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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Kolektyvinės sutarties tikslas yra sudaryti sąlygas darniai kolektyvo veiklai, 

garantuoti įvairių kategorijų darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, darbo saugos ir kitų darbo sąlygų 

lygį aukštesnį, nei numatyta Lietuvos Respublikos (toliau tekste -  LR) įstatymuose bei sudaryti 

geresnes darbo ir socialines garantijas Utenos socialinės globos namų (toliau tekste -  globos 

namai) darbuotojams.

1.2. Kolektyvinė sutartis sudaryta vadovaujantis LR Darbo kodeksu (toliau tekste -  DK) ir 
taikoma atsižvelgiant į kitus LR įstatymus bei norminius aktus.

1.3. Kolektyvinę sutartį pasirašo Utenos socialinės globos namų direktorius (toliau tekste -  

direktorius) ir Utenos socialinės globos namų darbuotojų profesinės sąjungos (toliau tekste -  

profesinė sąjunga) pirmininkas.

1.4. Kolektyvinė sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Utenos socialinės globos namų 

direktorius ir profesinės sąjungos pirmininkas ir galioja iki naujos Kolektyvinės sutarties 

pasirašymo, bet ne ilgiau kaip 4 metus. Kolektyvinė sutartis taikoma direktoriui ir darbuotojams, 

kurie Sutarties pasirašymo dieną yra profesinės sąjungos nariais. Po Sutarties įsigaliojimo 
priimtiems profesinių sąjungų nariams Sutartis taikoma, jei jie Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 

pasirašymo dieną yra profesinių sąjungų nariai.

1.5. Dėl sutarties sąlygų taikymo naujai įstojusiems profesinės sąjungos nariams po 

sutarties įsigaliojimo, kolektyvinė sutartis įsigalios, praėjus 3 mėn. nuo įstojimo.



1.6. Darbo kodeksas nenumato galimybės taikyti šakos lygmeniu sudarytą kolektyvinę 

sutartį darbuotojams, kurie nėra šią sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariai.

1.7. Derybų dėl Sutarties papildymo, pakeitimo ar naujos sudarymo data suderinama 

einamųjų metų pirmajame ketvirtyje iki įstaigos biudžeto formavimo.

1.8. Kolektyvinė sutartis bei jos priedai gali būti keičiami profesinės sąjungos ir direktoriaus 

susitarimu. Kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami protokolu, pasirašant šalių 

atstovams ir pridedami kaip sutarties priedai. Jei pakeitimai Kolektyvinėje sutartyje bei jos 

prieduose nustatys mažesnes darbo ir socialines garantijas nei buvo nustatyta šioje sutartyje 

anksčiau, tokiu atveju nauji pakeitimai įsigalios gavus 2/3 darbuotojų pritarimą. Sutarties pakeitimai 
ir papildymai įforminami kaip Kolektyvinės sutarties priedai.

1.9. Kolektyvinės sutarties įsipareigojimų bei nuostatų vykdymo kontrolę atlieka direktorius, 
profesinės sąjungos atstovai ir kiti globos namų darbuotojų atstovai. Jie privalo ne rečiau kaip 2 

kartus per metus atsiskaityti darbuotojų susirinkimuose.

1.10. Utenos socialinės globos namų direktoriaus pareigų perėmėjui Kolektyvinė sutartis 

galioja iki naujos pasirašymo.

1.11. Kolektyvinė sutartis gali būti nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva, šalių susitarimu, jei 

nuo sutarties pasirašymo praėjo ne mažiau kaip šeši mėnesiai. Bet kuri šalis turi teisę vienašališkai 

nutraukti Kolektyvinę sprendžiami LR DK III dalies III skyriaus nustatyta tvarka sutartį apie tai 

įspėjęs kitą kolektyvinės sutarties šalį ne vėliau kaip prieš tris mėnesius, tik jei tolimesnis 
Kolektyvinės sutarties galiojimas būtų globos namų likvidavimo tiesioginė priežastis. Kitais 

atvejais vienašališkai nutraukti Kolektyvinę sutartį negalima.

1.12. Nesutarimai ir ginčai, kylantys per šalių derybas, rengiant ir vykdant Kolektyvinę 

sutartį, nagrinėjami LR DK IV dalies III skyriaus nustatyta tvarka, o ginčai tarp atskirų darbuotojų 

ir direktoriaus dėl šios Kolektyvinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami LR 

DK III dalies III skyriaus nustatyta tvarka. Profesinė sąjunga turi teisę kaip savo atstovus kviesti 

šakos profesinės sąjungos atstovus.

1.13. Utenos socialinės globos namų darbuotojų susirinkimų metu darbuotojams suteikiama 

informacija pagal LR DK 204 straipsnį.
1.14. Ginčai, kylantys dėl darbo ar Kolektyvinėje sutartyje nustatytų teisių ar pareigų 

įgyvendinimo, sprendžiami LR DK nustatyta tvarka.
1.15. Kolektyvinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

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

Derinimas -  sprendimo priėmimas su kitos šalies sutikimu.



Informavimas -  išankstinis informacijos pateikimas apie sprendimus, kurie bus ateityje 

priimami ir galėtų įtakoti darbuotojų teises bei socialinę padėtį. Direktorius turi pateikti duomenis, 

kurie užtikrina lygiavertes derybas dėl Kolektyvinės sutarties.

Kolektyvinės sutarties priedas -  dokumentas, detalizuojantis Kolektyvinės sutarties 
nuostatas ir esantis sudėtine Kolektyvinės sutarties dalimi.

Darbuotojas -  fizinis asmuo, dirbantis socialinių paslaugų įstaigoje pagal darbo sutartį, 
profesinės sąjungos narys.

Minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies dydis (toliau MPA) -  sutartimi nustatytas 

mažiausias galimas atitinkamą pareigybę užimančio darbuotojo, kuriam taikoma sutartis, pareiginės 
algos pastoviosios dalies dydis.

Profesinė sąjunga -  Sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos ar jų padaliniai, veikiantys 

socialinių paslaugų įstaigoje.

Socialiniu paslaugu ištaiga -  socialines paslaugas pagal Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymą teikiantis juridinis asmuo ar kita organizacija, kurių savininko teises ir pareigas 
įgyvendina valstybė.

1.16. Kai kuriuose Kolektyvinės sutarties punktuose yra perkeltos atskiros LR DK nuostatos, 
turinčios esminę informacinę reikšmę.

