.2. centralizuotai kiekvien4 menesi i5skaidiuoti nario mokesti i5 Profesines

s4iungos nario darbo uZmokesdio ir pervesti i Profesines sEjungos nurodyt4 sqskait4;
89.3. Profesines sEjungos nariams dalyvauti Profesiniq sqjungq organizuojamuose

renginiuose (pateikus atitinkamus iSkvietimus) mokant darbo uZmokesti, nurodyt4 darbo sutartyie.
90. Esant Profesines sqjungos praiymui, Darbdavys isipareigoja per dvi savaites nuo

praSyrno gavimo dienos pateikti Profesines s4jungos pra5om4 informacijE.

VIII. SUTARTIES PASINESYMAS, GALIOIIMAS IR PAI(EITIMAS

91. Si kolektyvine sutartis isigalioja nuo 2018 m. balandZio 25 d. ir galioja iki naujos
kolektyvines sutarties sudarymo arba Sios sutarties nutraukimo Saliq susitarimu.

92. Su 5ia sutartimi supaZindinami Mokyklos darbuotojai visuotinio susirinkimo
metu, kolektyvines sutarties kopija, pageidaujant darbuotojui, i5siundiama nurodytu elektroniniu
pa5tu.
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