
Šis projektas svarstytinas tik tada, jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė 

sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų ir profesinė sąjunga įgyja 

visus darbuotojų atstovų įgaliojimus ir vykdo visas darbo kodekso numatytas darbuotojų atstovų 

priskirtas funkcijas. (DK 169  str.). Kitu atveju profesinė sąjunga turėtų pateikti jos kompetenciją 

atitinkantį projektą.     
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp [įstaigos pavadinimas] darbuotojų, kuriuos 

atstovauja [profesinės organizacijos pavadinimas] profesinės organizacijos pirmininkas [vardas, 

pavardė] ir [įstaigos pavadinimas], kuriai atstovauja direktorius [vardas, pavardė]  (toliau – 

Šalys)  

2. Sutarties sąvokos:  

Darbdavys, Įstaiga – [įstaigos pavadinimas]; 

Darbuotojas – fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį progimnazijoje; 

Darbuotojų atstovai, Profesinė organizacija  – [profesinės organizacijos pavadinimas] 

profesinė organizacija. 

Konsultavimasis – tai apsikeitimas informacija ir diskusijos, siekiant priimti bendrą sprendimą.  

Esant būtinybei, profesinė organizacija gali paprašyti papildomos informacijos.  

Derinimas – sprendimo priėmimas su kitos šalies sutikimu. 

Informavimas – išankstinis informacijos pateikimas apie sprendimus, kurie bus ateityje 

priimami, galinčius įtakoti darbuotojų teises ir socialinę padėtį. Darbdavys turi pateikti duomenis, 

kurie užtikrina lygiavertes derybas dėl kolektyvinės sutarties. Sistemingai keistis turima 

informacija, aiškinti darbuotojams teisės aktus ir mokyklos darbą reglamentuojančius 

dokumentus, įstatymus, lokalius aktus. 

Kolektyvinės sutarties priedas – dokumentas, detalizuojantis Kolektyvinės sutarties nuostatas 

ir esantis Kolektyvinės sutarties sudėtinė dalis.  

3. Sutarties dalykas – darbo organizavimas, darbo apmokėjimo, darbo sąlygų, darbo saugos, darbo 

ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų nustatymas. 

4. Sutarties tikslas – nustatyti darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, 

kurios nėra įstatymų, kitų norminių teisės aktų reglamentuotos, kurios jiems neprieštarauja ir 

gerina darbuotojų padėties, darbo apmokėjimo, kitas socialines bei ekonomines sąlygas.  

5. Kolektyvinė sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – DK), 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 

(toliau – DAĮ) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

6. Mokyklos profesinė organizacija gali dalyvauti šakos ar teritoriniame streike nenutraukusi šios 

kolektyvinės sutarties. Apie streiką Darbdavys įspėjamas DK numatyta tvarka.  

  

II. DARBO SUTARČIŲ SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS  

Darbdavys, prieš priimdamas į darbą naujus darbuotojus, atsižvelgdamas į tos pačios specialybės 

kitų mokytojų darbo krūvius, informuoja profesinę organizaciją apie būsimo Darbuotojo darbo 

sąlygas, t. y. darbo funkcijas, darbo krūvį, darbo apmokėjimo sąlygas. 



7. Pokalbyje su pretendentais dirbti mokykloje turi teisę dalyvauti profesinės organizacijos atstovas. 

Profesinė organizacija raštu informuojama apie atrankos laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 dienas.   

8. Darbdavys įsipareigoja sudaryti sąlygas Darbuotojams, esant jų pageidavimui, pirmumo teise 

užimti laisvas darbo vietas.  

9. Atsižvelgdama į Darbuotojo kvalifikaciją, įstaigos vadovybė atsiradusias naujas darbo vietas 

siūlys įstaigos Darbuotojams. Pirmiausia apie naujas darbo vietas bus skelbiama įstaigos viduje 

ir tik vėliau pradedama paieška už įstaigos ribų pagal galiojančius LR teisės aktus. Darbdavys turi 

stengtis parinkti kandidatus iš įstaigos darbuotojų į laisvas darbo vietas. Jeigu pagal karjeros 

planavimo planą į kai kurias pareigas nėra iš karto numatyto Darbuotojo, ši laisva darbo vieta 

skelbiama visose skelbimų lentose, vidiniame interneto puslapyje, profesinės organizacijos 

informaciniais kanalais. Visi kandidatai, atitinkantys keliamus reikalavimus, kviečiami pokalbiui. 

