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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sioje sutartyje vartojamos s4vokos:
1.1. Darbuotojas PaneveZio apygardos probacijos tamybos statutinis valstybes

tamautojas (pareigunas), kitas valstybes tarnautojas ar d uotojas, dirbantis pagal darbo sutarti.
1.2. Darbdavys - PaneveZio apygardos probacijos t ba.
1.3. Profesind s4iunga - Probacijos tarnybq d uotojq profesine sqfunga.
1.4. Kitos vartojamos s4vokos atitinka s4vokas vartoj as Lietuvos Respublikos darbo

kodekse, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Tarnybos Kalejimq departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute, Lietuvos spublikos vaistybes tamybos
istatyme ir kituose teises aktuose.

2. Sutarties tikslas - reguliuoti santykius t Profesines sqjungos, Darbuotojq kolektyvo
bei Darbdavio del darbo organizavimo, darbo apmokejimo, kvalifikacijos kLtimo beipe alifikavimo, darbuotojtl saugos ir sveikatos, darbo ir poilsio laiko bei kitq socialiniq ir
ekonominiq s+lygq bei garantijq.

3.2. lnteresq derinimo principu - Salys, tured os skirtingus interesus, juos derina ir
priima abipusiai naudingus sprendimus;

3.3. Savaranki5kumo - priimdama sprendimus, kiekviena i5 Saliq veikia savaranki5kai
pagal savo kompetencij4 ir igaliojimus;

3.4. Teisiq ir pareigq per6jimo - pasikeitus sutarties Salies pavadinimui, pavaldumui ar
vadovams 5i sutartis lieka galioti ir naujam teisiq bei pareigq peremejui;

3.5. Darbuotojq teisiq vienodo g5rnimo - Sios sut ies nuostatos taikomos visiems
darbuotojams, neatsiZvelgiant ! jq narystg Profesi e Sqjungoje;

3.6. NepiktnaudZiavimo savo teisdmis - Sios sut es Salys savo teisemis naudojasi
s4Ziningai, veikiapagal teisingumo, protingumo ir s4zining o reikalavimus;

4. Bendrieji Salig isipareigojimai:
4.i. vykdl.ti 5i4 Sutarti;
4.2.laiku keistis informacija, reikalingb Sios S ies tikslams pasiekti;

5. Darbdarys isipareigoja:
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5.1. Profesines s4iungos si[lymu svarstyti galimybg del darbdavio vidaus teises aktq,
susijusiq su darbuotojq darbo, profesinemis, ekonominemis ir socialinemis teisemis bei interesais,
pakeitimo, papildymo, panaikinimo ar naujo teises akto priemimo;

5.2. suteikti galimybg Profesines sqjungos igaliotiems atsfbvams dalyvauti sebetojq
teisemis sprendZiant:

5.2.I pateigiinq ir valstybes tamautojq tamybines veiklos vertinimo, skatinimo,
nuobaudq slcyrimo bei kitus tarnybos klausimus;

tarnybiniq

5.2.2. darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, skatinimo, drausminiq nuobaudq skyrimo
klausimus;

5.3. sudaryti s4lygas igaliotiems Profesines sqjungos atstovams teises aktq nustat5rta tvarka
lankyis strukturiniuose padaliniuose, kur dirba profesines s4jungos nariai;

5.4. pateikti Profesines s4jungos atstovams informacij4 ar dokumentus apie darbuotojq
socialines, ekonomines bei darbo sqtygas per l5 dienq nuo prasymo gavimo;

6. Profesind sqiunga isipareigoja:
6.1. savo veikla siekti stiprinti Darbuotojq darbo drausmg;
6.2. apie Sutarties vykdymo eig4 informuoti Darbuotojus;
6.3. pagal galimybes rtipintis Darbuotojq kolektyvo poilsiu bei reabilitacija, organizuoti

sporto bei Sventinius renginius;
6.4. teikti pasiulymus Darbdaviui, Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos ar kitoms institucijoms del teises aktq, susijusiq su Darbuotojq darbo,
ekonominiais ir socialiniais interesais, rengimo, keitimo, papildyrno, panaikinimo ar priemimo;

