
ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS  

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS 

2015 m. kovo 30 d. Nr. S1-25/3-16 

Šiauliai 

 

Šiaulių apygardos probacijos tarnyba, kodas 188779189, duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai, atstovaujama 

direktoriaus Regimanto Mikaliūno, veikiančio pagal Šiaulių apygardos probacijos tarnybos 

nuostatus, toliau – Darbdavys,  ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, kodas 191998645, 

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, buveinės adresas J. Jasinskio 9-207, LT-

01112, Vilnius, atstovaujama pirmininkės Loretos Soščekienės, veikiančios pagal profesinės 

sąjungos įstatus, toliau – Profesinė sąjunga, toliau kartu vadinami Šalimis, siekdami plėtoti 

socialinę partnerystę, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir 

Europos Sąjungos teisės aktais, Tarptautinėmis darbo organizavimo konvencijomis bei kitais 

tarptautiniais teisės aktais, sudaro šią kolektyvinę sutartį (toliau – Sutartis).  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos: 

1.1. Darbuotojas – Šiaulių apygardos probacijos tarnybos statutinis valstybės tarnautojas 

(pareigūnas),  kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

1.2. Darbdavys - Šiaulių apygardos probacijos tarnyba. 

1.3. Profesinė sąjunga - Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija. 

1.4. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos darbo 

kodekse, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

2. Sutarties tikslas — reguliuoti santykius tarp Profesinės sąjungos, Darbuotojų kolektyvo 

bei Darbdavio dėl darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei 

perkvalifikavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir 

ekonominių sąlygų bei garantijų. 

3. Santykiai tarp šalių grindžiami šiais principais:  

3.1. Šalių lygiateisiškumo – Šalys šios Sutarties atžvilgiu yra lygiateisės partnerės; 

3.2. Interesų derinimo principu - Šalys, turėdamos skirtingus interesus, juos derina ir 

priima abipusiai naudingus sprendimus; 
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3.3. Savarankiškumo – priimdama sprendimus, kiekviena iš Šalių veikia savarankiškai 

pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus; 

3.4. Teisių ir pareigų perėjimo – pasikeitus sutarties Šalies pavadinimui, pavaldumui ar 

vadovams ši Sutartis lieka galioti ir naujam teisių bei pareigų perėmėjui; 

3.5. Darbuotojų teisių vienodo gynimo – šios Sutarties nuostatos taikomos visiems 

darbuotojams, neatsižvelgiant į jų narystę Profesinėje Sąjungoje; 

3.6.  Nepiktnaudžiavimo savo teisėmis – šios sutarties Šalys savo teisėmis naudojasi 

sąžiningai, veikia pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus;  

4. Bendrieji šalių įsipareigojimai: 

4.1. vykdyti šią Sutartį; 

4.2. laiku keistis informacija, reikalinga šios Sutarties tikslams pasiekti; 

4.3. padėti viena kitai siekti Sutartyje nustatytų tikslų; 

4.4. gerbti Šalių steigimo dokumentuose numatytus tikslus. 

5.  Darbdavys įsipareigoja:  

5.1. svarstyti Profesinės sąjungos siūlymus dėl darbdavio vidaus teisės aktų, susijusių su 

darbuotojų darbo, profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis bei interesais, pakeitimo, 

papildymo, panaikinimo ar naujo teisės akto priėmimo; 

5.2. suteikti galimybę Profesinės sąjungos įgaliotiems atstovams dalyvauti stebėtojų 

teisėmis sprendžiant:  

5.2.1 pareigūnų ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių 

nuobaudų skyrimo bei kitus tarnybos klausimus;  

5.2.2. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo 

klausimus;  

5.3. sudaryti sąlygas įgaliotiems Profesinės sąjungos atstovams teisės aktų nustatyta tvarka 

lankytis struktūriniuose padaliniuose, kur dirba Profesinės sąjungos nariai;  

