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Siauliai I

Siauliq tardymo izoliatorius, istaigos kodas 191715773, buveines adresas: Trakq g. 10,
Siauliai, atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Rajundiaus, veikiantis pagal Siauliq tardymo
izoliatoriaus nuostatus i5 vienos puses, ir Bausmiq vykdymo sistemos pareigflnq profesiniq s4iungrt
jungtine atstovybd, veikianti pagal2013 m. spalio 2 d. susitarim4Nr. LR6-ESP-1913, atstovaujama
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo istaigq profesines s4jungos, istaigos kodas 195755562,
buveines adresas: V. Mykolaidio-Putino g.5, LT-03106 Vilnius, pirmininko Kgstudio Pauliuko iS

kitos puses, kurie yra vadinami ,,Salimis", sudaro 5i4 Siauliq tardymo izoliatoriaus kolektyving
sutarti (toliau - Sutartis).

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

l. Sioje Sutartyje vartojamos s4vokos
|.1. Bausmi4 vykdymo sistema - Kalejimq departamentas ir jam pavaldZios istaigos:

pataisos istaigos, tardymo izoliatoriai, probacijos tamybos ir Mokymo centras.
|.2. Darbdsvys - Siauliq tardymo izoliatorius (toliau Siauliq TI arba lstaiga).
1.3. Pataisos pareigilnas - statutinis valstybes tamautojas, kurio tamyb4 reglamentuoja

Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas.
1.4. Dsrbuotoias - Siauliq tardymo izoliatoriaus statutinis valstybes tarnautojas, karjeros

valstybes tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti.
1.5. Profesiniq sqiungq jungtin4 atstovybi - Sutarties Salis, veikianti kaip jE sudariusiq

profesiniq s4jungq bendras junginys.
1.6. Profesini sqiunga - Jungting atstovybg sudarandios profesines sqjungos ir prie jos

prisij ungusios profesines s4j ungos.
2. Sutarties tikslas - sudary'ti palankias s4lygas Siauliq tardymo izoliatoriaus veiklai,

uZtikrinti tinkamas Sios istaigos darbuotojq darbo (tarnybos) organizavimo, darbo apmokejimo,
kvalifikacijos kelimo bei perkvalifikavimo, saugos, sveikatos ir kitas sqlygas, numatltas Lietuvos
Respublikos istatymuose, kituose teisds aktuose ir Bausmiq vykdymo sistemos istaigq Sakos
kolektyvine.ie sutarty.ie (toliau - Sakos kolektyvine sutartis), siekti bausmiq vykdymo-sistemos
prestiZo didinimo, formuoti tradicijas, skatinti darbuotojq lojalum4, moralg ir etik4.

3. Santykiai tarp Saliq grindZiami Siais principais:
3.1. Saliq lygiateisi5kumo - Salys susitarimo atZvilgiu yra lygiavertes partneres;
3.2. interesq derinimo (bendradarbiavimu) - Saliq bendravimus ,rZtiktitrant Tardymo

izoliatoriaus darbuotojq teises ir interesus Sutartyje numatytais aspektais remiasi geranori5kumu,
s4Ziningumu, tarpusavio pagarba ir igyvendinamas bendradarbiauj ant;

3'3. savarankiSkumo - priimant sprendimus kiekviena i5 Saliq veikia savarankiSkai paga.
savo kompetencij4 ir igaliojimus;

3.4. informavimo ir konsultavimo - socialine partneryste tarp Saliq pletojama suteikiant
objektyvi4 informacij4, reikaling4 susitarimams pasiekti bei vykdant konsultavimo, dalyvavimo
proceduras;

3.5. teisiq ir pareigq perejimo - keidiantis Saliq valdymo organams, organizacinei
struktlrai taip pat reorganizavus juridini asmeni, Sutartimi nustatyti isipareigojimai islieka, isskyrus
atveji, kai Sutartis nutraukiama;



3.6. darbuotojq teisiq vienodo gynimo - Sutarties nuostatos taikomos visiems istaigos
darbuotojams nepriklausomai nuo jq narystes profesineje s4jungoje.