1.17. Galiojanti kolektyvinė sutartis privalo būti registruojama ir viešai skelbiama LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Kolektyvinę sutarti registruoti per dvidešimt 

dienų nuo jos pasirašymo pateikia kolektyvinės sutarties šalis -  profesinė sąjunga. Profesinei 
sąjungai neįregistravus kolektyvinės sutarties per šį terminą, teisę pateikti registruoti kolektyvinę 

sutartį įgyja kita kolektyvinės sutarties šalis -  darbdavys.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Direktorius įsipareigoja:

2.1.1. Tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir 

sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų;

2.1.2. Nediskriminuoti profesinės sąjungos narių;

2.1.3. Netrukdyti profesinės sąjungos veiklai;
2.1.4. Profesinės sąjungos veiklai suteikti nemokamai patalpas, baldus (leisti naudotis 

telefonu);

2.1.5. Pagal raštu pateiktus darbuotojų kolektyvo narių prašymus iš narių darbo užmokesčio 
išskaičiuoti ir pervesti į profesinės sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą narių mokesčius;



2.1.6. Profesinių sąjungų renkamų organų nariai negali būti atleisti iš darbo darbdavio 

iniciatyva ar darbdavio valia, jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos, palyginti 

su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar su kitų tos pačios kategorijos 

darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, be išankstinio įstaigoje veikiančios profesinės 

sąjungos sutikimo, kaip tai nustatyta LR DK. Darbdavys, prašydamas profesinės sąjungos sutikimo, 
privalo pateikti profesinei sąjungai visą su tuo susijusią aktualią ir reikalingą informaciją.

2.1.7. Administracija įsipareigoja per 14 dienų nuo rašytinio profesinės sąjungos prašymo 

gavimo dienos pateikti profesinei sąjungai informaciją, reikalingą jos veiklai globos namuose 

vystyti.

2.2. Darbuotojai įsipareigoja:

2.2.1. Dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti direktoriaus 
ir administracijos nurodymus;

2.2.2. Laikytis globos namų darbo tvarkos taisyklių, instrukcijų bei reglamentų reikalavimų, 

gerbti vienas kito teises, laikytis etiško elgesio normų;

2.2.3. Tausoti globos namų turtą, racionaliai naudoti energijos resursus, žaliavas ir 

medžiagas, vykdyti visus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus;

2.2.4. Tausoti darbo priemones, įrankius, kitą darbo funkcijoms vykdyti reikalingą įrangą, 

darbo drabužius, avalynę, laikytis higienos, priešgaisrinės saugos taisyklių, vengti avarinių 
situacijų;

2.2.5. Netoleruoti vagysčių, svaiginimosi alkoholinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis 
medžiagomis darbe; apie tokius pastebėtus atvejus nedelsiant pranešti globos namų administracijai 

ar padalinio vadovui;
2.2.6. Nuolat tobulinti profesines žinias bei patyrimą, siekiant išlaikyti bei kelti savo 

kvalifikaciją;

2.2.7. Pagal patvirtintą tvarką laiku pasitikrinti sveikatą.

2.3. Profesinė sąjunga įsipareigoja:

2.3.1. Neorganizuoti streiko, jeigu direktorius vykdo Kolektyvinę sutartį ir nepažeidžia 

teisės aktų reikalavimų;
2.3.2. Netoleruoti ir neginti profesinės sąjungos narių, kurie įvykdė globos namuose vagystę, 

darbe svaiginosi alkoholinėmis, psichotropinėmis bei toksinėmis medžiagomis.
2.3.3. Skatinti profesinių sąjungų narius nepiktnaudžiauti savo teisėmis, bendradarbiauti su 

darbdaviu, siekti bendros darbdavio ir visų darbuotojų, dirbančios pagal darbo sutartį, gerovės. 
Nuolat tobulinti kvalifikaciją ir visomis išgalėmis prisidėti prie strateginių darbovietės tikslų 

pasiekimo.



2.3.4. Laikytis bendros pozicijos dėl Sutartyje susitartų klausimų ir kartu atstovauti ją

ginant.

2.3.5. Įpareigoti savo darbdavio lygmens profesines sąjungas teikti pasiūlymus darbdaviui 

dėl Įstaigos praktinių darbo procesų tobulinimo.

2.3.6. Teikti pasiūlymus darbdaviui dėl priemonių, kurios prisidėtų prie įstaigos darbuotojų 

motyvacijos.

2.3.7. Įvykdyti bent vieną informacinę kampaniją apie darbuotojų teises, pvz., dėl teisės 

baigti darbą, psichologinio smurto darbe ir kt.

2.3.8. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus savo interneto svetainėje viešinti atnaujintą 
informaciją apie naują bendrą narių skaičių.

III. DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO NUOSTATOS

3.1. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo nuostatas reglamentuoja LR DK, 

Įstatymai, kiti norminiai teisės aktai, ši Kolektyvinė sutartis. Tuo atveju, kai darbo teisės aktuose yra 

prieštaravimų, taikoma tokia nuostata, kuri yra naudingesnė darbuotojui. Direktorius ir darbuotojai 

(jų atstovai) turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

3.2. Darbuotoją priimant į darbą yra dviem egzemplioriais pagal LR Vyriausybės nutarimu 

patvirtintą pavyzdinę formą sudaroma rašytinė darbo sutartis, kurią pasirašo direktorius arba jo 
Įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Darbo sutartis Įforminama direktoriaus Įsakymu.

3.3. Direktorius arba jo įgaliotas asmuo Į darbą priimamą darbuotoją su Įstaigos Kolektyvine 

sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojo etikos kodeksu supažindina pasirašant darbo 

sutartį.
3.4. Kiekvienam konkrečiam darbui yra sudaromas Pareigybės aprašymas, kurį pasirašo 

konkrečias pareigas užimantis asmuo. Nutraukus su darbuotoju darbo sutartį, pareigybės aprašymas 

saugomas asmens byloje.

3.5. Su darbo sutartimi darbuotojui įteikiamas darbuotojo darbo pažymėjimas.

3.6. Darbuotojas, norintis eiti nepagrindines pareigas, iki darbo sutarties sudarymo turi 

pateikti darbdaviui iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo 

kasdieninio darbo pagrindinėje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. Ši pažyma galioja vienerius 

metus. Pasikeitus darbo laikui pagrindinėje darbovietėje, darbuotojas turi apie tai pranešti Utenos 

socialinės globos namų administracijai (personalo vadovui) ir pateikti naują pažymą apie darbo 

laiką.



3.7. Utenos socialinės globos namuose, užimant dvejas nesusijusias pareigas ir viršijant LR 

DK 114 str. 1 dalyje nustatytą per septynių dienų laikotarpį keturiasdešimt astuonių darbo valandų 
trukmę, sudaroma atskira darbo sutartis (t. y. papildomo darbo sutartis).

3.8. Darbo laikas apskaitomas pagal kiekvieną darbo sutartį atskirai.

3.9. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar 

daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. (LR DK 114 
str. 2 d.).

3.10. Dirbant papildomą darbą, susijusį su pagrindiniu darbu (pareigomis), naujos darbo 
sutarties nereikia -  papildomas darbas, esant darbuotojo sutikimui, skiriamas direktoriaus įsakymu. 

Šiuo atveju papildomas darbas atliekamas einamų pagrindinių pareigų nustatytu darbo laiku (darbo 
laikas atskirai nėra apskaitomas).

3.11. Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma nenuolatinio pobūdžio darbui. 
Nenuolatinio pobūdžio darbu laikomas darbas, kuris nebūdingas globos namų veiklai.

3.12. Nesant pareigybės Utenos socialinės globos namų pareigybių sąraše, kai reikalinga 
atlikti nenumatytus darbus, terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma turimų lėšų ribose.