10. Darbdavys negali priimti naujų Darbuotojų, jeigu atitinkamas pareigas atliekantiems esamiems 

Darbuotojams nesudaromas maksimaliai leidžiamas ir jų pageidaujamas turėti darbo krūvis. 

11. Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį, privalo supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo 

būsimomis darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis kitais galiojančiais aktais, 

reglamentuojančiais jo darbą, pasirašytinai. Darbuotojui pasirašius darbo sutartį, kolektyvinę 

sutartį, pareiginius nuostatus, jų pakeitimus ir / ar papildymus, Darbuotojui įteikiama patvirtinta 

atitinkamų dokumentų ir/arba, atitinkamai, jų pakeitimų ir / ar papildymų kopijos, gali būti 

pateikiami elektroniniai dokumentai. 

12. Darbdavys negali reikalauti iš Darbuotojo atlikti darbų, kurie nenumatyti pareigų aprašyme, darbo 

sutartyje, kolektyvinėje sutartyje. Papildomi darbai suderinami abipusiu susitarimu raštu. 

13. Papildomam darbui atlikti su Darbuotoju turi būti susitarta darbo sutartyje, kur aptariama darbo 

apimtis, darbo atlikimo terminas ir apmokėjimas už darbą. 

14. Apie numatomus veiklos, jos masto, technologijos ar darbo organizavimo pakeitimus, taip pat 

kitais būtinumo atvejais, kai planuojama keisti darbo sąlygas, Darbdavys privalo surengti 

konsultacijas su Profesine organizacija ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatomų 

pakeitimų.  

15. Jeigu nėra objektyvaus būtinumo priimti Darbuotoją į darbą būtent pagal terminuotą darbo sutartį, 

Darbdavys su Darbuotojų sudaro neterminuotą darbo sutartį, nebent būtent terminuotos darbo 

sutarties sudarymo raštu prašo pats Darbuotojas. Jeigu Darbuotojas priimamas atlikti darbą, 

kuriam iki tol buvo priimtas Darbuotojas pagal neterminuotą darbo sutartį, tai ir su naujai 

priimamu Darbuotoju turi būti sudaroma neterminuota darbo sutartis. Darbdavys prieš 

sudarydamas terminuotas darbo sutartis informuoja apie tai Profesinę organizaciją nurodydamas 

priimamų pagal terminuoto darbo sutartis Darbuotojų skaičių ir jų būsimas darbo sutarties 

sąlygas. 

16. Nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu Darbuotojas ir Darbdavys pasirašo raštišką susitarimą, 

kuriame nurodoma nutraukimo data, išmokamos išeitinės išmokos dydis, nepanaudotų kasmetinių 

atostogų suteikimo tvarka arba piniginės kompensacijos už jas dydis, taip pat atsiskaitymo su 

Darbuotoju tvarka. Darbdavys įsipareigoja pasiūlyti Darbuotojui kompensacijas priklausomai 

nuo darbo stažo įstaigoje. 

17. Atleisti Darbuotoją Darbdavio iniciatyva be Darbuotojo kaltės galima tik dėl svarbių priežasčių. 

Nutraukiant darbo sutartį šiuo pagrindu, DK 57 str. 7 d. numatyti įspėjimo terminai ilginami vienu 

mėnesiu.  

18. Pirmenybės teisė likti darbe nustatoma vadovaujantis DK 57 str. nuostatomis. Taip pat 

pirmenybės teisę likti darbe turi: 

18.1. kurie augina vaiką iki 16 metų ir kiti šeimos nariai neturi pastovaus pajamų šaltinio;  

18.2. kurie turi aukštesnę kvalifikacinę kategoriją; 

18.3. pedagogai, kurių mokiniai valstybinius brandos egzaminus išlaikė ne mažesniu nei 50 proc. 



įvertinimu; 

18.4. pedagogai, kurie prieš mažiau nei 3 metus baigė aukštąją mokyklą; 

18.5. darbuotojai, turintys didesnį darbo stažą šioje įstaigoje (išskyrus, tuos, kurie įgijo teisę į visą 

senatvės pensiją arba ją gaunančius); 

18.6. pedagogai, kurių mokiniai per paskutinius 3 metus yra buvę respublikos ar tarptautinių 

konkursų, olimpiadų, varžybų prizininkai, laureatai; 

18.7. kuriems Darbovietė yra pagrindinė arba vienintelė darbo vieta; 

18.8. kurie yra profesinės organizacijos nariai. 