6. Profesinė sąjunga įsipareigoja:  

6.1. savo veikla siekti stiprinti Darbuotojų darbo drausmę; 

6.2. pagal galimybes rūpintis Darbuotojų kolektyvo poilsiu bei reabilitacija, organizuoti 

sporto bei šventinius renginius; 

6.3. teikti pasiūlymus Darbdaviui, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos ar kitoms institucijoms dėl teisės aktų, susijusių su Darbuotojų darbo, 

ekonominiais ir socialiniais interesais, rengimo, keitimo, papildymo, panaikinimo ar priėmimo;  

6.4.  informuoti Darbdavį apie Profesinės sąjungos valdymo organų pakitimus. 

7. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos darbuotojai įsipareigoja: 

7.1. vykdyti šios Sutarties nuostatas; 



3 

 

7.2. aktyviai dalyvauti įgyvendinant Šiaulių apygardos probacijos tarnybos veiklos planus; 

7.3. tausoti darbdavio turtą ir darbo priemones, racionaliai naudoti energijos resursus, 

vykdyti visus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus; 

7.4. nuolat tobulinti profesines žinias bei gebėjimus, siekiant išlaikyti bei kelti savo 

kvalifikaciją, įgyti naujų darbo įgūdžių arba persikvalifikuoti; 

7.5. laikytis tarnybos sąlygas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, profesinės etikos 

taisyklių, gerbti vienas kito teises, būti lojaliais Darbdavio atžvilgiu. 

 

II. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

8. Siekiant sukurti sąlygas skaidriai Darbuotojų skatinimo tvarkai, Darbdavys dėl 

konkrečių Darbuotojų skatinimo kreipiasi į Darbuotojų valdymo komitetą, kuris apsvarsto pateiktus 

skatinti Darbuotojus ir pateikia išvadą darbdaviui.    

9. Darbdavys, sudaręs komisiją tirti tarnybiniam nusižengimui (darbo drausmės 

pažeidimui), ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai informuoja Profesinę sąjungą ir sudaro 

galimybę jos darbe dalyvauti bei susipažinti su visa medžiaga įgaliotam Profesinės sąjungos 

atstovui. 

10. Profesinė sąjunga gali teikti motyvuotą siūlymą Darbdaviui panaikinti darbuotojo 

tarnybinę (drausminę) nuobaudą anksčiau laiko.  

11. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromas su Darbuotojais, 

nepriklausomai nuo einamų pareigų, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių 

saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų 

darbuotojui naudotis darbe.  

12. Rašytinės kolektyvinės visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos 

tuose Darbdavio skyriuose (padaliniuose), kuriuose dėl kartu atliekamo darbo neįmanoma atskirti 

atskirų darbuotojų atsakomybės. 

13. Darbuotojas turi teisę atsisakyti priimti materialines vertybes, jeigu Darbdavys 

nesudaro tinkamų sąlygų jam patikėtų vertybių apsaugai. 

14. Ginčams dėl padarytos žalos atlyginimo spręsti, esant darbuotojo prašymui, kiekvienu 

atveju Darbdavio įsakymu sudaroma komisija iš šešių narių, kurios tris narius skiria Darbdavys ir 

tris Profesinė sąjunga. Komisija ginčą privalo išnagrinėti per keturiolika dienų nuo jos sudarymo ir 

pateikti motyvuotą išvadą darbdaviui.  

 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR KARJERA 
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15. Darbdavys, atsižvelgdamas į poreikį, sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir 

užtikrina tolygų visų darbuotojų siuntimą tobulintis į kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus ir t.t.. 

16. Profesinė sąjunga turi teisę teikti konstruktyvius pasiūlymus ir rekomendacijas 

Darbdaviui darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo klausimais ir esant galimybei prisideda prie 

mokymų ir kitų kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimo ir vykdymo.  

17. Rengdamas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus, Darbdavys į šiuos planus 

įtraukia su Profesine sąjunga suderintas temas apie socialinę partnerystę.  