4. Salys isipareigoja:
4.1. vykdyti Sutarti;
4.2, laiku l<eistis informacija, reikalinga Sios sutarties tikslams pasiekti, uZtikrinti jos

konfidencialum4 ir nustatyti konsultavimosi bei keitimosi informacija tvarkA;
4.3. padeti viena kitai siekti Sutartyje numatytq tikslq;
4.4. nepazeristi Saliq diskrecijos priimant sprendimus.
5. fstaigoje veikia kolegial[s organai: Darbuotojq valdymo komitetas, Derybq komitetas,

Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetas;
6. Siauliq tardymo izoliatoriaus darbuotojq darbo sqlygas nustato Lietuvos Respublikos

istatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
isakymai, Kalejimq departamento direktoriaus isakymai, Bausmiq vykdymo sistemos istaigq Sakos
kolektyvine sutartis ir 5i Sutartis.

7. Tais atvejais, kuomet tarp Sios Sutarties ir vidaus teises aktq atsiranda priestaravimq,
taikomos Sios Sutarties nuostatos. Jeigu atsiranda prie5taravimrl tarp Sios Sutarties ir Sakos
kolektyvines sutarties, taikomos darbuotojams naudingesnes kolektyvines sutarties nuostatos.

II. INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PROCEDUROS

8. I Darbuotojt4 valdymo komitetq (toliau - Komitetas) Salys skiria po du atstovus.
fstaigos profesiniq sqjungq iSrinkti ir deleguoti i Komitet4 nariai igyja profesines s4jungos
renkamojo organo nLario status4. Bet kuriai iS Saliq papraSius, Komitetas organizuoja posedZius ir
aptaria iSkilusias su darbo s4lygomis ir socialinemis garantijomis susijusias problemas. Komitetas
teikia rekomendacijas, si[lymus, iSvadas profesinems sqjungoms ir darbdaviui. Profesiniq s4jungq
deleguoti komiteto nariai igyja profesines sqjungos renkamojo organo nario status4. Darbuotojq
valdymo komitetas dalyvauja ir savo sillymus teikia naujq vidaus teises aktq, susijusirl su
esmin€mis istaigq dlarbuotojq profesinemis, ekonominemis ir socialinemis garantijomis, projektq
svarstyme ir kitq sprendimq del esminiq darbo organizavimo pakeitimq priemime.

9. Derybq komitetas formuojamas i5 trijq nariq, atstovaujandiq profesinems sqjungoms ir
trijq darbdavio atstovq. Derybq komitetas sprendZia Darbuotojq valdymo komiteto suformuluotus
klausimus, kuriq del ribotq laiko iStekliq ar Salig interesq susikirtimo negali i5sprgsti Darbuotojq
valdymo komitetas. Baiggs darb4 Derybq komitetas pateikia iSvadas Darbuotojq valdymo
komitetui, Derybq komiteto nariais negali blti valdymo komiteto nariai. Profesiniq sEjungq
deleguoti komiteto nariai igyja profesines s4jungos renkamojo organo nario status4.

10. Darbuotoiq saugos ir sveikatos komiteta.s sudaromas dviSaliu principu- i5 vienodo
skaidiaus darbdavio atstovtl ir darbuotojq atstovq saugai ir sveikatai. Komitetas nagrineja
nelaimingq atsitikinLq darbe ir profesiniq ligq prieZastis bei aplinkybes, parengia ir siulo Siauliq TI
direktoriui prevenciines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe bei profesinems ligoms
iSvengti; nagrineja rJarbdavio igyvendinamas priemones darbuotojq saugai ir sveikatai uZtikrinti;
teikia pasi[lymus del darbuotojq mokymo ir instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais;
organizuoja darbuotojq privalomus sveikatos tikrinimus; teikia pasiDlymus det darbuotojq
aprupinimo buities, sanitarinemis ir higienos priemonemis.