19. Darbo tvarkos taisykles, Darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus darbdavio lokalinius teisės 

aktus tvirtina Darbdavys, suderinęs su profesine organizacija. 

  

III. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA  

20. Darbo apmokėjimo sistema (toliau – DAS) reglamentuoja visų Darbdavio darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarką nustatoma kolektyvinės sutarties priedu.  

21.  

22.  

  

  

 

23.  

  

 

IV. DARBO IR POILSIO ORGANIZAVIMAS  

  

24. Darbdavys apie pamokų tvarkaraščius, budėjimo grafikus informuoja Profesinę organizaciją ir 

suderina ne vėliau kaip likus 1 (vienai) savaitei iki jų paskelbimo. Darbdavys egzaminų 

organizavimo tvarkaraščius, darbo grafikus su Profesine organizacija turi suderinti ne vėliau kaip 

likus 3 (trims) savaitėms iki jų paskelbimo. Suderinimui skiriama ne daugiau kaip 7 (septynios) 

dienos. Visi pamokų, egzaminų organizavimo tvarkaraščiai, darbo ir budėjimo grafikai, darbo 

tvarka mokinių atostogų metu yra skelbiami, pakabinant juos mokytojų kambario informaciniame 

stende. 

25. Darbo grafike nurodoma darbo pradžia, pabaiga, specialiųjų pertraukų ir pietų pertraukos, skirtos 

pailsėti ir pavalgyti, trukmė, pradžia ir pabaiga. 

26. Darbo grafikas ir pamokų tvarkaraštis gali būti koreguojamas esant Darbuotojo prašymui. 

Aplinkybėmis, kurioms esant koreguojamas Darbuotojo grafikas ir pamokų tvarkaraštis, gali būti 

pripažįstamos šios: 



26.1. kai to prašo Darbuotojas dėl priežasčių, susijusių su jo daugiavaike šeima arba neįgaliu 

šeimos nariu; 

26.2. kai to prašo Darbuotojas, kuriam Įstaiga yra ne pagrindinė darbo vieta, arba prašymas susijęs 

su pareigomis, kurios Įstaigoje Darbuotojui nėra pagrindinės; 

26.3. kitos svarbios aplinkybės (studijos ir pan.). 

27. Likus ne mažiau kaip savaitei iki posėdžių Darbdavys įsipareigoja informuoti Darbuotojus, 

pateikiant jiems susipažinti darbotvarkę. 

28. Darbdavys turi vykstantiems į tarnybines komandiruotes (kvalifikacijos kėlimas, moksleivių 

olimpiados, koncertai, varžybos konkursai ir pan.) apmokėti komandiruotės išlaidas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

29. Prastovos, ne dėl Darbuotojo kaltės metu, kai pamokos nevyksta dėl šalčio, karantino ar 

epidemijos paskelbimo atveju, mokamas tos (tų) dienos (-ų) Darbuotojo pilnas darbo užmokestis. 

30. Mokinių atostogų metu negali būti forminama Darbuotojų prastova. 

31. Darbuotojas (mokytojas) per mokinių atostogas arba kai nevyksta pamokos dėl šalčio, karantino, 

epidemijos ar kitų priežasčių, gali savo nuožiūra, nederindamas su Darbdaviu, darbą atlikti 

nuotoliniu būdu arba pasirinkti kitą jam priimtiną darbo atlikimo vietą, formas, laiką, metodus ir 

dirbti atsižvelgdamas į darbo krūvį. 

32. Mokytojo darbo laiko normos dalis, atliekama nuotoliniu būdu, darbo grafike gali būti 

nenurodoma, ji apskaičiuojama Darbdavio nustatyta tvarka. 

33. Mokytojams, kurie dirba pagal lankstų darbo grafiką, nustatomos fiksuotos darbo dienos 

valandos, kuriomis mokytojas privalo dirbti darbovietėje. Nefiksuotos darbo dienos valandos 

dirbamos darbuotojo pasirinkimu prieš, tarp ir (arba) po fiksuotų darbo dienos valandų ir darbo 

grafike nenurodomos. Pamokų tvarkaraštis ir kitos Įstaigos vadovo nustatytos valandos, kuriomis 

mokytojas privalo dirbti darbovietėje, prilyginami mokytojo, dirbančio pagal lankstų darbo 

grafiką, fiksuotoms darbo dienos valandoms. 