3.13. Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma ir nuolatinio pobūdžio darbui globos namų 

darbuotojo laikino nedarbingumo dėl ligos metu, kasmetinių atostogų metu, nemokamų atostogų 

metu, nėštumo ir gimdymo atostogų metu, vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų 
metu.

3.14. Darbuotojams, dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis, taikomos vienodos darbo 

sąlygos, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo galimybės kaip ir dirbantiems pagal neterminuotas darbo 

sutartis.

3.15. Į darbą priimamiems asmenims gali būti nustatomas 3 mėnesių išbandymo laikotarpis,
jeigu:

3.15.1. Būsimo darbuotojo sveikatos būklė kelia abejonių dėl asmens tinkamumo 

užimamoms pareigoms;

3.15.2. Darbuotojui reikalingas apmokymo laikotarpis;

3.15.3. Yra būtina įsitikinti ar darbuotojas sugebės tinkamai atlikti pavestą darbą.

3.16. Per išbandymo laikotarpį bet kuriuo metu direktorius turi teisę nutraukti darbo sutarti, 
pranešdamas apie tai darbuotojui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, ir nemokėti jam išeitinės 

išmokos. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyti darbuotojo išbandymo 
įvertinimo kriterijai ir atleidimo motyvai.



3.17. Dėl ekonominių, technologinių priežasčių, taip pat dėl darbovietės struktūrinių 

pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių direktorius turi teisę nutraukti darbo sutartį. Apie tai 

direktorius praneša darbuotojui, vadovaudamasis LR DK 57 ir 58 str. nustatyta tvarka.

3.18. Nutraukiant darbo sutartį su darbuotoju pagal LR DK 57 str. (kai nėra darbuotojo kaltės) 

ir vadovaujantis LR DK 57 str. 7 punktu, darbuotojas raštu pasirašytinai įspėjamas prieš vieną 

mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, -  prieš dvi savaites. 

Direktorius, prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą, turi surengti konsultacijas 
su profesinės sąjungos atstovais.

3.19. Atleisti darbuotoją direktoriaus iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (LR DK 57 str.) 

galima tik dėl šioje Kolektyvinėje sutartyje nurodytų svarbių priežasčių, įspėjus darbuotoją LR DK 

nustatyta tvarka ir jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Svarbiomis gali būti 

pripažįstamos šios aplinkybės:

3.19.1. Darbuotojų skaičiaus mažinimas esant gamybiniam būtinumui, dėl ekonominių, 
technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų;

3.19.2. Kai darbuotojas dėl laikino nedarbingumo dėl ligos neatvyksta į darbą daugiau kaip 
120 kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 kalendorinių dienų per paskutiniuosius 

dvylika mėnesių, jei įstatymuose nenustatyta, kad tam tikros ligos atveju darbo vieta (pareigos) 
paliekama ilgesnį laiką.

3.20. Direktorius, keičiantis darbo rinkos sąlygoms (reikalavimai kvalifikacijai, 
išsimokslinimui ir pan.), turi sudaryti darbuotojams galimybes dirbti naujomis sąlygomis t. y. 

pakeisti specializaciją, dalyvauti apmokymuose, kelti kvalifikaciją ir pan.

3.21. Darbuotojui nesutikus dirbti (persikvalifikuoti) pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali 

būti atleistas iš darbo pagal LR DK 57 str. laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos 

pagal LR DK 64 str.

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

pertvarkymų mažinamas globos namų darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti paliktiems dirbti 

turi nurodyti darbuotojai:

3.22.1. Kurie Utenos socialinės globos namuose (darbovietėje), buvo sužaloti ar susirgo 
profesine liga;

3.22.2. Kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki 16 m. arba prižiūri kitus šeimos narius, 
kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai 

darbingumo lygis, arba šeimos narius (tėvus, vaikus, sutuoktinį), sukakusius senatvės pensijos 

amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;



3.22.3. Kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą Utenos 

socialinės globos namuose (anksčiau -  Utenos pensionate), išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į 
visą senatvės pensiją arba ją gaunančius;

3.22.4. Kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip 3 metai (LR DK 57 str. 3 dalis);
3.22.5. Kurių šeimoje nėra kito pragyvenimo šaltinio;

3.22.6. Kurie yra išrinkti į profesinės sąjungos komitetą (LR DK 57 str. 3 dalis).

3.23. Pirmenybė likti darbe taikoma tik tiems darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė 

už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių Utenos socialinės globos namuose, 
kvalifikaciją.

3.24. Direktorius negali atleisti iš darbo profesinės sąjungos nario be profesinės sąjungos 
komiteto sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama pagal LR DK 

136 str. Direktorius, prašydamas profesinės sąjungos sutikimo atleisti darbuotoją, turi pateikti 
atitinkamus dokumentus.

3.25. Apie numatomą pareigybių mažinimą darbuotojai ir profesinės sąjungos komitetas 
įspėjami prieš 2 mėnesius.

3.26. Nutraukiant darbo sutartį pagal LR DK 57 str. 7 d. darbuotoją ispėjus prieš vieną 

mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus,- prieš dvi savaites. Šie įspėjimo 

terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, ir 

darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri 
metai, ir trigubinami neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto 

senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.

3.27. Darbuotojo prašymu terminuota, taip pat ir neterminuota darbo sutartis nutraukiama apie 

tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

3.28. Darbuotojui turi būti išmokėta 2 vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka. 

Jeigu darbo santykiai pas tą darbdavį tęsiasi trumpiau negu vienus metus, tuomet, darbuotojui bus 

išmokama 1 vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

3.29. Darbuotojams, netekusiems darbingumo dėl suluošinimo ar profesinės ligos, darbo vieta 
(pareigos) paliekama kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas neįgalumas.

3.30. Atsižvelgdamas į darbuotojo išsimokslinimą, kvalifikaciją, direktorius atsiradusias 

naujas darbo vietas gali siūlyti globos namų darbuotojams. Pirmiausia apie naujas darbo vietas yra 

skelbiama globos namų viduje ir tik vėliau pradedama paieška už įstaigos ribų. Padalinių vadovai, 

atsižvelgdami įkeliamus reikalavimus, gali pasiūlyti kandidatus iš savo padalinio.

3.31. Nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu darbuotojas ir direktorius 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. Atsižvelgiant j darbuotojo darbo globos namuose stažą bei į 

finansinę globos namų padėtį faktiniu laikotarpiu, direktorius pasiūlo išeitinę išmoką.

3.32. Direktorius nustato pareigybių, profesijų kompetenciją bei kvalifikacijos lygį ir sudaro 
sąlygas darbuotojams įgyti globos namams reikalingą profesiją ar specialybę, kelti kvalifikaciją bei 
persikvalifikuoti.

3.33. Su darbuotoju, vykstančiu tobulinti profesinę kompetenciją, gali būti pasirašoma 

sutartis, numatanti, kad atleidus darbuotoją iš darbo dėl darbuotojo kaltės ar jo prašymu be svarbios 

priežasties, jis privalo sutartyje numatyta tvarka atlyginti įstaigai patirtas išlaidas darbuotojo 

profesinei kompetencijai tobulinti. Atlygintos gali būti tik išlaidos, susijusios su darbuotojo žinių ar 
gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu. Įsipareigojimų terminas 

negali viršyti vienų metų, skaičiuojant nuo profesinės kompetencijos tobulinimo pabaigos. Išlaidos 
mažinamos proporcingai išdirbtam laikui.

