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Vilniaus pataisos namai (toliau vadinami - Vilniaus PN arba darbdavys), istaigos kodas

188121271, buveines adresas: Rasq g. 8, 11350 Vilnius, atstovaujami direktoriaus Viktoro

Davidenko, veikiandio pagal Vilniaus pataisos namq nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos

teisingumo ministro 2OI4 m. kovo 4 d. isakymu Nr. 1R-65,

ir Vilniaus pataisos namq Jungtine profesiniq sEjungq atstovybe, veikianti pagal 2021 m.

birZelio 2I d. susitarim4 Nr. VA6-4(21) / 3/123 ,,Del jungtines profesiniq sqjungq atstovybes

sudarymo Vilniaus pataisos namuose" ir atstovaujama Lietuvos teisesaugos pareigunq federacijos

filialo Vilniaus pataisos namq profesines sqjungos, buveinds adresas: Jasinskio g. 9-207, 0III2
Vilnius, pirmininko Dariaus iekavidiaus bei Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo istaigq

profesines sEjungos, buveines adresas: A. Go5tauto g.3-31,01105 Vilnius, pirmininko Vitalijaus

Jagmino, sudare Vilniaus pataisos namq kolektyving sutarti (toliau - Sutartis).

Sutartyje Vilniaus pataisos namai ir Atstovybg sudarandios profesines sEjungos toliau kartu ir

atskirai vadinamos Salimis. Atstovybe veikia kaip j4 sudariusiq profesiniq s4jungq bendras junginys

Sutardiai pasira5yti ir jos vykdymo kontrolei uZtikrinti.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Sioje Sutartyje vartojamos s4vokos:

1.1. Darbdavys - Vilniaus pataisos namai;

I.2. Pataisos pareigfinas - statutinis valstybes tarnautojas, kurio tarnyb4 reglamentuoja

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas (toliau - Statutas);

1.3. Valstybds tarnautojas - pataisos pareigtnas ir karjeros valstybes tarnautojas.

1.4. Darbuotojas - pataisos istaigos statutinis valstybes tarnautojas, karjeros valstybes

tarnautoj as, darbuotoj as, dirbantis pagal darbo sutarti;

1.5. Profesinds's4jungos narys - Darbuotojas. profesines sEjungos istatuose nustatyta

tvarka, istojgs iprofesing sqjung4 ir mokantis atitinkamas periodines nario imokas;

1.6. Profesinds s4jungos atstovas - Profesines s4jungos narys, kuriam suteiktas renkamojo

organo statusas;

, 1.7. Profesiniq s4iungq jungtind atstovybd - Sutarties Salis, veikianti kaip j4 sudariusiq

profesiniq s4jungq bendras junginys;



1.8. Profesind s4iunga - Jungting atstovybg sudarandios profesines sQjungos;

Kitos s4vokos, susijusios su Sutarties santykiq igyvendinimu, atitinka Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos

istatyme, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute vartojamas s4vokas'

2. Sutarties tikslas:

2.1. sudaryti palankias s4lygas pataisos istaigos veiklai;

Z.Z. uZtikrinti tinkamas Sios istaigos darbuotojq darbo (tarnybos) organizavimo, darbo

apmokejimo, kvalifikacijos kelimo bei perkvalifikavimo, saugos, sveikatos ir kitas s4lygas ne

Zemesnio lygio, nei numatyta Lietuvos Respublikos istatymuose, kituose teises aktuose ir Bausmiq

vykdymo sistemos istaigq Sakos kolektyvineje sutartyje (toliau - Sakos kolektyvine sutartis);

2.3. siekti bausmiq vykdymo sistemos prestiZo bei pataisos pareiglno profesijos

patrauklumo didinimo;

2.4. formuoti tradicijas;

2.5. skatinti darbuotojq lojalum4, moralE ir etik4'

3. Santykiai tarp Sa[q grindZiami Siais principais:

3.L Saliq lygiateisi5kumu - Salys Sutarties atZvilgiu yra lygiavertes partneres;

3.2. Interesq derinimo (bendradarbiavimu) - Saliq bendravimas uZtikrinant Vilniaus

pataisos namq darbuotojq teises ir interesus Sutartyje numatytais aspektais remiasi geranoriSkumt,

s4Ziningumu, tarpusavio pagarba ir igyvendinamas bendradarbiavimu ;

3.3. Savaranki$kumu - priimant sprendimus kiekviena Salis veikia savaranki5kai pagal

savo kompetencij4 ir igaliojimus;