34. Nekontaktines valandas, kurioms nėra objektyvaus būtinumo būti Įstaigoje, Darbuotojas gali 

dirbti jam priimtinu būdu ir priimtinoje vietoje pagal nuotolinio darbo tvarkos aprašą. 

35. Jei Darbuotojas (mokytojas) ketina organizuoti pamoką ar neformalaus ugdymo užsiėmimą ne 

mokykloje, jis turi gauti išankstinį Darbdavio ar Darbuotojo (mokytojo) veiklą kuruojančio 

pavaduotojo sutikimą. 

36. Darbuotojams, kurie mokosi neatsitraukdami nuo darbo, Darbdavys gali sudaryti reikiamas 

sąlygas dirbti ir kartu mokytis, t.y.: su Įstaigos siuntimu besimokančiam Darbuotojui mokymosi 

metu paliekamas vidutinis jo darbo užmokestis. 

37. Apmokamos atostogos dėl asmeninių priežasčių suteikiamos žemiau nurodytais atvejais: vedybų 

atveju – 3 darbo dienos prieš arba po darbuotojo vestuvių dienos; mirties atveju: mirus motinai, 

tėvui, žmonai, vyrui, vaikui, seseriai, broliui, vyro ar žmonos tėvams – 3 darbo dienos, ypatingos 

svarbos reikalam tvarkyti -3 darbo dienas.  

38. Neapmokamų atostogų išleidžiama pateikus Darbdaviui prašymą ir dokumentus, kuriuose būtų 

nurodyta atostogų reikalingumo priežastis ir reikalingų dienų skaičius. Nagrinėjant šį prašymą 

dalyvauja Profesinė organizacija. 

39. Negalima Darbuotoją išleisti nemokamų atostogų dėl darbo organizavimo priežasčių Darbdavio 

iniciatyva. 

40. Darbdavys privalo užtikrinti, kad Darbuotojai turėtų realią galimybę pasinaudoti specialiosiomis 

pertraukomis bei pertraukomis pavalgyti ir pailsėti. Darbuotojai, kurie negali palikti darbo vietos 

(pvz., pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas dirbantys pedagogai ir kt.) turi 

turėti realią Darbdavio sudarytą ir užtikrintą galimybę, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, 

pasinaudoti jiems priklausančiomis pertraukomis pailsėti, pavalgyti, nueiti į tualetą ar kitais 

neatidėliotinais atvejais palikti darbo vietą. 



41. Darbdavys privalo užtikrinti, kad Darbuotojai, kurie siekia pasinaudoti savo teise nedirbti, kai 

tokią teisę jie turi (pvz., pasinaudoti nemokamomis atostogomis, laiku kvalifikacijai kelti, 

profesinės organizacijos veiklai, laisvu laiku kitais numatytais atvejais), turėtų galimybę šia savo 

teise pasinaudoti realiai ir dėl to nepatirtų jokių papildomų ribojimų ar nepatogumų. Darbuotojui 

norint pasinaudoti savo teise nedirbti, kai jis tokią teisę turi, ir kai šia teise naudojamasi pagal 

nustatytą tvarką, Darbdavys negali įpareigoti paties Darbuotojo spręsti jo pavadavimo ar 

apmokėjimo už tokį pavadavimą klausimų. 

42. Pedagoginis darbuotojas skiriamas pavaduoti kitą darbuotoją Darbdavio ir pavaduojančio 

darbuotojo sutarimu. Darbuotojo sutartyje numatoma papildoma funkcija – pavaduoti kitą 

darbuotoją. Negalima vienu metu pavaduoti daugiau kaip vieno Darbuotojo (mokytojo). 

43. Darbuotojai (pedagogai) ne daugiau kaip 60 min. per savaitę (Darbuotojo sutikimu) budi 

pertraukų metu. Budėjimui pertraukų metu Darbuotojo (pedagogo) darbo krūvio sandaroje 

skiriamos ne mažiau kaip 36  papildomos valandos veiklai, susijusiai su profesiniu tobulėjimu ir 

veikla mokyklos bendruomenei. 