3.34. Darbuotojams, grįžusiems iš profesinės kompetencijos tobulinimo užsiėmimų 

(seminarų, konferencijų ir kt.) rekomenduojama pasidalinti įgytomis žiniomis ir įgūdžiais su kitais 

socialinių paslaugų įstaigos darbuotojais, kuriems tokia informacija gali būti aktuali.

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4.1. Utenos socialinės globos namų darbuotojai dirba penkių dienų darbo savaitę nuo 

pirmadienio iki penktadienio su dviem poilsio dienomis (šeštadienis ir sekmadienis).

4.2. Dirbantiems pagal slankųjį darbo grafiką poilsio dienos suteikiamos kitomis savaitės 

dienomis iš eilės pagal darbo (pamainų) grafikus.

4.3. Darbuotojų darbo ir poilsio laikas yra nustatomi darbo tvarkos taisyklėse, darbo 

grafikuose, taip pat nustatomas direktoriaus įsakymu.

4.4. Darbuotojams, dirbantiems ne pamainomis darbo trukmė yra 40 darbo valandų per 

savaitę. Suteikiama 45 min. pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti 

neįskaitoma į darbo dienos laiką. Pertraukos pradžia ir pabaiga nustatoma darbo tvarkos taisyklėse.

4.5. Sutrumpinta darbo dienos trukmė taikoma sveikatos priežiūros personalui.

4.6. Į darbo laiką įskaitoma įrankių, darbo vietos, apsaugos priemonių paruošimas ir 
sutvarkymas.

4.7. Jei suteikti pertraukos negalima, darbuotojams sudaromos sąlygos pavalgyti darbo
laiku.



4.8. Darbuotojams, dirbantiems pagal slankųjį darbo grafiką pertrauka (-os) įskaitomos į 
darbo dienos laiką.

4.9. Slankusis darbo grafikas kai darbo dienos trukmė ilgesnė nei 8 darbo valandos per parą, 
įstaigoje taikoma:

4.9.1. Sveikatos priežiūros personalui;
4.9.2. Socialinių darbuotojų padėjėjams;

4.9.3. Skalbėjams.

4.10. Darbuotojams, dirbantiems pagal slankųjį darbo grafiką iki 24 vai. per parą, vidutinis 

darbo laikas per septynių dienų laikotarpį neturi viršyti 48 valandų, o poilsio tarp darbo dienų laikas 

privalo būti ne trumpesnis kaip 24 valandos. Savaitės nepertraukiamas poilsis turi trukti ne mažiau 

kaip 35 valandas, abi poilsio dienos turi būti suteikiamos iš eilės (LR DK 112 str.).

4.11. Kasdienio nepertraukiamo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti 
trumpesnė kaip 11 valandų iš eilės (LR DK 122 str. 3 dalis).

4.12. Padalinių darbo grafikai skelbiami prieš 7 dienas iki naujo mėnesio. Darbo grafikus 

sudaro padalinių vadovai, suderina su profesinės sąjungos atstovu ir tvirtina direktorius. Su darbo 

grafiku darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.

4.13. Mėnesio eigoje, dėl objektyvių priežasčių pasikeitus darbuotojo (-jų) darbo laikui, nuo 

pasikeitimo dienos turi būti sudaromas naujas darbo grafikas, suderintas su profesinės sąjungos 
atstovu ir patvirtintas direktoriaus.

4.14. Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, darbuotojai, auginantys vaiką 

(-us) iki 3 metų, darbuotojai, slaugantys šeimos narį (vyrą, žmoną, tėvą, motiną, vaiką), jeigu yra 

galimybė, turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą.
4.15. Direktorius, jeigu yra galimybė, darbuotojo prašymu gali nustatyti jo darbo pradžią ir 

pabaigą individualiu laiku.

4.16. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus 

sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus (sveikatos priežiūros personalo darbuotojus).

4.17. Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos.

4.18. Dirbti naktį draudžiama skirti asmenis iki aštuoniolikos metų, taip pat darbuotojus, 
kuriems dirbti naktį neleidžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada.

4.19. Darbuotojai gali būti skiriami dirbti naktį tik jų sutikimu:
4.19.1. Neįgalūs, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada;

4.19.2. Nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios moterys, krūtimi maitinančios moterys;

4.19.3. Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų;



4.19.4. Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki 

aštuoniolikos metų.

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

dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo 

laikas dviem valandomis per savaitę. Darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos 

metų, suteikiamos dvi poilsio dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis 
valandomis per savaitę. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu 8 darbo valandos pamainomis, 

prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.
4.21. Darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kuriems jau taikomos Darbo kodekso 138 

straipsnio 3 dalies nuostatos, auginantiems 1 vaiką iki 12 metų suteikiama viena papildoma poilsio 

diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) mokant 
darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

4.22. Pagal LR DK 12 straipsnio naują 5 dalį, darbuotojams, kurie augina vaikus iki trejų 

metų, nustatoma sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo laiko norma, jeigu dirbo 40 valandų per 

savaitę. Darbuotojai, kurie dirbo 36 valandas per savaitę, darbo laikas sutrumpėja iki 32 valandų. 

Sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo laiko norma turėtų būti taikoma ir darbuotojams, 

dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo laiką paskirstant per apskaitinį laikotarpį. 

Darbuotojas gali pasirinkti laisvą konkrečią darbo dieną, ar tiesiog dirbi mažiau darbo valandų per 

darbo savaitę. Si sutrumpinta darbo laiko norma taikoma vienam iš tėvų, iki vaikui sukanka 3 metai. 
Už nedirbtą darbo laiko normos dalį paliekamas darbo užmokestis.

4.23. Darbuotojams, kuriems taikoma Sutartis, siekiant sudaryti sąlygas mažinti įtampą darbe 
ir gerinti psichologinę sveikatą, nustatoma 1 valanda trumpesnė darbo laiko norma per savaitę. Už 

sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. Jeigu nėra galimybės šiame punkte 

nustatytais atvejais sutrumpinti darbo laiko, tuomet mokama kaip už viršvalandinį darbą.

V. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė -  dvidešimt darbo dienų.

5.2. Kasmetinės minimalios dvidešimt penkių darbo dienų atostogos suteikiamos:

5.2.1. Darbuotojams iki 18 metų;
5.2.2. Darbuotojams (motinai ar tėvui), vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba 

neįgalų vaiką iki 18 metų;

5.2.3. Neįgaliesiems.

5.3. Dirbantiems ne visą darbo laiką kasmetinės atostogos netrumpinamos.



5.4. Kasmetinės pailgintos trisdešimt darbo dienų atostogos suteikiamos:

5.4.1. Direktoriaus pavaduotojui socialiniam ir medicininiam darbui;

5.4.2. Vyriausiajam socialiniam darbuotojui;

5.4.3. Socialiniams darbuotojams;

5.4.4. Socialinių paslaugų užimtumo specialistams;

5.4.5. Socialinio darbuotojo padėjėjams.

5.5. Kasmetinės pailgintos dvidešimt šešių darbo dienų atostogos suteikiamos:

5.5.1. Vyriausiajam slaugytojui;
5.5.2. Sveikatos priežiūros personalui.

5.6. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo 
santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų 

nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija.