6.5. informuoti Darbdavi apie Profesines s4jungos valdymo organq pakitimus.
7 . P anev Ldio apygardo s p robacij os tarnyb os darbuotoj ai isipareigoj a :
7.1. lykdyti Sios Sutarties nuostatas;
7.2. aktyviai dalyvauti igyvendinant PaneveZio apygardos probacijos veiklos plang;
7'3. tausoti darbdavio turt4 ir darbo priemones, racionaliai naudoti energijos resursus,

lykdyti visus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus;
7.4. nuolat tobulinti profesines Zinias bei gebejimus, siekiant i5lailqrti bei kelti savo

kvalifrkacijq, igyti naujq darbo igtidZiq arba persikvalifrkuoti;
7.5. laikytis tarnybos s4lygas reglamentuojandiq teises aktq nuostatq, profesines etikos

taisykliq, gerbti vienas kito teises, bfiti lojaliais Darbdavio atZvilgiu.

II. DARBUOTOJU SKATINIMAS IR ATSAKOMYBE

8. Siekiant sukurti s4lygas skaidriai Darbuotojq skatinimo tvarkai, Darbdavys del
konkrediq Darbuotojq skatinimo LodLiu kreipiasi i Darbuotojq valdymo komitetq kuris apivarsto
pateiktus skatinti Darbuotojus ir pateikia posedZio protokol4 su siulymu istaigos vadowi.

9. Darbdavys, sudargs komisij4 tirti tarnybiniam nusiZengimui, ne veliau kaip per
darbo dienas apie tai informuoja Profesing s4jungq ir sudaro galimybg jos darbe dalyvauti
susipaZinti su visa medZiaga igaliotam Profesines s4jungos atstovui.

10. Prie5 skiriant tarnybing (drausming) nuobaudq Profesines s4iungos renkamojo organo
nariui, reikalingas i5ankstinis Profesines sqiungos motyvuotas sutikimas del darbuotojui
inkriminuojamos veikos pagristumo, paZeidimo fakto nustatymo ir kitq drausmines nuobaudos
skyrimo aplinkybiq teisetumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rtisi.

11. Profesine s4junga gali teikti motyvuot4 sitilym4 Darbdaviui panaikinti darbuotojo
tarnybing (drausming) nuobaud4 anksdiau laiko.

12. Visi5kos materialines atsakomybes sutartys sudaromas su Darbuotojais,
nepriklausomai nua einamy pareigq, kuriq darbas yra tiesiogiai susijgs su materialiniq vertybirl
saugojimu, priemimu, i5davimu, pirkimu, gabenimu, ir del priemoniq, perduotq darbuotojui
naudotis darbe.
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13. RaSytines kolektyvines visiSkos materialines atsakomybes sutartys gali biiti sudaromos
tuose Darbdavio skyriuose (padaliniuose), kuriuose del kartu atliekamo darbo neimanoma atskirti
atskiry darbuotoj q atsakomybes.

14. Darbuotojas turi teisg atsisakyti priimti materialines 'vertybes, jeigu Darbdavys
nesudaro tinkamq sqlygq jarn patiketq vertybiq apsaugai.

15. Gindams del padarytos Zalos atlyginimo sprgsti, esant darbuotojo pra5ymui, kiekvienu
atveju Darbdavio isakymu sudaroma komisija i5 Se5iq nariq, kurios tris narius st<iiia Darbdavys ir
tris Profesine s4junga. Komisija gind4 privalo i5nagrineti per keturiolika dienq nuo jos sudarymo ir
pateikti motyvuotq iSvad4 istaigos vadovui.