I 1. Profesines s4jungos ! sudaromq komiteq ir komisijq narius taip pat gali sitlli itraukti
ir istaigos darbuotojus, nesandius profesiniq s4jungq nariais, jq sutikimu.

12. Laikas, praleistas vykdant Darbuotojq valdymo komiteto ir Derybq komiteto nario
funkcijas, laikomas rJarbo laiku.

13. Salys sudaro s4lygas viena kitai skelbti informacij4 apie jq veikl4, skelbimus ir kit4
bausmiq vykdymo sistemos darbuotojams aktuali4 informacijq Siauliq tardymo izoliatoriaus ir
profesiniq sqjungq interneto svetaindse, skelbimq lentose ir pan.

14. Darbdavys ne rediau kaip du kartus per metus informuoja profesing sqjung4 apie
istaigos finansing padetj, o profesine sqjunga turi teisg teikti pasirilymus del biudZeto planavimo ir
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panaudojimo' Darbdavys ne rediau kaip du kartus per metus informuoja darbuotojus apie 2 procentq
pajamq mokesdio skyrim4 istaigai bei Sios paramos panaudojim4.

III. TARNYBOS (DARBO) YPATUMAI

l5' Be L.ietuvos Respublikos darbo kodekse numatytq atvejq, kai maZinamas darbuotojq
skaiiius. esant vienodai kompetencijai ir kvalifikacijai, pirmenybes teiig buti paliktiems darbe taip
pat turi darbuotojai:

l5'l' kurie kaip penkiolika metq pareigDno tarnybos staZ4 Kalejimq
departamente ar jam igose, iSskyrus pareiglnus, sulaukusius nustatyto amZiaus ar
iStarnavusius nustatyt 4 valstybinei pareigfinq ir kariq pensijai skirti;

15.2. kurierns iki teisds gauti valstybing pareigunq ir kariq pensij4 liko ne daugiau kaip
penkeri metai";

l5'3 ' kurie turi tris ir daugiau vaikq iki 24 metq, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo
gal firrmalioj studijuoj e
atinese studij I ligos ar p
vaikq nuo be ienos iki I

15.4. kurie augina neigalq vaik4.
16' Kai istaigoje q skaidius ir yra du ar daugiau darbuotojq, kurie

atsiZvelgiant j teises aktq n teises blti palikti dirbti, Oef tikimo dirbtisiUloma
atliekant atitinkamq rjarbuo tojq valdymo komitete , pagalDarbuotojq valdymo
komiteto nustatytE tvarkq.

17. lstaigos darbuotojai, kurie mano, kad buvo paZeistos jq tamybos ir socialines
garantijas nustataniios teises aktq. Sios Sutarties
komitet4. Nesutinkant su istaigos Darbuotojq va
kreiptis i Kalejimq departamente sudaryt4 Tam
valdymo komitet4 ar Kalejimq departamente su

istatymq nustatyta tvarka ir terminais kreiptis i teism4.
l8' Darbdavys isipareigoja daryti s4lygas darbuotojams kelti jq profesing kvalifrkacijE

pagal esamas finansines galimybes, is gos poreikius bei darbuotojo motyvuot4 praSym4.

IV. ATSAKOMYBE IR SKATINIMAS

19. fstaigos darbuotojai istaigos direktoriaus isakymu gali b1ti skatinami papildomomis
mokamomis atostogomis iki l0 kalendoriniq dienq (Tarnybos Kalejimq departament. pii. Lietuvos
Respubl ikos teisingurno ministerij os statutas), pa

20. Paskatinimo tvarka suteiktos papild
12 menesiq nuo jq suteikimo datos, i5skyrus
laikotarpi negali panaudoti del tarnybos uZsien
Pareig[nas, per Sioje dalyje nustatytq laik4 nepa
praranda.