5.7. Iki kiekvienų kalendorinių metų kovos mėn. 1 d. direktoriaus įsakymu patvirtinamas 

globos namų darbuotojų atostogų grafikas. Atostogų grafikus sudaro padalinių vadovai, 
atsižvelgdami į darbuotojų prašymus, darbuotojo ir darbdavio interesus (darbų apimtis, darbo 

grafikus, kitų darbuotojų atostogų trukmę, nemokamas atostogas, laikino nedarbingumo dėl ligos 
laiką ir kt.).

5.8. Darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš dalių 
negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų. Mažiausios trukmės atostogos -  1 darbo diena.

5.9. Atostogų laikas gali būti keičiamas šalių susitarimu.

5.10. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarką reglamentuoja LR DK 128 str.

5.11. Pirmumo teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką suteikiama darbuotojams:

5.11.1. Turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikų (LR DK 128 str. 2 d.);

5.11.2. Vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų;

5.11.3. Nėščios moterys;

5.11.4. Vyrams, jų pageidavimu, žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

5.11.5. Darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, atsižvelgiant į sesijų, egzaminų, 

įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko;

5.11.6. Slaugantiems ligonius, neįgaliuosius ir turintys medicinos įstaigos rekomendaciją.

5.12. Darbuotojams, per pastaruosius dvylika mėnesių turėjusiems drausminių nuobaudų, 

galimybė pasirinkti kasmetines atostogas nesuteikiama. Tuo atveju kasmetinės atostogos 
suteikiamos padalinio vadovo nuožiūra.

5.13. Jeigu dirbantiems pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, įstatymų yra nustatytos skirtingos 

trukmės kasmetinės atostogos, tuomet darbuotojui, norinčiam išnaudoti maksimalias kasmetines



atostogas, tame darbe, kuriame nustatytos trumpesnės trukmės kasmetinės atostogos, suteikiamos 
nemokamos atostogos.

5.14. Jei darbuotojas dėl kokių nors priežasčių nepanaudojo visų kasmetinių atostogų, 

darbuotojo prašymu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie 

kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

5.15. Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos (LR DK 138 str.) už ilgalaikį 

nepertraukiamą darbą globos namuose -  darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų 

nepertraukiamąjį darbo stažą globos namuose, -  3 kalendorinės dienos, už kiekvienų paskesnių 5 

metų darbo stažą globos namuose -  1 kalendorinė diena. Į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo globos 

namuose stažą, už kurį suteikiamos kasmetinės papildomos atostogos, įskaitomas faktiškai dirbtas 
laikas globos namuose ir kiti laikotarpiai, nurodyti LR DK 128 str.. Į šį stažą neįeina laikas, dirbtas 

įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas darbdavių 

susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo.

5.16. Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir 
gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos 

suteikiamos kartu.

5.17. Darbuotojams, turintiems teisę gauti kasmetines pailgintas, numatytas LR DK, ir 

kasmetines papildomas atostogas, nurodytas šioje sutartyje, jų pasirinkimu suteikiamos tik vienos iš

jų-
5.18. Kasmetinių atostogų apmokėjimą reglamentuoja LR DK 130 straipsnis.
5.19. Kai darbuotoją kelti kvalifikaciją į kursus, mokymus, seminarus, konferencijas siunčia 

globos namai, mokestį už kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, seminarus, konferencijas sumoka 

globos namai. Darbuotojas, vykstantis į kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, seminarus, 

konferencijas savo iniciatyva, jų mokestį susimoka pats.

5.20. Darbuotojams, kurie su globos namų siuntimu laiko stojamuosius egzaminus ir mokosi 

aukštosiose mokyklose arba dalyvauja neformaliojo švietimo programose, už suteikiamas 

mokymosi atostogas mokamas ne mažesnis kaip vidutinis darbo užmokestis (LR DK 135 str. 3 

dalis).

5.21. Darbuotojams, kurie mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką klausimas 

sprendžiamas šalių susitarimu (LR DK 135 str.).
5.22. Mokymosi atostogų suteikimo tvarką reglamentuoja LR DK 135 str.

5.22.1. Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į 
aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti -  po 3 dienas kiekvienam egzaminui.



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

programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos atostogos:

a) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti -  po 3 kalendorines dienas kiekvienam

egzaminui;

b) įskaitoms pasirengti ir laikyti -  po 2 kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;

c) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi -  tiek dienų, kiek nustatyta mokymosi
planuose ir tvarkaraščiuose;

d) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti -  30 kalendorinių dienų;
e) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti -  po 6 kalendorines dienas

kiekvienam egzaminui.

5.23. Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, 

suteikiamos iki 5 darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo programose šalių sutarimu.

5.24. Darbuotojų mokymosi atostogų klausimas, siekiant užtikrinti darbų tęstinumą, 
derinamas su padalinio vadovu ir sprendžiamas atsižvelgiant į konkretaus skyriaus darbuotojų 

skaičių.

5.25. Pagal LR DK 137 str. 1 d. darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos:

5.25.1. Darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, -  iki 14 kalendorinių dienų;

5.25.2. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų, -  iki 30 kalendorinių dienų;

5.25.3. Moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros atostogų metu tėvui 

jo pageidavimu (motinai -  tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu). Šių atostogų bendra trukmė negali 

viršyti trijų mėnesių;

5.25.4. Neįgaliajam -  iki 30 kalendorinių dienų per metus;

5.25.5. Darbuotojui vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės 

slaugos būtinumas -  iki 30 kalendorinių dienų per metus, šalių suderintu laiku;

5.25.6. Darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį, -  tokiam laikui, kurį rekomenduoja 

gydymo įstaiga;

5.25.7. Santuokai sudaryti -  iki 3 kalendorinių dienų;

5.25.8. Mirusio šeimos nario laidotuvėms -  iki 5 kalendorinių dienų.

5.26. Nemokamos atostogos taip pat suteikiamos, kai (LR DK 137 str.):
5.26.1. Šalims susitarus, kai darbuotojas išvyksta į užsienį kelti savo kvalifikaciją arba 

stažuotis;



5.26.2. Šalims susitarus, kai šeimos nariui reikalinga slauga dėl ilgalaikės ligos, bet ne ilgiau 
kaip 3 mėnesiai per kalendorinius metus;

5.26.3. Šalims susitarus, kitais ypatingais asmeniniais atvejais -  ne ilgiau kaip 2 mėnesius 

per kalendorinius metus.

5.27. Nemokamos atostogos suteikiamos darbuotojo prašymu, kuriame darbuotojas nurodo 

priežastis ir kalendorinių dienų skaičių.