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR KARJERA

16. Darbdavys, atsiZvelgdamas i poreiki, sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij4 ir
uZtikrina tolygq visq darbuotojq siuntimQ tobulintis i kvalifikacijos kelimo kursus, seminarus ir i.t..

17. Profesine s4iunga turi teisg teikti konstruktyvius pasi[lymus ir rekomendacijas
Darbdaviui darbuotojq profesines kvalifikacijos kelimo klausimais ir esant galimybei prisideda prie .

mokymq ir kitq kvalifikacijos kelimo renginiq organizavimo ir vykdymo.
18' Priimdamas darbuotojq, perkeldamas i kit4 darbq ar darbo vietq Darbdavys arba jo

igaliotas asmuo priimam4 ar perkeliam4 darbuotoj4 privalo pasira5ytinai supaZindinti su paneveZlo
apygardos probacijos tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklemis, kolektyvine sutartimi,
strukturinio padalinio n-uostatais ir pareigybes apraS5rmu. Teises aktq, reglamentuojandiq jo darb4,
patvirtintos kopijos, iteikiamos asmeniSkai kiekvienam darbuotojui, jarn pageidaujant

19. Darbdavys turi teisg pakeisti darbuotojo darbo s4lygas tik istatymr4 numat5rtais atvejais.

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

21. Darbuotojq darbo ir poilsio laiko reZimas nustatomas vadovaujantis
Respublikos darbo kodeksu, poistatyminiais teises aktais bei PaneveZio apygardos

Lietuvos
probacijos

tamybos direktoriaus isakymais.
22. Darbuotojams dirbantiems kompiuteriu ne rediau

minudiq papildomos pertraukos.
kaip kas I valand4 suteikiamos 10

23. Kasmetines atostogos suteikiamos pagal sudaryt4 atostogq grafikq, patvirtint4
PaneveZio apygardos probacijos tarnybos direktoriaus iki einamqjq metq vasario 10 dienos.

24. Atostogq grafike numat5rtas atostogq laikas gali buti keidiamas Darbdavio ir
Darbuotojo susitarimu tik esant motyvuotam Darbuotojo pra5ymui.

25. Darbuotojo pageidavimu kasmetines atostogos gali buti suteikiamos dalimis. Viena iS
daliq negali bUti trumpesne nei 14 (keturiolikos) kalendoriniq dienq.

26. Jeigu prieZastys, del kuriq kasmetines atostogos negali bDti panaudotos, atsirado iki
kasmetiniq atostogq pradZios, kasmetines atostogos perkeliamos kitam laikui. Paprastai suteikiant
tais padiais metais. Jei tokios prieZastys atsirado kasmetiniq atostogq metu, kasmetines atostogos
pratgsiamos atitinkam4 dienq skaidiq arba darbuotojo pra5ymu ir Darbdavio sutikimu nepanaudotq
kasmetiniq atostogq dalis perkeliama i kita laika.

27. Dnbuotoj1 atleidiiant i5 darbo, esant Darbuotojo ra5ytiniam pra5ymui, kasmetines
atostogos privalo b[ti suteikiamos.

28. Nemokamos atostogos iki 3 menesiq del Seimyniniq aplinkybiq, kvalifikacijai kelti ar
kitq aplinkybiq gali btiti suteikiamos Darbuotojo ir Darbdavio susitarimu. Darbuotojo motyvuotas
pra5ymas suteikti nemokamas atostogas turi buti suderintas su padalinio vadovu ir pateikiamas
Darbdaviui ne veliau kaip keturiolika dienq iki numatomos atostogq datos. Darbdavio atsisalcymas
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suteikti nemokamas atostogas turi buti motyvuotas ir pateikiamas ra5tu, Darbdaviui sutinkant,
nemokamos atostogos gali b[ti nutrauktos anksdiau nustaty,to termino.

29. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo Svietimo programas, pagal Sias

i s mokymbsi atostogos. Darbuotojams,
usi su darbe atliekamomis frrnkcijbmis

, Siq atostogq laikotarpiu gali biiti mokamas iki
100 procentq dydZio (atsiivelgiant i istaigai skirtus biudZeto asignavimus) darbuotojo vidutinis
darbo uZmokestis. Tokiu atveju, su darbuotoju, siekiandiu gauti apmokejim4 mokymosi atostogq
metu, gali btrti sudaromas ra5ytinis susitarimas, kuriame numatoma, jog Darbuotojas, baiggs
mokslus, isipareigoja dirbti pas Darbdavi nuo I iki 4 metq.

30. Darbuotojams, auginantiems du vaikus iki drylikos metq arba neigalq vaik4 iki
a5tuoniolikos metq, darbuotojo pasirinkimu suteikiama viena papildoma poilsio diena (a5tuonios
darbo valandos) per menesi arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitg, o
auginantiems tris ir daugiau vaikq iki dvylikos metq - dvi dienos (Se5iolika darbo valandq) per
menesi arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitg, mokaot
darbuotojui jo vidutini darbo uZmokesti.

V. DARBO UZVTOICSTIS IR KITOS ISMOKOS

31. Darbo uZmokestis mokamas du kartus per mdnesi: avansas - iki 25-os einamojo
menesio dienos, atlyginimas uZ praejusi menesi - iki 10 kito menesio dienos.

32. Darbuotojo pra5ymu darbo uZmokestis gali bDti mokamas vien4 kart4per menesi.
33. Darbdaviui sudarius komisij4 del kompensacijq, pa5alpq ir kitq i5mokq mokejimo, i

komisij os sudeti itraukiami Profesines sqjungos atstovai.
34. Ligos paSalpa, kuri4 moka Darbdavys 2 pirm4sias kalendorines nedarbingumo dienas,

yra 100 procentq paSalpos gavejo vidutinio darbo uZmokesdio, apskaidiuoto Vyriausybes nustatyta
tvarka.

35. Darbo uZmokestis uZ kasmetines atostogas mokamas ne veliau kaip pries tris
kalendorines dienas iki kasmetiniq atostogq pradZios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo
uZmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne del darbuotojo kaltes, kasmetines atostogos
pratgsiamos tiek dienq, kiek buvo delsiama sumoketi darbo uZmokesti, ir uZ pratgst+ laik+ mokama
kaip uL kasmetines atostogas. Pratgstos atostogos darbuotojo pra5ymu gali buti suteiktos ir kitu
laiku.

36. Darbuotojo raSytiniu praiymu darbo uZmokestis uZ kasmetines atostogas gali btiti
mokamas kitu Darbuotoj o pageidauj amu laikotarpiu.

37. Esant sunkiai Darbuotojo materialinei brlklei del ligos ir jam asmeni5kai negalint
pateikti pra5ymo, materialine pa5alpa gali btrti skiriama pagal Seimos nario praSym4.

VI. DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA

3 8. Darbdavys isipareigoja:
38.1. kiekvieno darbuotojo darbo viet4 irengti pagal darbuotojq saugos ir sveikatos teises

aktq reikalavimus ir uZtikrinti, kad kiekviena darbo vieta b[tq saugi, patogi ir nekenksminga
aplinkai;

38.2. laiku instruktuoti darbuotojus, supaZindinti su kitomis saugaus darbo taisyklemis,
kontroliuoti Siq taisykliq Zinojim4 ir laikym4si;.

38.3. pagal poreiki konsultuotis su Profesine sqjunga visais darbuotojq saugos ir sveikatos
bDkles analizes, planavimo, priemoniq organizavimo ir kontroles klausimais;

39. Siekdami uZtikrinti saugi4 darbo aplink4 ir tvark4 Darbuotojai privalo laikytis
PaneveZio apygardos probacijos tarnybos darbo tvarkos taisykliq.
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40. Apie ivykusius nelaimingus atsitikimus darbe ir nelaimingus. atsitikimus pakeliui i
darb4 ar i5 darbo, ne veliau kaip kita darbo dien4 Darbuotojas raStu pranesa Darbdaviui.