21. PrieS istaigos vadovui priimant sprendim4 del darbuotojq skatinimo, teikiami skatinti
kandidatai apsvarstorni Darbuotojq valdymo komitete. Darbuotojq uutAy-o komitetas taip pat gali
savo iniciatyva teikti kandidatDras skatinti.

22' Darbuotojai gali buti skatinami vienkartine iSmoka i5 darbo uZmokesdio fonde
esandiq lesq, neatsi zv elgiant i i staigos kreditorinius isiparei goj imus.

23. Sal5's is;ipareigoja siekti, ad istaigos'sutaupltos darbo uZmokesdio fondo leSos b[tq
skiriamos darbuotojq motyvacijai didin .

24' Darbuotojams istatymo nustatyttl Svendiq progomis, darbuotojq gyvenimo ir darbo
metq jubiliejiniq sukakdiq progomis, igtjus teisg gauti valstybing socialinio draudimo arba
pareig[nq ir kariq valstybinE pensij4 ir savo noru atsistatydinus i5 valsiybes tarnautojo pareigq arba
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atleidus i5 pareigq del amLiaus ar tarnybos pratgsimo termino pabaigos, uZ nepriekai5ting4
lingq tarnybE (darb4) gali bUti skiriama vienkartine

Darbuotoj q valdymo komitete.
25. fstaigos darbuotojai uZ drausminius nusiZengimus traukiami drausmindn (tarnybinen)

atsakomyben. Drausmines (tarnybines) atsakomybes taikymo proceduroje Salys isipareiiojaiuif.yti,tokiq taisykliq:
25'1. esant darbuotojo rasytiniam prasymui, komisijos, tiriandios istaigos darbuotojo

galimai padarytE drausmini (tarnybini) nusiZengim4, posedZiuose stebetojo teisemiJ gali dalyv;uti
prof-esines sqj ungos atsto vas;

25.2. skirianr drausming (rarnybing) n
nariams. turi bDti gautas profesines sqjungos,

26. Profesine sqiunga gali teikti motyvuot4 sitlym4 istaigos vadovui panaikinti
darbuotoj o drausminE (tarnybing) nuobaud4 prie5 termin4.

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS

27. f staigoje ivedama sumind darbo laiko apskaita, suderinus su profesinemis s4jungomis,
remiantis Sia tvarka:

27 .l - darbdavys pateikia motyvus del poreikio ivesti suming darbo laiko apsk aitq -Darbuotoj q valdymo komitetui;
27.2' Darbuotojq valdymo komitetas pateikia lstaigos vadovui motyvuot4 sillym4 det

sumines darbo laiko apskaitos ivedimo ar neivedir o;
27.3. sumine darbo laiko apskaita ivedama istaigos vadovo isakymu, kuriame turi buti

numatytas darbo ir poilsio laiko pa per apskaitinio laikotarpio
trukmd, pamainq trukme, pareigybiq oms laiko apskaita.

28. Darbuotojai, kurie ap kot
skaidiq, likus ne maLiau nei penkioms darbo d
pateikia pra5ym4 darbdaviui, nurodydami kompe
nepateikus praSymo clel kompensavimo bldo pasi
parinkti savo nuoZiUria.

29 o b[ti leidZiama dirbti virSvalandini darb4. Tokiais atvejaismaksimali q etus - 260 valandq, tadiau Salys isipareigoja siekti, ladvirSvalandZ 1 metus.
30. Salys susitaria laikytis Sios darbo (pamainq) grafikq sudarymo tvarkos:
30.1. istaigos darbo (pamainos) grafikai paskelbiami ne veliau kaip likus 7 kalendorinems

dienoms iki darbo grafiko isigaliojimo dienos. Darbo (pamainos) g*nt.r, sudaro istaigosdirektoriaus jsakymu paskirtas asmuo;
30'2' darbuotojai, rasytiniu prasymu ir pritarus tiesioginiam vadovui bei istaigos vadovui