5.28. Atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. 

Nepanaudota kasmetinių atostogų dalis suteikiama LR DK 129 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

5.29. Profesinės sąjungos nariams suteikiamos 2 papildomos atostogų dienos, o 

nepertraukiamai išdirbusiems įstaigoje 5 metus ir daugiau suteikiama dar 2 papildomos atostogų 
dienos (nepriklausomai nuo to ar profesinės sąjungos nariui teisė į pailgintas (ar papildomas 

atostogas), kurios turi būti išnaudojamos per vienerius metus.,
5.30. Profesinės sąjungos nariams suteikiamos 10 dienų mokymosi atostogos per metus, kurių 

metu mokamas vidutinis darbuotojo arbo užmokestis, arba 20 darbo dienų mokymosi atostogų per 
metus, bet jų metu mokamas bent 50 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

5.31. Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariai pasijutę prastai ar 
suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą turi teisę, informavę darbdavį ir pateikę su tuo susijusius 

dokumentus(talonėlį, siuntimą), gauti iki 5 darbo dienų einamaisiais metais sveikatai gerinti, 
mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį. Šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris 
naudojasi Sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.

VI. SUSITARIMAS DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ

6.1. Dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo darbuotojui neatvykus į darbą, padalinio vadovas 

apie tai turi būti informuotas nedelsiant tą pačią dieną.

6.2. Darbuotojams, kuriems dėl jų darbo pobūdžio sveikatos patikrinimas yra privalomas, už 

sveikatos patikrinimui sugaištą darbo laiką mokamas darbo užmokestis. Darbdavys apmoka visas su 

privalomu sveikatos patikrinimu susijusias išlaidas, išskyrus atvejus, kai darbuotoją priimant į 

darbą, jis turi jau pateikti privalomo sveikatos patikrinimo dokumentą.

6.3 Mirus darbuotojo šeimos nariui(tėvui, motinai, vyrui, žmonai, vaikams), jam suteikiama 

1 laisva darbo diena, mokant už jąjo  vidutinį darbo užmokestį.



VII. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

7.1. Atsižvelgdamas į darbo užmokestį Lietuvos darbo rinkoje, direktorius siekia, kad visi jo 
darbuotojai gautų teisingą ir konkurencingą atlyginimą už darbą.

7.2. Darbuotojų darbo apmokėjimo klausimus reguliuoja LR DK IX skyrius, LR galiojantys 
įstatymai, normatyviniai aktai, ministerijų įsakymai.

7.3. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma globos namų kolektyvinėje sutartyje ir darbo 
tvarkos taisyklėse.

7.4. Už tinkamą darbuotojo dirbto darbo laiko žymėjimą ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio 

pildymą atsakingas atitinkamo padalinio vadovas. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai personalo 

vadovui pateikiami paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną.

7.5. Globos namų darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

7.5.1. A2 lygio -  pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu;

7.5.2. B lygio -  pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, 

įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;
7.5.3. C lygio -  pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija;

7.5.4. D lygio -  pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai.

7.6. Darbuotojų pareigybių grupės suskirstytos atsižvelgiant į Lietuvos profesijų 

klasifikatorių (patvirtintas Ūkio ministro įsakymu):

• direktorius ir jo pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti;

• struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B 

lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

• specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms 

pareigoms eiti (pvz.: informacinių technologijų specialistas, juristas, inžinierius, socialinis 
darbuotojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, dietistė);

• specialistai, kurių pareigybės priskiriamos B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms 

pareigoms eiti (pvz.: buhalteris, socialinių paslaugų užimtumo specialistas, bendrosios 

praktikos slaugytoja, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja, masažuotoja);



• kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui (pvz., socialinio 

darbuotojo padėjėjai, elektrikai, santechnikai, staliai, budėtojai-liftininkai, vairuotojai);

• darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (pvz., skalbėjos, valytojos, pastatų ir 

įrengimų priežiūros darbininkai).

Iki šios Kolektyvinės sutarties įsigaliojimo į pareigas priimti įstaigos darbuotojai, kurie 

neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos atleidžiami iš einamų 

pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

7.7. Nustatant Profesinių sąjungų narių darbo užmokestį taikomos LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo bei Sutarties nuostatos. Profesinių 
sąjungų narių darbo užmokestį sudaro:

7.7.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu šio 
įstatymo nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta);

7.7.2. priemokos (už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą);

7.7.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

7.8. Pareiginės algos pastovioji dalis', nustatoma pareiginės algos koeficientais, kurie 

priklauso nuo pareigybės lygių, dauginamais iš bazinio dydžio ir atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
a) veiklos sudėtingumą,

b) darbo krūvį( intensyvumas neviršijant darbo laiko ),
c) atsakomybės lygį,

d) papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimas,

e) savarankiškumo lygį,

f) darbo funkcijų įvairovę.
Didėjant minimaliajai mėnesinei algai atitinkamu dydžiu, šiuo dydžiu didinama ir darbuotojų 

pareiginės algos pastovioji dalis, neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios 

dalies maksimalių dydžių. Didėjant minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų 

dydžiams atitinkamu dydžiu, didinama ir darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis. Keičiantis 

baziniam dydžiui keičiasi ir pareiginės algos pastovioji dalis. Pagal ŠKS profesinių sąjungų nariams 

prie jiems nustatyto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas+0,2 koeficientiniu 
dydžiu, netaikant Apmokėjimo įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento 

maksimalių dydžių.

7.9. Socialinių paslaugų srities darbuotojams šios sutarties 3 priede nustatyti minimalieji 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 30 procentų pagal LR valstybės ir



savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo už darbą įstatymo 7 straipsnį(jeigu profesinės 

sąjungos narys yra socialinių paslaugų srities darbuotojas), turi būti lyginamas su Sutartyje 

nustatytu MPA koeficientu. Sutartis taikoma ne tik socialinių paslaugų darbuotojams, bet visiems 

socialinių paslaugų įstaigų, įtrauktų į socialinių paslaugų įstaigų, kurioms taikoma socialinių 
paslaugų šakos kolektyvinė sutartis, sąrašą darbuotojams, kurie Sutarties pasirašymo dieną buvo 

profesinių sąjungų nariai.

7.10. Pareiginės algos kintamoji dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos 

vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo 
rodiklius. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veikos vertinimą, 

vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir 
pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal A1 lygiui ir socialinių paslaugų sričiai). Kintamąją 

dalį nustato įstaigos vadovas. Įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta 
priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus 

uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip 

vieniems metams. Kintamoji dalis nustatoma nuo pastoviosios, taip pat ir padidintos. Darbininkams 

pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

7.11. Darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą pareigybių sąrašą ir 

nustatytus koeficientus (Priedas Nr. 3).
7.12. Darbuotojų darbo užmokestis indeksuojamas, kaip ir Vyriausybė indeksuoja minimalų 

darbo užmokestį.

7.13. Minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies dydis (toliau -  MPA) -  šia Sutartimi 

nustatytas mažiausias galimas atitinkamą pareigybę užimančio darbuotojo, kuriam taikoma ši 

kolektyvinė sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies dydis.