41. Darbuotojai teises aktq nustatyta tvarka periodiSkai ar pagal i5duot4 siuntim4 privalo
pasitikrinti sveikat4.

VII. SOCIALINES IR KITOS GARANTIJOS

42. Mirus Darbuotojo Seimos nariui (vyrui, Zmonai, tdvams, iteviams, globejams, vaikams)
gali btti i5mokama pa5alpa (atsiZvelgiant i istaigai skirtus biudZeto asignavimus).

43. Darbuotojams, kuriq materialine bukle smki del jq padiq ligos, Seimos nariq ligos,
stichines nelaimes ar turto netekimo, jeigu yra Darbuotojo rastiskas praSymas ir pateikti atitinkami
tai patvirtinantys dokumentai, skiriama materialine pa5alpa (atsiZvelgiant i istaigai skirtus biudZeto
asignavimus)..

44. Garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo uZmokestis darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis:

44.1. attimqjq giminaidiq (tevq (iteviq), vaikq (ivaikiq), broliq (!broliq), sesery (iseseriq),
seneliq, vaikaidiq), sutuoktinio, jo tevq (iteviq), vaikq (ivaikiq), broliq (ibroliq), sesenl (iseseriq),'
sugyventinio, jeigu jis nurodytas valstybes tarnautojo privadiq interesq deklaracijoj",- jo t"*r,+
(iteviq), vaikq (ivaikiq), broliq (ibroliq) ir seserq (iseseriq) mirties atveju - iki 3 darbo bil"r+;

4I.2. kai gavg tiesioginio vadovo sutikim1 yra i5vykg i sveikatos prieZiiiros istaig4 ir
valstybes ar savivaldybes institucrj4 ar istaiga, - iki vienos darbo dienos.

VIII. DARBO (TARNYBOS) SANTYKIU PABAIGA

42. I tamybinius pasitarimus del Darbdavio strukhrriniq pertvarkymq bei darbuotojq
maZinimo ir perkelimo i kit4 darb4 klausimais Darbdavys kviedia Profesines s4jungos arstows.

43 Kai del ekonominiq ar technologiniq prieZasdiq arba del darbovietes struktdriniq
pertvarkymq maZinamas darbuotojq skaidius, be teises aktuose numatytq atvejq, pirmenybes teisg
bfiti palikti dirbti turi Darbuotojai:

43.1. kurie turi ne maiiat kaip de5imties metq pareiguno tarnybos staZ4 Kalejimq
departamento ar jam pavaldZiose istaigose;

43.2.ktxiems iki teises gauti valstybing pareigtrnq pensij4liko ne daugiau kaip treji metai;
43.3. kurie turi vaikq iki 24 metq, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo program4 ar

pagal formaliojo profesinio mokymo programq arba studijuoja aukStojoje mokykloje nuolatinese
studijose;

43.4. kurie priZiDri Seimos nari (vyr+ Lmonq, tev4, motina (itevi, imotg), globej4, vaikq),
pripaiint1 neigaliu.

44. Darbdavvs per vis4 ispejimo apie galim4 atleidim4 laikotarpi Darbuotojui siulo kitas
lygiavertes pareigas (nesant tokiq, sifllomos Zemesnes pareigos). Esant darbuotojo ra5ytiniam
pra5ymui, Darbdavys pateikia informacij4 apie laisvas pareigas kitose bausmiq vykdymo sistemos
istaigose. Darbdavys, neturddamas tokios informacijos, del jos pateikimo kreipiasi i Kalejimq
departament4.

45. Darbdavys per ispejimo laikotarpi suteikia Darbuotojui de5imt procentq darbo laiko
norlnos, tenkandios darbuotojui per ispejimo termin4, svo nuo darbo laiko naujo darbo
paieskoms. Siuo atveju ne veliau kaip pei tris dienas pasi mas susitarimas del laisvo laiko kito
darbo paie5koms suteikimo per vis4 ispejimo taikotarpi.