44. Mokyklos Darbuotojams kasmetinės atostogos skiriamos pagal DK nustatytą tvarką. 

Administracija, atsižvelgdama į Darbuotojų pageidavimus ir suderinusi su Profesine 

organizacija, parengia atostogų grafiką ir viešai paskelbia iki kovo 1 d.  

45. Nepedagoginiams darbuotojams suteikiamos penkios papildomos apmokamos kasmetinių 

atostogų dienos, (nepriklausomai nuo to ar priklauso papildomos atostogos), kurios turi būti 

išnaudojamos per vienerius metus. 

46. Atostogos dalimis suteikiamos suinteresuotoms šalims susitarus stengiantis taikytis prie mokinių 

atostogų. Nemokamos atostogos Darbuotojui suteikiamos tik tuo atveju, jeigu Darbuotojui nėra 

galimybės suteikti kitos rūšies atostogų. 

47. Besimokantiems Darbuotojams gali būti suteikiamos papildomos mokymosi atostogos : 

47.1. stojamiesiems egzaminams į aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti po 5 (penkias) dienas 

kiekvienam egzaminui pasirengti ir laikyti; 

47.2. disertacijai, baigus mokslo doktorantūrą, arba meno projektui, baigus meno doktorantūrą, 

pasiruošimui ginti – 3 (tris) dienas; 

47.3. eiliniams egzaminams – po 3 (tris) dienas; 

47.4. įskaitoms pasirengti ir laikyti – po 2 (dvi) dienas; 

47.5. diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti – 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų; 

47.6. valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po 10 (dešimt) 

kiekvienam egzaminui; 

47.7. darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, 

suteikiamos iki 5 (penkių) darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose 

48. Disertacijai užbaigti, vadovėliams rašyti ar kitai mokslinei veiklai gali būti suteikiamos iki 12 

mėnesių trukmės atostogos. Už 30 (trisdešimt) darbo dienų kūrybinių atostogų dalį per 12 

mėnesių laikotarpį Darbuotojui yra mokamas ne mažesnis nei jo vidutinis gaunamas darbo 

užmokestis. Už kitą kūrybinių atostogų dalį Darbuotojui darbo mokestis nėra mokamas. 

49. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos 

metų, suteikiama 1 (viena) papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpintas darbo laikas 

2 (dviem) valandoms), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – 2 (dvi) dienos 

per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpintas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), 

mokant Darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Šios dienos gali būti sumuojamos ir skiriamos 

mokinių atostogų metu. 

50. Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, skiriamos 3 (trys) papildomos 



poilsio dienos mokinių rudens, žiemos, pavasario atostogų metu.  

  

V. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

  

51. Darbdavys sudaro sąlygas Darbuotojams (mokytojams) ne mažiau kaip 5 (penkias) dienas per 

metus darbo metu kelti kvalifikaciją, t.y. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

užsiėmimuose, kursuose, seminaruose, siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, ir apmoka iš 

kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų.  

52. Darbuotojas, pageidaujantis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, užsiėmimuose, 

kursuose, seminaruose, prieš 5 (penkias) darbo dienas pateikia prašymą Darbdaviui. Po renginio, 

užsiėmimo, kursų, seminaro Darbuotojas raštinės vedėjui pateikia kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimą ir išrašytą sąskaitą-faktūrą arba išankstinio apmokėjimo sąskaitą ar kitus išlaidas 

patvirtinančius dokumentus.  

53. Profesinė organizacija deleguoja  atstovą į mokyklos atestacinę komisiją. 

54. Darbdavys užtikrina mokykloje informacijos viešumą: 

54.1. kvalifikacijos kėlimo klausimais; 

54.2. mokytojų ir kitų darbuotojų atestacijos klausimais; 

54.3. apie Darbdavio sudaromus dokumentus, reglamentuojančius vidaus tvarką; 

54.4. mokyklos plėtros organizavimo klausimais; 

54.5. priedų, priemokų, premijų išmokėjimo tvarkos. 

  

VI. PAMOKŲ (UGDOMOJO PROCESO) STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKA 

  

55. Pamokas (ugdomąjį procesą) stebi ir vertina Darbdavys, jo atstovai arba pedagogai (metodinės 

grupės pirmininkas, aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turintis to paties dalyko mokytojas) pagal 

su Darbuotojų atstovais iš anksto suderintą grafiką.  