7.14. Profesinių sąjungų nariui socialiniam darbuotojui, kuris įgijo vyriausiojo socialinio 

darbuotojo ( antrą) kvalifikacinę kategoriją, vadovaujantis Socialinių darbuotojų atestacinės tvarkos 

aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 

„Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės 

kompetencijos tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

pareiginės algos pastovioji dalis didinama 25%.
Socialinių paslaugų srities darbuotojams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 10 procentų.
7.15. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198, ir esant 

darbo užmokesčio ekonomijai, direktoriaus įsakymu kas mėnesį mokamos priemokos už:

• skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą;



• laikinai nesančių darbuotojų funkcijų, papildomų darbų vykdymą;

• papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 
nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;

• papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu.

7.16. Priemokos gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 80 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio. Priemoka gali būti sumažinama arba panaikinama, jeigu pablogėja tų 

asmenų darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtų darbų.

7.17. Darbuotojui, profesinės sąjungos nariui, savo darbo laiku pavaduojančiam nesantį 

darbuotoją, mokama 30 proc. pavaduojančio darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio 
priemoka. Darbuotojas vienu metu negali pavaduoti daugiau kaip vieną darbuotoją. Direktoriaus 

įsakymu surašomas pavedimas darbuotojui atlikti papildomą (-us) darbą (-us), kai yra darbuotojo 
sutikimas. Šiuo atveju gali būti sudaroma terminuota papildomo darbo sutartis.

Darbuotojui už papildomą darbo krūvį, už papildomų funkcijų ir užduočių vykdymą, 
skiriama iki 30% pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

Darbuotojams, už darbą, esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų, skiriama iki 

20% pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Tai taikoma iki nukrypimų nuo normalių darbo 

sąlygų pabaigos.

7.18. Globos namų darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos 
premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip 

vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos: įvertinus labai gerai įstaigos darbuotojo 

praėjusių kalendorinių metų veiklą; įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir 

darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį; darbuotojams, išdirbusiems įstaigoje 20, 30, 40, 50 

metų. Premijos skiriamos neviršijant globos namams darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir negali viršyti 

darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Vienkartinės premijos 
įskaičiuojamos į vidutinį darbo užmokestį ir skaičiuojamos kaip ketvirtinės premijos.

7.19. Darbuotojams dirbantiems pagal slankųjį darbo grafiką (socialinio darbuotojo 

padėjėjams, slaugytojams, skalbėjoms) yra vedama suminė darbo apskaita, darbo apskaitos 

laikotarpis -  1 mėnuo.

7.20. Vadovaujantis LR įstatymuose bei normatyviniuose aktuose nustatytos tvarkos už 

viršvalandinį darbą ir darbą naktį (nuo 22 vai. iki 6 vai. ryto), darbą poilsio ir švenčių dienomis, 
budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams mokama pagal darbo 

užmokesčio, nurodyto DK 139 str. 2 dalyje.



7.21. Už darbą naktį (nuo 22 vai iki 6 vai) ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbo 

užmokesčio dydžio mokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo 

grafiką, arba viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už 
viršvalandinį darbą švenčių dieną -  dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžių 

užmokestis, nesuteikiant papildomos poilsio dienos. Už darbą švenčių dienomis, pagal grafiką, 
mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

7.22. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo 

laikas, padaugintas iš šio skyriaus 7.21 dalyje nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedamas prie 
kasmetinių atostogų laiko.

7.23. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: mėnesio 6-10 ir 20-25 dienomis. 

Darbo užmokestis pervedamas į kiekvieno darbuotojo asmeninę sąskaitą banke. Jeigu darbuotojas 

pageidauja ir pateikia raštišką prašymą, jam darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį 

6-10 mėnesio dienomis.

7.24. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, vieną arba du 
vaikus iki dvylikos metų, 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. Jos skiriamos neviršijant 
įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų ekonomijos.

7.25. Darbuotojai į tarnybines komandiruotes komandiruojami vadovaujantis LR DK, LR 
Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 ir direktoriaus įsakymu. Komandiruotės 

metu darbuotojams mokamas darbo užmokestis. Direktoriaus įsakymu nurodomas komandiruotės 

išlaidų apmokėjimas: komandiruotei trunkant ilgiau kaip vieną dieną, mokami dienpinigiai ir kitos 

su komandiruote susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus.
7.26. Įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir skatinimo tikslas -  įvertinti 

įstaigos darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas 

metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

7.26.1. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai globos namų 

darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos (Priedas Nr. 4 arba Nr. 5 arba 

Nr. 6), o einamaisiais metais priimtam darbuotojui -  per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas 
dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau 

kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 
nustatomi kitiems metams iki kitų metų kovo 1 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir 

jų vertinimo rodikliai nenustatomi.



7.26.2. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius globos namų 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina įstaigos vadovas. Darbuotojas ir vadovas susitaria 

dėl pokalbio datos. Vadovas iki pokalbio susipažįsta su darbuotojo užpildytos veiklos vertinimo 

formos 1 punktu. Į veiklos vertinimo pokalbį darbuotojas turi teisę kviesti biudžetinės įstaigos 

darbuotojų atstovą, kuris Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka 

įgyvendina darbuotojų atstovavimą( informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą darbdaviui priimant 

sprendimus) biudžetinėje įstaigoje ir kuris veiklos vertinimo pokalbyje gali dalyvauti stebėtojo 

teisėmis. Vadovui įvertinus darbuotojo veiklą, vertinimo išvada pateikiama Profesinės sąjungos 
atstovams.

7.26.3. Globos namų darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: labai gerai; gerai; 

patenkinamai; nepatenkinamai.

a) labai gerai -  darbuotojui vieneriems metams nustatomas pareiginės algos kintamosios 

dalies dydis ne mažesnis kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies;

b) gerai -  darbuotojui vieneriems metams nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies 

dydis ne mažesnis kaip 5 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies;
c) patenkinamai -  darbuotojui vienerius metus nenustatoma pareiginės algos kintamoji

dalis;

d) nepatenkinamai -  darbuotojui vieneriems metams nustatomas mažesnis pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis, negu tai pareigybei pagal profesinio darbo 

patirtį nustatytas minimalus koeficientas. Su darbuotoju gali būti sudarytas rezultatų gerinimo 

planas ( pagal DK 57 str 5 dalį ), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip 2 mėnesių. 
Rezultatų gerinimo plano vykdymo rezultatus įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju sudaryta 

darbo sutartis gali būti nutraukiama pagal DK 57 str 1 dalies 2 punktą.