46. IS tarnybos (darbo) atleidliamas Darbuotojas su Darbdaviu ir Darbdavys su darbuotoju
atsiskaito paskuting tarnybos (darbo) dien4, jeigu teises aktuose nenustatyta kita atsiskaitymo
tvarka.
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IX. INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PROCEDUROS

47.Darbdav11s sudaro Darbuotojq valdymo komitet4 iku! Salys skiria po du atstor,ls. Bet
kuriai iS SAiq papra5ius, Darbuotojq valdymo komitetas o zuojaposedZius ir aptaria i5kilusius
su darbo s4lygomis ir socialinemis garantijomis susij probiemas. Sis komitetas teikia
rekomendacijas, si[lymus, i5vadas Profesinei s4jungai ir Darbdaviui. Profesines s4iungos deleguoti
nariai igyja Profesines s4iungos renkamojo organo nario status4.

48. Darbuotojq valdymo komiteto suformuotus klausimus, kuriq del ribotq laiko istekliq ar
Salirl interesq susikirtimo negali i5sprgsti Darbuotojq valdymo komitetas, tada steigiamas Derybq
komitetas. Derybq komitetas formuojamas i5 trijq nariq, atstovaujandiq Profesinei sqjungai, ir tnjq
Darbdavio at$on4. Derybq komiteto nariai negali btti Darbuotojq valdymo komiteto 

"ariui.49. Says isipareigoja Darbuotojq louldymo komitetui ir Derybq komitetui teikti turim4
informacij4, reikalingq Siq komitetq veiklai. Siq komitetq sudeti tvirtina Darbdavys. Laikas,
praleistas vykdant nurodyq komitetq nario funkcijas, laikomas darbo laiku.

50. Salys isipareigoja teikti viena kitai informacij4, susijusi4 su darbo, profesinemis,
ekonomindmis ir socialinemis s4lygomis per 10 darbo dienq nuo pra5ymo gavimo di"ttor. Sdiq
susitarimu Sis terminas gali bUti pratgstas.

51. Prie5 priimdamas sprendim4 del strukhriniq pertvarkymq, apimandiq vidaus
strukturiniq padaliniq pertvarkymq, darbuotojq skaidiaus maizinim4, del 

-ekonominiq 
bei

technologiniq prieZasdirl, taip pat del esminiq darbo organizavimo pakeitimq (darbo laiko riZimo
pakeitimo, pareigybiq perskirstymo, padaliniq nuostatq, pareigybiq apra5ymq, kai tai susijg su ne
maliau kaip 5 Darbuotojais), Darbdavys informuoja Darbuotojq valdymo komitet4.

52. Profesines sqjungos atstovai stebetojq ar nariq teisemis itraukiami i Darbdavio
sudaromas patariam4sias komisijas ir darbo grupes, kurios sprendZia klausimus, susijusius su
Darbuotoj q profesinemis, ekonominemis ir socialinemis garantij omis.

x. PROFESTNES SAJUNGOS VETKLOS GARANTTJOS

53. Profesine sqjunga ir jos nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos,
isigaliojusiq Tarptautines darbo organizacijos konvencijq, Lietuvos Respublikos profesiniq sqjungq
bei kitq istatymq suteiktomis teisemis ir garantijomis.

54. Profesine sqjunga PaneveZio apygardos probacijos tarnyboje veikia savarankiikai.
55. Darbdavys pagal galimybes suteikia Profesinei s4jungai patalpas, rySio bei kitas

priemones reikalingas veiklai vykdyti.
56. Profesines s4iungos nariams, i5rinktiems i renkamuosius organus, pries dvi darbo

dienas informavus tiesiogini vadov4, sudaroma galimybe dalyvauti Profesines s4jungos veikloje,
skiriant iki 120 darbo valandq per metus. UZ 5i laik4 mokamas vidutinis darbo uZmokestis.