56. Stebėjimas ir vertinimas ne pagal grafiką vykdomas tik esant moksleivių tėvų, moksleivių ar 

Darbuotojų nusiskundimams, su kuriais gali susipažinti Darbuotojų atstovai.  

57. Ugdomosios veiklos stebėjimas vykdomas  pagal mėnesio veiklos planus ir tikslus. Stebėjimo 

laikas derinamas susitariant, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas. 

58. Stebėtojai turi tik stebėti ugdomojo proceso eigą, jie negali būti ugdomojo proceso dalyviais.  

59. Stebėtojai negali pažeisti mokytojo orumo, turi stengtis sumažinti stebėjimo proceso mokiniams 

ir mokytojui sukeliamą įtampą. 

60. Po stebėtos pamokos stebėtojai ir mokytojas kartu aptaria stebėtą pamoką. Mokytojas turi teisę 

žodžiu ar raštu pareikšti savo nuomonę dėl pamokos vertinimo. Jei būtina, mokytojas su 

stebėtojais ir vertintojais kartu pasirašo pamokos stebėjimo protokolą (atestacijos, išorės 

vertinimo ar kitą), kuriame įrašoma mokytojo nuomonė dėl vertinimo. 

  



VII. DARBUOTOJŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS 

  

61. Darbdavys gali skirti papildomas išmokas Darbuotojams jų šeimos narių nelaimės atveju (ligos, 

laidotuvių, stichinės nelaimės) ar asmeninio pobūdžio reikalams tvarkyti darbo užmokesčio 

fondo ribose, pateikus darbuotojui prašymą ir patvirtinantį dokumentą. Išmokos dydį nustato 

įstaigos vadovas, suderinęs su profesine organizacija. 

62. Mirus Darbuotojo šeimos nariui (vyrui, žmonai, tėvams, vaikams) jam išmokama iki 5 minimalių 

atlyginimo  dydžio pašalpa esant finansinėms galimybėms.  

  

VIII. PROFESINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLA 

  

63. Darbdavys sudaro sąlygas veikti profesinei organizacijai mokykloje, suteikdama teisę naudotis 

nemokamai patalpomis profesinės organizacijos darbui, leidžiama naudotis pašto, telefono, 

interneto ryšiais, spausdinimo, kopijavimo aparatais pagal patvirtintus limitus, skelbimų lentomis 

administracijos patalpose, iš anksto suderinus leidžia naudotis mokyklos transportu.  

64. Darbdavys netrukdo ir sudaro sąlygas Profesinės organizacijos nariams darbo metu dalyvauti 

rajono, apskrities ar šalies Profesinės organizacijos organizuojamuose susitikimuose, 

susirinkimuose, renginiuose. 

65. Vykstant Profesinių sąjungų organizuojamiems seminarams, konferencijoms, profsąjungos 

pirmininkas arba kiti Profesinės organizacijos valdymo organo nariai, suderinę su Darbdaviu, 

atleidžiami nuo darbo, mokant jų vidutinį darbo užmokestį. 

66. Darbdavys, prieš įspėdamas Profesinės organizacijos narį apie darbo pareigų pažeidimą ar 

atleisdamas Profesinės organizacijos narį už darbo pareigų pažeidimą, informuoja Profesinę 

organizaciją, pateikia visus darbo pareigų pažeidimo pagrįstumą patvirtinančius dokumentus, jog 

Profesinės organizacijos narys buvo tinkamai informuotas apie darbo pareigų pažeidimą, už kurį 

ketinama įspėti ar atleisti iš darbo ir, kad Profesinės organizacijos nariui buvo leista pateikti 

rašytinius paaiškinimus dėl darbo pareigų pažeidimo. Profesinės organizacijos atstovas turi teisę 

dalyvauti tiriant darbo pareigų pažeidimo atvejį ir pagrįstumą, įskaitant ir poveikio priemonių 

Profesinės organizacijos nariui už darbo pareigų pažeidimą parinkimą. Įspėjant apie darbo 

pareigų pažeidimą ar atleidžiant iš darbo už darbo pareigų pažeidimą Profesinės organizacijos 

narį, Darbdavys turi gauti išankstinį Profesinės organizacijos sutikimą. 

67. Informaciją, turinčią įtakos darbo organizavimui įstaigoje ir Darbuotojų teisinei padėčiai, pagal 

Profesinės organizacijos prašymą, Darbdavys Profesinės organizacijos atstovams turi raštu ar 

elektroniniu paštu suteikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Šalims 

susitarus, šis terminas gali būti pratęstas. 