18. Priimdamas darbuotoją, perkeldamas į kitą darbą ar darbo vietą, Darbdavys arba jo 

įgaliotas asmuo priimamą ar perkeliamą darbuotoją privalo pasirašytinai supažindinti su Šiaulių 

apygardos probacijos tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, 

struktūrinio padalinio nuostatais ir pareigybės aprašymu. Teisės aktų, reglamentuojančių jo darbą, 

patvirtintos kopijos, įteikiamos asmeniškai kiekvienam darbuotojui, jam pageidaujant.  

19. Darbdavys turi teisę pakeisti darbuotojo darbo sąlygas tik įstatymų numatytais atvejais. 

 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

20. Darbuotojų darbo ir poilsio laiko rėžimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, poįstatyminiais teisės aktais bei Šiaulių apygardos probacijos tarnybos 

direktoriaus įsakymais.  

21. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbuotojai su 

darbo grafikais supažindinami (susipažįsta) pasirašytinai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių 

grafikų įsigaliojimo. Vėliau darbo grafikas gali būti keičiamas tik ypatingais atvejais (darbuotojų 

ligos, neatvykimo į darbą ar kitais nuo Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktoriaus valios 

nepriklausančiais atvejais).  

22. Darbdavys, esant būtinumui ir atsižvelgus į Profesinės sąjungos nuomonę, 

nurodydamas konkrečias priežastis, dėl kurių būtina įvesti suminę darbo laiko apskaitą, gali taikyti 

suminę darbo laiko apskaitą.  

23. Darbuotojams dirbantiems kompiuteriu ne rečiau kaip kas 1 valandą suteikiamos 10 

minučių papildomos pertraukos. 

24. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal sudarytą atostogų grafiką, patvirtintą Šiaulių 

apygardos probacijos tarnybos direktoriaus iki einamųjų metų vasario 10 dienos. 

25. Atostogų grafike numatytas atostogų laikas gali būti keičiamas Darbdavio ir 

Darbuotojo susitarimu tik esant Darbuotojo prašymui.  

26. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, be teisės aktuose nustatytų darbuotojų 

grupių, turi:  
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26.1. Darbuotojai, auginantys vaikus iki 16 metų; 

26.2. Darbuotojai, turintys didesnį nei 10 metų tarnybos (darbo) stažą; 

26.3. Darbuotojai, esantys Profesinės sąjungos renkamų organų nariais. 

27. Darbuotojams, auginantiems vaikus iki 14 metų, jeigu jie to pageidauja ir jei nebus 

sutrikdytas Darbdavio ar jo padalinio darbas, turi būti sudaryta galimybė ne mažiau kaip 14 

kalendorinių dienų nepertraukiamai atostogauti mokinių vasaros atostogų metu. 

28. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, esant Darbuotojo rašytiniam prašymui, kasmetinės 

atostogos privalo būti suteikiamos. 

29. Nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeimyninių  aplinkybių, kvalifikacijai kelti ar  

kitų aplinkybių gali būti suteikiamos Darbuotojo ir Darbdavio susitarimu. Darbuotojo motyvuotas 

prašymas suteikti nemokamas atostogas turi būti suderintas su padalinio vadovu ir pateikiamas 

Darbdaviui ne vėliau kaip keturiolika dienų iki numatomos atostogų datos. Darbdavio atsisakymas 

suteikti nemokamas atostogas turi būti motyvuotas ir pateikiamas raštu. Darbdaviui sutinkant, 

nemokamos atostogos gali būti nutrauktos anksčiau nustatyto termino. 

30. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias 

programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos.  Darbuotojams, 

kurie mokosi savo iniciatyva, ir kurių studijų programa susijusi su darbe atliekamomis funkcijomis 

ar pareigybės aprašyme nustatytais reikalavimais, šių atostogų laikotarpiu gali būti mokamas iki 

100 procentų dydžio darbuotojo vidutinis darbo užmokestis. Tokiu atveju, su darbuotoju, siekiančiu 

gauti apmokėjimą mokymosi atostogų metu, gali būti sudaromas rašytinis susitarimas, kuriame 

numatoma, jog Darbuotojas, baigęs mokslus, įsipareigoja dirbti pas Darbdavį  nuo 1 iki 4 metų.  

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

aštuoniolikos metų, darbuotojo pasirinkimu suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį 

arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę, o auginantiems tris ir daugiau 

vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas 

keturiomis valandomis per savaitę, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.  

32. Teisės į šios Sutarties 34 punkte nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems 

darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, 

suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo 

metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. 

 

V. DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS IŠMOKOS 

 

33. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: avansas – iki 20-os einamojo 

mėnesio dienos, atlyginimas už praėjusį mėnesį – iki 7-os kito mėnesio dienos. 
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34. Darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį. 

35. Darbdavys ne vėliau kaip darbo užmokesčio išmokėjimo dieną raštu arba elektroniniu 

būdu darbuotojui pateikia informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir 

apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.  

36. Darbdaviui sudarius komisiją dėl kompensacijų, pašalpų ir kitų išmokų mokėjimo, į 

komisijos sudėtį įtraukiami Profesinės sąjungos atstovai. 

37.  Ligos pašalpa, kurią moka Darbdavys 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, 

yra  100 procentų pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta 

tvarka. 

38. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris 

kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo 

užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos 

pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama 

kaip už kasmetines atostogas. Pratęstos atostogos suteikiamos abipusiu darbuotojo ir Darbdavio 

susitarimu.  

39. Darbuotojo rašytiniu prašymu darbo užmokestis už kasmetines atostogas  gali būti 

mokamas kitu Darbuotojo pageidaujamu laikotarpiu.  

 

VI.  DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 

40. Darbdavys įsipareigoja: 

40.1. įvertinti visų darbo vietų profesinę riziką; 

40.2. kiekvieno darbuotojo darbo vietą įrengti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 

aktų reikalavimus ir užtikrinti, kad kiekviena darbo vieta būtų saugi, patogi ir nekenksminga 

aplinkai; 

40.3. laiku instruktuoti darbuotojus, supažindinti su kitomis saugaus darbo taisyklėmis, 

kontroliuoti šių taisyklių žinojimą ir laikymąsi; 

40.4. konsultuotis su Profesine sąjunga visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės 

analizės, planavimo, priemonių organizavimo ir kontrolės klausimais; 

40.5. darbo patalpose įrengti vietas pirmosios medicininės pagalbos priemonėms. 

41. Darbdavys įsipareigoja per tris mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo Darbuotojų 

saugos ir sveikatos klausimams spręsti sudaryti Saugos ir sveikatos komitetą (toliau – Komitetas), ir 

suderinus su Profesine sąjunga  parengti Komiteto nuostatus bei patvirtinti jo sudėtį ir darbo 

reglamentą.   
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42. Komiteto nariams, atstovaujantiems Darbuotojus, gali būti mokamas priedas už veiklą 

Komitete. 

43. Darbuotojų kolektyvo išrinkti ar Darbuotojų atstovų deleguoti Darbuotojų saugos ir 

sveikatos komiteto nariai, kurie yra Profesinės sąjungos nariai, įgyja Profesinės sąjungos renkamo 

organo statusą.  

44. Darbas saugos ir sveikatos komitete įskaitomas į darbo laiką. 

45. Profesinė sąjunga ar bet kuris darbuotojas turi teisę teikti pasiūlymus dėl saugos darbe 

ir darbo aplinkos gerinimo. Pasiūlymai aptariami artimiausiame Komiteto posėdyje. 

46. Siekdami užtikrinti saugią darbo aplinką ir tvarką Darbuotojai privalo laikytis Šiaulių 

apygardos probacijos tarnybos darbo tvarkos taisyklių. 

47. Apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe ir nelaimingus atsitikimus pakeliui į 

darbą ar iš darbo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sužinojimo apie įvykį Darbdavys raštu praneša 

Komitetui.  

48. Darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka periodiškai ar pagal išduotą siuntimą privalo 

pasitikrinti sveikatą. Darbuotojui laiku be pateisinamos priežasties nepasitikrinus sveikatos, 

Darbdavys turi teisę nušalinti darbuotoją nuo darbo ar tarnybos pareigų atlikimo ir nemokėti darbo 

užmokesčio už nušalinimo laikotarpį.  

 

VII. SOCIALINĖS IR KITOS GARANTIJOS  

 

49. Mirus Darbuotojo šeimos nariui (vyrui, žmonai, tėvams, įtėviams, globėjams, 

įvaikiams vaikams) išmokama ne mažiau kaip 100 (vieno šimto) eurų dydžio pašalpa. 

50. Darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos, 

stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra Darbuotojo raštiškas prašymas ir pateikti atitinkami 

tai patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio materialinė 

pašalpa. Vienkartinių pašalpų skyrimas nagrinėjamas komisijoje, į kurios sudėtį įtraukiamas 

Profesinės sąjungos atstovas.  

51. Garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis darbuotojams: 

51.1. artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), 

senelių, vaikaičių), sutuoktinio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), 

senelių, vaikaičių, sugyventinio, jeigu jis nurodytas valstybės tarnautojo privačių interesų 

deklaracijoje, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių, vaikaičių 

mirties atveju – iki 3 darbo dienų; 

51.2. kai gavę tiesioginio vadovo sutikimą yra išvykę į sveikatos priežiūros įstaigą ir 

valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, – iki vienos darbo dienos; 
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VIII. DARBO (TARNYBOS) SANTYKIŲ PABAIGA 

 

52. Į tarnybinius pasitarimus dėl Darbdavio struktūrinių pertvarkymų bei darbuotojų 

mažinimo ir perkėlimo į kitą darbą klausimais Darbdavys kviečia Profesinės sąjungos atstovus. 

53. Kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių 

pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, be teisės aktuose numatytų atvejų, pirmenybės teisę 

būti palikti dirbti turi Darbuotojai: 

53.1. kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų pareigūno tarnybos stažą Kalėjimų 

departamento ar jam pavaldžiose įstaigose, išskyrus pareigūnus, sulaukusius nustatyto amžiaus ar 

ištarnavusiems nustatytą  laiką, reikalingą valstybinei pareigūnų pensijai skirti; 

53.2. kuriems iki teisės gauti valstybinę pareigūnų pensiją liko ne daugiau kaip treji metai;  

53.3. kurie turi du ir daugiau vaikų iki 24 metų, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo 

programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje 

nuolatinėse studijose;  

53.4. kurie prižiūri šeimos narį (vyrą, žmoną, tėvą, motiną (įtėvį, įmotę), globėją, vaiką 

(įvaikį)), pripažintą neįgaliu. 

54. Darbdavys per visą įspėjimo apie galimą atleidimą laikotarpį Darbuotojui siūlo kitas 

lygiavertes pareigas (nesant tokių, siūlomos žemesnės pareigos). Esant darbuotojo rašytiniam 

prašymui, Darbdavys pateikia informaciją apie laisvas pareigas kitose bausmių vykdymo sistemos 

įstaigose. Darbdavys, neturėdamas tokios informacijos, dėl jos pateikimo kreipiasi į Kalėjimų 

departamentą.  

54. Darbdavys per įspėjimo laikotarpį suteikia Darbuotojui dešimt procentų darbo laiko 

normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą, laisvo nuo darbo laiko naujo darbo 

paieškoms. Šiuo atveju ne vėliau kaip per tris dienas pasirašomas susitarimas dėl laisvo laiko kito 

darbo paieškoms suteikimo per visą įspėjimo laikotarpį. 