57. Darbuotojams sudaromos galimybes dalyvauti profesines sqjungos rengiamuose
seminaruose, konferencijose, mokymuose, kursuose ir kituose renginiuose uLPanevehio apygardos
probacijos tarnybos ribq suteikiant iki 24 darbo valan er metus ir mokant vidutini darbo
uZmokesti. Salims tiesiogiai susitarus, Sis laikas gali ilgesnis. Apie dalyvavim4 Siuose
renginiuose, darbuotojas, ar Profesines s4jungos komitetas privalo ra5tu prane5ti Darbdaviui ne
veliau kaip prieS 3 darbo dienas.

58. AtleidZiant iS pareigq Profesines s4jungos valdymo organo nar!, nesant jo kaltes,
biitinas i5ankstinis Profesines s4jungos sutikimas. I5ankstinis Profesines sqjungos sutikimas
nereikalingas, kai Profesines s4iungos valdymo organo narys i5 pareigq atsistatydina savo pra5ymu,
atleidliamas i5 pareigq del sveikatos biikles, sukakus teises aktuose numatytam amZiui, Salirl
susitarimu.
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XI. SUTARTIES VYKDYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sl. Sio.le Sutartyje priimtrl isipareigojimq vykdymo kontrdles teises suteikiamos Saliu
atstovams..

60. Nustadius Sios Sutarties nevykdymo netinkamo vykdymo fakt% per tris darbo
dienas Salys privalo ra5tu informuoti viena kit per desimt darbo dienq, ui.tror iS SAiq
reikalavimu organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pa5alinti. Nesutarus, gindai
sprendZiami Darbuotojq valdymo komitete. Nepavykus gindo i5sprgsti Darbuotojq valdymo
komitete, jis sprendZiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, pasitelkus
tarpinink4.

61. Sutartis keidiama ar pildoma ra5ytiniu Saliq susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

62. Sutartis gali btiti nutraukiama Satq susitarimu, jei nuo Sutarties pasirasymo praejo ne
maiiau kaip SeSi menesiai. Sutartis nutraukiama pasira5ant susitarim4 del Sutarties nutraukimo.
Ketinanti Sutarti nutraukti Salis apie tai kit4 Sali privalo ra5tu lspeti ne veliau kaip prie5 tris
mdnesius.

63. Nesutarimai ir gindai, kylantys tarp Sahq Sutarties vykdymo metu, taip'pat gindai
atsiradg keidiant ar pildant Sutarti, sprendZiami derybq keliu. Gindq nepavykus i5sprgsti derybq
budu, jie nagrinejami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, taip pat pasitelkus
tarpinink4.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

64. Sutartis isigalioja jos pasira5ymo dien4 ir galioja vienerius (1) metus, o Safims
pageidaujant Sutarti pratgsti dar vieneriems metams turi btrti pateikiamas vienos i5 Saliq ra5ytinis
pra5ymas.

pasira5ymo.

67. Sutarties tekstas yra skelbiamas Darbdavio interneto svetaineje.
68. Kiekvienas po Sios Sutarties isigaliojimo naujai i pareigas priimamas darbuotojas

supaZindinamas su Sia Sutartimi. Pageidaujantiems darbuotojams iteikiama Sutarties kopij4 arba
nurodomas j os internetinis adresas.

69. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 teising gali4: po vien4
Darbdaviui ir Profesinei s4jungai.

65. Del Sutarties atnaujinimo Salys pradeda derybas
galiojimo pabaigos"

66. Darbdavio teisiq peremejui 5i Sutartis privaloma

PaneveZio apygardos probacij os tarnybos
direktorius

Probacij os tarnybq darbuotoj
pirmininkas

likus trims menesiams iki jos

iki naujos kolektyvines sutarties

Edmundas Toliu5is
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Mindaugas Stankus