3.4. Informavimo ir konsultavimo -socialine partneryste tarp Saliq pletojama suteikiant

objektyvi4 informacij4, reikaling4 susitarimams pasiekti bei vykdant konsultavimo, dalyvavimo

proced[ras;

3.5. Teisiq ir pareigq perejimo - keidiantis Saliq valdymo organams, organrzacinei

strukt[rai, taip pat reorganizavus juridini asmeni, Sutartimi nustatyti isipareigojimai i5lieka, isskyrus

atveji, kai Sutartis nutraukiama.;

3.6. Darbuotojq teisiq vienodo gynimo Sutarties nuostatos taikomos istaigos

darbuotojams nepriklausomai nuo jq narystds profesineje sqiungoje;

3.7. NepiktnaudZiavimo - Salys negali piktnaudZiauti joms suteiktomis galiomis ir

teisemis;

3.8. Kompetencijos ir atsakomybds - bendradarbiaudamos Salys isipareigoja prisiimti

atsakomybE uZ savo i5reikstas iniciatyvas, teikiamus siulymus ir uZ priimtq sprendimq teisetum4.

Saliq veiklos tikslai ir fgyvendinamos priemones neturi prie5tarauti teises aktams.

4. Salys isipareigoja:

4.1. vykdyti Sutarti;



4.2. laiku keistis informacija, reikalinga Sios Sutarties tikslams pasiekti, uZtikrinti jos

konfidencialum4 ir nustatyti konsultavimosi bei keitimosi informacija tvark4;

4.3. padeti viena kitai siekti Sutartyje numatytr4 tikslq;

4.4. nepaZeisti Satq diskrecijos priimant sprendimus;

4.5. isteigti Darbuotojq valdymo komitetE, siekiant efektyviau pletoti socialing partnerystg

bei sprgsti darbuotojq ir darbdavio interesq uZtikrinimo klausimus.

5. fstaigos darbuotojq darbo s4lygas nustato Lietuvos Respublikos istatymai, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro isakymai, Kalejimq

depaftamento direktoriaus isakymai, Vilniaus pataisos namq direktoriaus fsakymai, Bausmiq

vykdymo sistemos istaigq Sakos kolektyvind sutartis ir Si Sutarris.

6' Tais atvejais, kuomet tarp Sios Sutarties ir vidaus teises aktq atsiranda priestaravimq,

taikomos Sios Sutarties nuostatos. Jeigu atsiranda prie5taravimq ta{p Sios Sutarties ir Sakos

kolektyvines sutarties, taikomos darbuotojams naudingesnes kolektyvines sutarties nuostatos.

II. DARBUOTOJU VALDYMO KOMITETO SUDARYMAS

7. Salys sutaria, kad lki 202I m. gruodZio 30 d. isipareigoja Vilniaus PN sudaryti

Darbuotojq valdymo komitet4 (toliau - Komitetas).

8. I sudaromq Komitet4 Salys skiria ne maZiau kaip po du atstovus.

9. Bet kuriai i5 Saliq papra5ius, Komitetas organizuoja posedZius ir aptaria i5kilusias su

darbo s4lygomis ir socialinemis garantijomis susijusias problemas.

10. Komitetas gali teikti rekomendaoijas, si[lymus, i5vadas profesinems sqjungoms ir
darbdaviui.

11. Profesiniq sqjungq deleguoti Komiteto nariai igyja profesines sqjungos renkamojo

organo nario status4.

12. Salys isipareigoja Komitetui teikti turim4 informacij4, reikaling4 Sio komiteto veiklai.

13' Darbuotojq valdymo komiteto sudeti tvirtina darbdavys. Laikas, praleistas vykdant

Komiteto nario funkciias laikomas darbo laiku.

III. DEL VILNIAUS PN PAREIGUNU DIRBAMV VIRSVALANDZIq ESANT

PASKELBTAI VALSTYBES LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI VISOJE SALYJE

DEL MASTNTO UZSrnNrndrg nNrnnlnLto

14. Vilniaus PN igyvendindami pavedim4 - teikti tarnybing pagalb4 VieSojo saugumo

tarnybos prie Vidaus reikalq ministerijos pareigunams, kurie nuolatiniu, nepertraukiamu reZimu

vykdo neteisetai kirtusiq valstybes sien4 su Baltarusijos Respublika uZsienieditl apsaug4, vidaus



tvarkos uZtikrinim4 ir atstatym4 iaikinai apgyvendintq uZsieniediq vietose, kitais atvejais kai

vykdoma neteisetai kirtusiq valstybes sien4 su Baltarusijos Respublika uZsieniediq apsaug4, vidaus

tvarkos uZtikrinimas ir atstatymas laikinai apgyvendintq uZsieniediq vietose, Vilniaus PN

pareigDnams paves dirbti vir5valandinius darbus laisvu nuo tarnybos metu (pareiglnq poilsio

dienomis) tik esant jq sutikimui.