leidus, gali susikeisti darbo (pamainos) grafikuose numatytomis darbo ir poilsio dienomis,
pateikiant praSym4 ne veliau kaip pries 5 darbo dienas iki pageidautinos darbo dienos. Darbo
grafik4 tvirtinandio asmens sutikimu ir pritarus tie
blti ir trumpesnis. Esant tarnybiniam bUti
administracijos nedarbo metu, kai nera istaisos va
specialistas ar j1 pavaduojantis pareigUna's, da
grafikuose numatytas darbo ir poilsio dienas.
pirmqiq darbo dien4 irrformuoja istaigos vado
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30'3' darbuLotojq darbo laikas, nustatytas darbo laiko grafike ar kitame istaigos vadovote akte, gali buti keidiamas rasy'tiniu istaigos vadovo Jprendimu (rezoliucija] isakymu,ip gojimu).
31, Salys sutaria, kad virSvalandine

izoliatoriaus direktoriaus isakymu patvirtintam
Svendiq dienomis grafike (toliau - Grafikas),
suteikiant jam iSeiging dien4, apmokant virS
valandas prie kasmetiniq atostogq. Darbuotojo sutikimas dirbti virSvalandines darbo valandas ir
praS1'mas kompensuoti jas nurodant kompensavimo b[d4, turi b[ti pateiktas istaigos direktoriui iki
UrallK() patvlrtlnlmo.

32. KasmetineS s praSymui ir sutikus vadovui, gali bftisuteikiamos nepraejurs sesi -".r..iu-r, proporcingai isdirbtam laikui.33' Nemokamos gali buti suteikiamos tik iarbuotojo iniciatyva.Darbo kodekso l3l' stra ylais atvejais istaigos vadovas privalo suteiktinemokamat 
, tais atvejais-rre-okamos atostogos iki 3

menesiq gali k darbuotojo praSymu.
34. d ems pagal gramas, pagalSias programas vykdandiq Svietimo tiekejq paZymas si atostogos.

Darbuotojams Siq atostogq laikotarpiu mokamas iki 100 pr idutinis darbouLm mokama ne maZesne nei pus nio darbouLm iSu darbu gauti darbo uZmokesti metu, galib[tr sitarimas, darbuotojas, baigEs lykdymosiste dirbs nuo
35' Nekintandios darbo dienos trukmes ir nekintandio darbo dienq per savaitg skaidiaus

darbo laiko reZimu dirbandiam darbuotojui jo
ef'ektyvaus darbo uZtikrinimq gali bOti leidZiama
kitokiq darbo laiko pradliq ir darbo laiko p
darbuotojui leisti dirbti lanksdiu darbo grafiku tur

VI. DARBO UZiUOXNSTIS IR KITOS GARANTIJOS

36' Darbuotojams darbo uZmokestis mokamas vadovaujantis istaigos Vidaus tvarkos
taisyklese nustatyta tvarka. Darbo uZmokestis, kitos su darbo uimot<eseiu susijusios i5mokos,
pervedamos idarbuotojo nurody4 asmening s4sk it4.

us per menesi _ iki
esdio, ir iki menesio,
likusi dalis i5mokamo

ems, darbo uZmokestis u/. gruodZio menesi

38' Jei dartro uzmokesdio diena ,utu-ploiu Sestadieniu - darbo uZmokestis mokamas
penktadieni, jei sutampa su sekmadieniu - darbo uzmokestis mokamas pirmadieni. Jei darbo diena
sutampa su Sveniiq dienomis, darbo uZmokestis iSmokamas atitinkamai ankseiau.

39. Esant darbuotojo ra5ytiniam praSymui, darbo uZmokestis gali bfti mokamas vien4kart4 per menesi, iki menesio, einandio po menesio, uZ kuri skaidiuojairas darbo uZmokestis, 7olenos.