55. Iš tarnybos (darbo) atleidžiamas Darbuotojas su Darbdaviu ir  Darbdavys su darbuotoju 

atsiskaito paskutinę tarnybos (darbo) dieną, jeigu teisės aktuose nenustatyta kita atsiskaitymo 

tvarka. 

 

IX.  INFORMAVIMO,  KONSULTAVIMO  IR DALYVAVIMO PROCEDŪROS 

 

56. Darbdavys sudaro Darbuotojų valdymo komitetą, į kurį  Šalys skiria po du atstovus. 

Bet kuriai iš Šalių paprašius, Darbuotojų valdymo komitetas organizuoja posėdžius ir aptaria 

iškilusius su darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis susijusias problemas. Šis komitetas teikia 
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rekomendacijas, siūlymus, išvadas Profesinei sąjungai ir Darbdaviui. Profesinės sąjungos deleguoti 

nariai įgyja Profesinės sąjungos renkamojo organo nario statusą.  

57. Derybų komitetas formuojamas iš trijų narių, atstovaujančių Profesinei sąjungai, ir trijų 

Darbdavio atstovų. Derybų komitetas sprendžia Darbuotojų valdymo komiteto suformuotus 

klausimus, kurių dėl ribotų laiko išteklių ar Šalių interesų susikirtimo negali išspręsti Darbuotojų 

valdymo komitetas. Baigęs darbą, Derybų komitetas pateikia išvadas Darbuotojų valdymo 

komitetui.  Derybų komiteto nariai negali būti Darbuotojų valdymo komiteto nariai.  

58. Šalys įsipareigoja Darbuotojų valdymo komitetui ir Derybų komitetui teikti turimą 

informaciją, reikalingą šių komitetų veiklai. Šių komitetų sudėtį tvirtina Darbdavys.  Laikas, 

praleistas vykdant nurodytų komitetų nario funkcijas, laikomas darbo laiku.  

59. Šalys įsipareigoja teikti viena kitai informaciją, susijusią su darbo, profesinėmis, 

ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šalių 

susitarimu šis terminas gali būti pratęstas.  

60. Darbdavys įsipareigoja rengdamas vidaus teisės aktus,  susijusius su Darbuotojų darbo 

sąlygomis ir socialinėmis garantijomis, iš anksto raštu informuoti Profesinę sąjungą.  

61. Prieš priimdamas sprendimą dėl struktūrinių pertvarkymų, apimančių vidaus 

struktūrinių padalinių pertvarkymą, darbuotojų skaičiaus mažinimą, dėl ekonominių bei 

technologinių priežasčių, taip pat dėl esminių darbo organizavimo pakeitimų (darbo laiko režimo 

pakeitimo, pareigybių perskirstymo, padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų, kai tai susiję su ne 

mažiau kaip 5 Darbuotojais), Darbdavys informuoja Darbuotojų valdymo komitetą.  

62. Profesinės sąjungos atstovai stebėtojų ar narių teisėmis įtraukiami į Darbdavio 

sudaromas patariamąsias komisijas ir darbo grupes, kurios sprendžia klausimus, susijusius su 

Darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis  garantijomis.  

63. Darbdavys ne rečiau kaip du kartus per metus, informuoja Profesinę sąjungą apie 

įstaigos finansinę padėtį.  

 

X. PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS 

 

64. Profesinė sąjunga ir jos nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 

įsigaliojusių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų 

bei kitų įstatymų suteiktomis teisėmis ir garantijomis. 

65. Profesinė sąjunga Šiaulių apygardos probacijos tarnyboje veikia savarankiškai. 

66. Darbdavys pagal galimybes suteikia Profesinei sąjungai patalpas, ryšio bei kitas 

priemones reikalingas veiklai vykdyti. 
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67. Darbdavys gali skirti Profesinei sąjungai lėšas, šalims suderintais dydžiais ir tvarka, 

renginių organizavimui. 