68. Darbdavys prieš priimdamas sprendimą, turintį esminės įtakos darbo organizavimui įstaigoje ir 

Darbuotojų teisinei padėčiai, konsultuojasi dėl būsimo sprendimo su Profesine organizacija. Tuo 

tikslu jis iš anksto raštu kreipiasi į Profesinę organizaciją ir pateikia savo sprendimo priėmimo 

motyvus ir su tuo susijusią būtiną informaciją. Savo nuomonę dėl Darbdavio sprendimo 

Profesinė organizacija turi išreikšti per Darbdavio nustatytą terminą. Šis terminas turi būti ne 

trumpesnis kaip 10 darbo dienų. Esant būtinybei, Profesinė organizacija gali paprašyti 

papildomos informacijos. Šalims sutarus, Profesinei organizacijai nustatytas terminas atsakyti 



gali būti pratęstas. 

  

IX. DARBO SAUGA IR SĄLYGOS 

  

69. Darbuotojai privalo informuoti apie patirtas savo ir mokinių traumas darbo metu. 

70. Profesinė organizacija įsipareigoja visuomeniniais pagrindais kontroliuoti darbo saugos būklę ir 

darbo sąlygas. 

71. Darbuotojas turi teisę pasitikrinti sveikatą darbo metu, už šį laiką mokamas vidutinis darbo 

užmokestis. Už sveikatos patikrą apmoka Darbdavys. Įvykus nelaimingam atsitikimui 

Darbdavys sudaro įvykio tyrimo komisiją, informuoja Profesinę organizaciją ir į šią komisiją 

įtraukiamas profesinės organizacijos atstovas. 

72. Darbdavys sudaro tinkamas darbo sąlygas Darbuotojams jų tiesioginių pareigų atlikimui. 

Darbuotojas turi turėti individualią darbo vietą pagal galimybes (pvz., pagal kabinetinę sistemą), 

individualų kompiuterį, kita pagal poreikius. Darbdavys privalo aprūpinti Darbuotoją 

kanceliarinėmis, kitomis reikiamomis priemonėmis pagal poreikius ir galimybes.  

  

X. SUTARTIES TAIKYMAS, GALIOJIMAS IR VYKDYMAS 

  

73. Ši kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol nepasirašoma nauja 

kolektyvinė sutartis. Šalis apie savo ketinimą keisti kolektyvinę sutartį kitą šalį informuoja raštu 

ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius. Kolektyvinės derybos dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo ar 

naujos kolektyvinės sutarties sudarymo turi būti pradėtos šalių suderintu laiku. Jei šalys nesutaria 

dėl kolektyvinių derybų pradžios, tai kolektyvinės derybos dėl šios sutarties pakeitimo ar naujos 

sudarymo turi būti pradėtos ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo kolektyvines derybas 

inicijuojančios šalies prisistatymo deryboms raštu dienos. 

74. Kolektyvinė sutartis privaloma Darbdaviui ir taikoma tik Profesinės organizacijos nariams. 

Darbdavys ir Profesinė organizacija susitaria, kad Kolektyvinė sutartis taikoma visiems 

Darbdavio darbuotojams, jeigu Darbdavio darbuotojų visuotinis susirinkimas (konferencija) šią 

Kolektyvinę sutartį patvirtins ir už tai darbuotojai Profesinei organizacijai mokės kolektyvinės 

sutarties administravimo mokestį-1% nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio. 

75. Kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolei šalys lygiaverčiais pagrindais (po [nurodyti skaičių] 

atstovus) sudaro Kolektyvinės sutarties priežiūros komisiją. 

76. Komisija apie sutarties vykdymą atsiskaito Profesinės organizacijos narių susirinkime [nurodyti] 

mėnesį. 

77. Kolektyvinė sutartis gali būti keičiama tik Profesinės organizacijos ir Darbdavio susitarimu. 

Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami kaip jos priedai. 

78. Jei keičiama daugiau nei pusė kolektyvinės sutarties punktų, sutarties rengimas, svarstymas ir 

tvirtinimas daromi DK numatyta tvarka. 

  



  

  

  

  

  

[įstaigos pavadinimas] direktorius 

  

  

[profesinės organizacijos  pavadinimas] profesinės  organizacijos pirmininkas  

 