15. Vilniaus PN pareiglnams pavedimas dirbti vir5valandinius darbus laisvu nuo tarnybos

metu (pareigDnq poilsio dienomis) bus duodamas kol valstybeje galios paskelbta ekstremalioji

situacija del masinio uZsieniediq antpl[dZio bei galios pavedimas teikti pagalb4 Vie5ojo saugumo

tarnybos prie Vidaus reikalq ministerijos pareiglnams.

16. Vilniaus PN pareigrinq, vykdandiq auk5diau nurodyt4 tarnyb4 esant Lietuvos

Respublikos vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio 1 dalyje nustatytiems pagrindams, nustatoma

maksimali vir5valandZiq trukme per metus - 230 valandq.

11. Vilniaus PN isipareigoja uZtikrinti, kad Vilniaus PN pareiglnams dirbant

vir5valandZius, nebus paZeisti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikaiavimai.

18. Vilniaus PN isipareigoja pareigunams, fgyvendinantiems Vilniaus PN pavedim4 - teikti

tarnybing pagalb1 Vie5ojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalq ministerijos pareigunams, kurie

nuolatiniu, nepertraukiamu reZimu vykdo neteisdtai kirtusiq valstybes sien4 su Baltarusijos

Respublika uZsieniediq apsaug4, vidaus tvarkos uZtikrinim4 ir atstatym4 laikinai apgyvendintq

uZsieniediq vietose, kitais atvejais kai vykdoma neteisetai kirtusir-1 valstybes sien4 su Baltarusijos

Respublika uZsieniediq apsaug4, vidaus tvarkos uZtikrinimas ir atstatymas laikinai apgyvendintq

uZsieniediq vietose, uZ vir5valandini darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos)

grafik4, moketi ne maZesni kaip dvigub4 darbuotojo darbo uZmokesti.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo ir galioja 2 (du) metus. Sutarties galiojimas Saliq

susitarimu gali buti pratgstas dar 2 (dviem) metams. Sutartis nustatyta tvarka iregistruojama Lietuvos

Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijoje.

20. Sio.1e Sutartyje nustatytq isipareigojimq vykdymo kontroies teises suteikiamos Vilniaus

PN sudarytam darbuotojq valdymo komitetui.

2L sutartis keidiama ir pildoma Saliq susitarimu, pasiradant Sutarties pakeitimo ar

papildymo protokol4, kuris derinamas ir registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.

22. Sutarties tekstas ir visa informacija apie jos vykdym4 yra skelbiama Vilniaus PN ir

profesines s4jungos interneto svetaindse.



23. Kiekvienas po Sios Sutarties isigaliojimo ipareigas priimamas Vilniaus PN darbuotojas

supaZindinamas su Sia Sutartimi ir jam nurodomas internetinis adresas, kur jis gali rasti Sios Sutarties

tekst4.

24. Bet kuri i5 Satq turi teisg nutraukti Sutarti viena5ali5kai, apie tai ra5tu pranesusi kitai

Saliai ne veliau kaip pries 3 (tris) menesius.

25. Nesutarimai ir gindai, kylantys tarp Satq Sios Sutarties vykdymo metu, taip pat gindai,

atsiradE keidiant ar pildant 5i4 Sutarti, sprendZiami derybomis tarp Sutarties Satq. Gindq nepavykus

i5sprgsti derybomis, jie nagrinejami teises aktq nustatyta tvarka.

26. Kolektyvine sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turindiais vienod4 juriding gali4: po

vien4 Vilniaus PN, Lietuvos teisesaugos pareigDnq federacijos filialo Vilniaus pataisos namq

profesinei sEjungai ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo istaigq profesinei sqjungai.

Vilniaus pataisos namq direktorius 
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Lietuvos teisdsaugos pareigfinq federacij os filialo

Vilniaus pataisos namq profesines s4jungos pirmininkas

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo istaigq

profesines sqjungos pirmininkas

avlcrus

Vitalijus Jagminas