68. Profesinės sąjungos nariams, išrinktiems į renkamuosius organus, prieš dvi darbo 

dienas informavus tiesioginį vadovą, sudaroma galimybė dalyvauti Profesinės sąjungos veikloje, 

skiriant iki 120 darbo valandų per metus. Už šį laiką mokamas vidutinis darbo užmokestis.  

69. Darbuotojams sudaromos galimybės dalyvauti profesinės sąjungos rengiamuose 

seminaruose, konferencijose, mokymuose, kursuose ir kituose renginiuose už Šiaulių apygardos 

probacijos tarnybos ribų suteikiant iki 24 darbo valandų per metus ir mokant vidutinį darbo 

užmokestį. Šalims tiesiogiai susitarus, šis laikas gali būti ilgesnis. Apie dalyvavimą šiuose 

renginiuose, darbuotojas, ar Profesinės sąjungos komitetas privalo raštu pranešti Darbdaviui ne 

vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. 

 

XI. SUTARTIES VYKDYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

70. Šioje Sutartyje priimtų įsipareigojimų vykdymo kontrolės teisės suteikiamos Šalių 

atstovams, kurie kartą per metus atsiskaito Darbuotojų susirinkimui apie Sutarties vykdymą. 

Paprastai tokia konferencija turi būti sušaukta ne vėliau kaip iki kiekvienų metų pirmo ketvirčio 

pabaigos. 

71. Nustačius šios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktą, per tris darbo 

dienas Šalys privalo raštu informuoti viena kitą ir per dešimt darbo dienų, vienos iš Šalių 

reikalavimu organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pašalinti. Nesutarus, ginčai 

sprendžiami Darbuotojų valdymo komitete. Nepavykus ginčo išspręsti Darbuotojų valdymo 

komitete, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, pasitelkus 

tarpininką. 

72. Sutartis keičiama ar pildoma rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties 

dalis.  

73. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu, jei nuo Sutarties pasirašymo praėjo ne 

mažiau kaip šeši mėnesiai. Sutartis nutraukiama pasirašant susitarimą dėl Sutarties nutraukimo. 

Ketinanti Sutartį nutraukti šalis apie tai kitą šalį privalo raštu įspėti ne vėliau kaip prieš tris 

mėnesius.  

74. Nesutarimai ir ginčai, kylantys tarp Šalių Sutarties vykdymo metu, taip pat ginčai 

atsiradę keičiant ar pildant Sutartį, sprendžiami derybų keliu. Ginčų nepavykus išspręsti derybų 

būdu, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, taip pat pasitelkus 

tarpininką. 

 



11 

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

75. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja vienerius (1) metus, o Šalims 

nepareiškus noro nutraukti Sutartį, jos galiojimas pratęsiamas dar vieneriems metams.  

76. Dėl Sutarties atnaujinimo Šalys pradeda derybas likus trims mėnesiams iki jos 

galiojimo pabaigos.  

77. Darbdavio teisių perėmėjui ši Sutartis privaloma iki naujos kolektyvinės sutarties 

pasirašymo.  

78. Sutarties tekstas ir visa informacija apie jos vykdymą yra skelbiama Darbdavio  

interneto svetainėje.   

79. Kiekvienas po šios Sutarties įsigaliojimo naujai į pareigas priimamas darbuotojas 

supažindinamas su šia Sutartimi. Pageidaujantiems darbuotojams įteikiama Sutarties kopiją arba 

nurodomas jos internetinis adresas.  

80. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią: po vieną 

Darbdaviui ir Profesinei sąjungai.  

 

 

 

 

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos  

direktorius                                                                                                         Regimantas Mikaliūnas 

 

 

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos 

pirmininkė                                                                                                         Loreta Soščekienė 

 

 

 

 

 