40. Kai ne clel darbuotojo kaltes paveluotai iS Zmokestis ar
(tarnybos) santykiais susijusios iSmokos, kartu su j aelspinigiai
praleist4 kalendoring dien4, pradedant skaidiuoti po dienq, kai i
aktuose, n turejo btti sumoketos ir baigiant skaidiuoti iskaitant jq iSmokejimo dien4.4 otojui isakymu pavedama atlikti ir kito darbuotojo"funkcijas, mokama l0procentq go: dydZio priemoka ui paplldomq funkcijq, nenustat)nq pareigybesaprasyme, vykdvm4. AtsiZvelgiant i papildo-q futrkcijq kieki u"i jq sudetingume, Ufiner-
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Ufrc; si[lymu, darbuotojui gali btiti
tiesioginio vadovo teikimui, darbuotojui
4 veikl4.

(ivaikiq), sutuoktinio), su
atlyginimo dydZio paSalpa.
praSymu pateikiami ir praS
skyrimo darbuotojo brolio (
nustatyta tvarka.

43. Darbuotojui, kurio materialine b[kl

darbo dienos valandq, poilsio ar Svendiq dienq,
teisg i tokios padios trukmds poilsi pirm4 darb
darbuotojo darbo uZrnokesti.

VII. SAUGA IR SVEIKATA DARBE (TARNYBOJB)

otojq sveikatq, gyvybg ir darbingumg, skatinti
darbo istatymq paZeidimq, vykdyti n.lui-irrgq

(i5einandi enq
jq daiktq isto
metalo rlarintroskopus (kai jq ndra - rankinius metalo ieSkiklius). Maisto produktai tikrinami metalo ieskikliu.Kilus itarimui del galimo draudziamq daiktq patekimo i istaig4, darbuotojo atsinesti maistoproduktai gali bfti tikrinami introskopu ar kitais-tikinimo budais.

48' Bendrosios darbdavio pareigos uztikdnant saugi4 ir nekenksmingq darbo vietE iraplink4:
48'l' organizuoti pradedandiqiq dirbti darbuotojq instruktavim4, saugiai dirbti jiems

pavest4 darbq;
48'2' kaftu su Darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto nariais, vykdyti saugos ir sveikatos

stebesenq, igyvendinti prevencines ir saugos priemones;
48'3' uztikrinti, kad bDtq irengtos patalpos, kuriose darbuotojai galetqpavalgyti, pailseti irnusiprausti;
48'4' irengti ir (ar) isduoti darbuotojq saugos ir sveikatos priemones darbo vietose ir (ar)aplinkoje;
48'5' uztikrinti' kad sanitariniai mazgai bltq apr[pinti higienos priemonemis (tualetiniupopieriumi, skysto muilo dozatoriais, skystu muilr, ranksiuoieiais).-MedZiaginiai ranksluosdiai turibDti keidiami kasdien.
49' Darbdavys siekia sudaryti s4lygas fiziniam pasirengimui visiems istaigospareiglnams.
50. Darbdavys garantuoja pirmElEmedicinos pagalb1:
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50' l. organizuoja greitosios medicinos pagalbos i5kvietim4 nelaimingq atsitikimq ir
[miniq susirgimq atvejais;

50.2' organizuoja aprDpinim4 pirmosios medicinos pagalbos rinkiniais, kurig sudetis
patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro isakymu;

50'3' uZtikl pasinaudoti pirmosios medicinos pagalbos rinkiniais,
kurie laikomi reZimir abinetuose ir budindios dalies patalpose.

5l ' Darbuc veikata spublikos teises aktais nustat5rtagomi uibo laiku, o negalint to padarytiuL jq vidutinis darbo uZmokesiis.taip ikatos tikrinimo viet4 ir atgal patirtos keliones

52. Profesine sqiunga arba bet kuris
sveikatos komitetui pasi[lymus del darbuotojq sa
priemoniq jdiegimas imanomas techniSkai ir fina
komiteto teikimu pri.valo toki pasiDlym4 igyvendi

53. Darbdav'ys turi uZtikrinti, kad visos istaigoje turimos transporto priemones butq
draustos KASKO drarudimu.

54. Apie ivykusius nelaimingus atsitikimus darbe ir pakeliui i darb4 ar iS darbo, ne veliau
kaip kit4 darbo dien4 po suZinojimo apie ivyki, darbdavys utbu d*bdavio igaliotas asmuo rastu
praneSa Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetui.

VIII. PROFESINES SAJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS

55. Profesines sqjungos nariams sud
rengiamuo se seminaruose, konferencij ose, moky
suteikiant tam ne daugiau kaip tris darbo dienas
Salims susirarus, Sis laikas gali buti ilgesnis,
sqjungos narys privalo raStu praneSti darbdaviu
sutikimq.

56. Profesines sqjungos valdymo org
suteikta teise laisvu laiku savo profsqjunginem

57 ' Profesirres sqiungos nariams jq prasymu gali btti suteiktos nemokamos atostogos
dalyvauti sprendZiant darbuotojq profesinius, ekonominius ir socialinius klausimus, taip 

"pat
profesines sqj ungos o r ganizacijos veikloj e.

58. Darbdavio sutikimu profesine s4junga, organiz nariq ar (ir) kitq
darbuotojq susirinkimus darbo metu, turi ne veliau [aip pries 5 nformuoti daruoavi.
Tokia pareiga taikonrLa ir tuo atveju, jeigu mineti susiiinkimai ne darbo metu, bet
darbdavio patalpose.

59. Esant profesines sqiungos prasymui, istaigoje profesines
sqjungos veiklai vykdyti. Visais atvejais profesine sqj , ir.f,iin", irf._"".,rengiamiems susirinkimams gali naudoti darbdavio su ' technines priemones

IX. SUTARTIES VYKDYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

arba neti darbo
aldymo k iamasi
Derybq etuvos

lkus tarpinink4.
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rl susitarimu. Sutarties pakeitimai ir
Sios Sutarties pdedai.
iena5aliika)., api.e tai raStu pranesus

X. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

63. Sutarris isigalioja nuo jos
64. Visi Sutarties pakeitimai

Saliq. Pasikeitus bausmiq vyldymo sist
sutarties. pakeitimq isigaliojimo turi bUti per
kolektyvines sutarties nuostatos.

66' fsigaliojus Sutardiai' Darbdavys isipareigoja ne veliau kaip per 5 darbo dienassupazindinti su ja padaliniq vadovus ir igalioja luo."rrpuZindinti su Suiarrimi sau pavaldziusdarbuotoius ne veliau kaip per 14 darbo.aienq. i'ug.iouujuntiems darbuotojams iteikiama sutartieskopi.ia arba nurodomas.jos internetinis adresas.
67 ' Personalo skyrius naujai i pareigas priimam4 darbuotojq supaZindina su sia sutartimi.Pageidaujantiems darbuotojams iteiliami sututti"r kopija arba nuroio*"i;o, internetinis adresas.

r.i.r.ui.nu6i8s",,?T]untt 
sudaroma dviem egzemplioriais, turindiais vienodd t.iri"g gali4: po vien4

69' Darbdavys savo isakymais nustatydamas naujas ar keisdamas galiojandias tarnybos,darbo s4lygas bei socialines darbuotojq garantijas negali bloginti jq palyginus su sia sutartimi,kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.

65. Sutarties tekstas ir su Sia sutartimi
interneto svetaineie.

SiaLrl iq tardymo izoliatoriaus dire

Lietuvos Respublikos ikitei
istaigq profesines sqj ungos

susijusi aktuali informacija yra skelbiama istaigos

Saulius Rajundius

Kgstutis Pauliukas