7.27. Globos namų darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo 

ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

7.28. Darbuotojų darbo apmokėjimo bei darbo apmokėjimo sistemos keitimo, pareigybės 

aprašymo keitimo, pareigybės lygio nustatymo, profesinės patirties trukmės skaičiavimo, pareiginės 

algos kintamosios dalies skyrimo, priemokų darbuotojams už papildomą darbą ar papildomų 

pareigų ar užduočių vykdymą, premijų skyrimo, sutaupytų metinių darbo užmokesčio fondo lėšų 

panaudojimas ar kiti svarbūs klausimai aptariami ir (ar) derinami socialinių paslaugų įstaigos 
kolektyvinėje sutartyje, ¡staigų, kuriose veikia profesinės sąjungos, sutaupytų metinių darbo 

užmokesčio fondo lėšų panaudojimas derinamas su įstaigoje veikiančia profesine sąjunga. Apie 

pareiginės algos pastoviosios dalies, pareiginės algos kintamosios dalies, priemokų prie atlyginimo 

ir kitų išmokų skyrimo tvarkos pasikeitimus darbdavys informuoja profesinę sąjungą likus ne



mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomų pasikeitimų įsigaliojimo dienos ir surengia viešas 

konsultacijas. Darbdavys supažindina profesinės sąjungos atstovus su socialinių paslaugų įstaigos 

biudžeto projektu, esant galimybėms, atsižvelgia į jų teikiamus pasiūlymus ir supažindina su 
patvirtintu socialinių paslaugų įstaigos biudžetu. Konsultacijos įforminamos protokolu.

VIII. SOCIALINĖS GARANTIJOS

8.1. Mirus darbuotojo sutuoktiniui, partneriui, sugyventiniui, jo tėvams, vaikams 
(įvaikiams), broliui(įbroliui), seseriai (įseseriai), taip pat išlaikytiniui, kurio globėju ar rūpintoju yra 

paskirtas darbuotojas, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami dokumentai, 
skiriama nuo 1 iki 5 MMA dydžio materialinė pašalpa iš įstaigai skirtų ligų.

8.2. Mirus darbuotojui, vienam iš šios Sutarties 8.1 punkte nurodytų asmenų iš įstaigai skirtų 

lėšų, jeigu yra šio asmens rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą bei ryšį su darbuotoju 

patvirtinantys dokumentai, skiriama nuo 1 iki 5 MMA dydžių pašalpa.

8.3. Darbuotojo ar jo šeimos nario laidotuvėms transportas skiriamas nemokamai.

8.4. Direktorius pagal galimybę darbuotojams suteikia teisę pasinaudoti tarnybiniu 

autotransportu, perkant kurą savo lėšomis.

8.5. Suteikiama materialinė parama, skiriant nuo 1 iki 5 MMA dydžio vienkartinę pašalpą, 

darbuotojui, nukentėjusiam nuo gaisro, stichinės nelaimės (potvynio, audros). Pašalpai gauti 
reikalingas darbuotojo prašymas, pažyma iš atitinkamų institucijų.

8.6. Gali būti skiriama nuo 1 iki 5 MMA dydžio vienkartinė pašalpa, kai darbuotojo laikinas 
nedarbingumas dėl sunkios ligos ar slaugomo asmens yra sunki materialinė padėtis. Pašalpai gauti 

reikalingas darbuotojo prašymas suderintas su profsąjungos komitetu, medicininių dokumentų 

išrašas.

8.7. Darbuotojams, esantiems vaiko auginimo atostogose iki 3 metų amžiaus, paliekamos 

Kolektyvinėje sutartyje galiojančios socialinės garantijos.

IX. DARBO SAUGA

9.1. Direktorius įsipareigoja sudaryti sveikas ir saugias darbo sąlygas dirbantiesiems, 
savalaikį ir kokybišką darbuotojų apmokymą, instruktavimą ir atestavimą darbų saugos, darbo 

sanitarijos, gaisrinės saugos bei kitais darbų saugos ir sveikatos klausimais. Pastoviai kontroliuoti



šių norminių dokumentų žinojimą bei laikymąsi. Visi darbuotojai privalo laikytis saugaus darbo 

reikalavimų.

9.2. Direktorius įsipareigoja sudaryti sąlygas, kad visų padalinių darbo vietose kenksmingi 

faktoriai neviršytų nustatytų leistinų normų, efektyviai veiktų ventiliacija, būtų normalus 
mikroklimatas, tinkamai sutvarkytos sanitarinės -  buitinės patalpos.

9.3. Vadovaujantis LR DK 143 str., darbuotojams, einantiems socialinio darbuotojo padėjėjo 

pareigas ir kurių pareigybės aprašyme yra priskirtas bendro naudojimo patalpų valymas, 

patvirtinamas valymo plotų normatyvas atitinkamai 1 etato krūviui -  640-660 kv. m. (ne kasdien 

valomų patalpų plotai neįeina į intervalą); 0,5 etato krūviui 320-340 kv. m. (ne kasdien valomų 
patalpų plotai neįeina į intervalą). Valymo plotai patvirtinami direktoriaus įsakymu.

9.4. Direktorius privalo užtikrinti darbo aplinkos tyrimus (oro užterštumą, darbo vietų 
apšvietimą, temperatūrą), įžeminimo kontūrą, sunkų fizinį darbą ir kt. Profesinės sąjungos 

komitetas turi teisę susipažinti su matavimų ir tyrimų rezultatais.

9.5. Dirbantieji aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, taip pat organizuojamas 

darbo drabužių skalbimas. Išduodamų darbuotojams asmeninių apsauginių priemonių sąrašas 
pridedamas (1 priedas).

9.6. Direktorius įsipareigoja kartu su profesine sąjunga steigti darbuotojų saugos ir sveikatos 
komitetą iš 4 narių (lygiomis dalimis). Komiteto nuostatus tvirtinti šalių susitarimu. Komiteto 

narius apmokyti mokymo įstaigoje pradėjus jiems eiti šias pareigas. Apmokymas galioja iki 
kadencijos pabaigos.

9.7. Apie globos namuose įvykusius nelaimingus atsitikimus (traumas, profesinius 

susirgimus ir kt.) direktorius įsipareigoja informuoti profesinės sąjungos komitetą ir pakviesti jo 

atstovą nelaimingo atsitikimo tyrimui.

9.8. Nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą arba iš darbo laikyti tokį atsitikimą, kada jis 

įvyko darbuotojui einant į darbą arba iš darbo, nenukrypstant nuo tiesioginio savo maršruto, nebuvo 

sustota ir vartota alkoholinių gėrimų.

9.9. Direktorius įsipareigoja rūpintis, kad būtų pirmos pagalbos vaistinėlės, jas nuolat 

papildyti medikamentais bei tvarsliava, sudaryti sąlygas sveikatos patikrinimui.

9.10. Kiekviename struktūriniame padalinyje turi būti paruoštos darbuotojų saugos ir 

sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijos ir jos turi būti suderintos su darbuotojų saugos ir 
sveikatos komitetu.

9.11. Vykdyti gydymo įstaigų rekomendacijas: esant galimybei, perkelti į lengvesnį darbą 
neįgaliuosius, ilgai ir dažnai sergančius bei dispanserizuotus darbuotojus.



9.12. Įstaigos vadovas gali apdrausti Įstaigos darbuotojus bendrosios civilinės atsakomybės 

draudimu nuo nelaimingų atsitikimų ištisą parą.

X. ŽALOS ATLYGINIMAS

10.1. Kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos 

kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą.

10.2. Atlygintinos turtinės žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. 

Nustatant atlygintinos turtinės žalos dydį, atsižvelgiama į:

10.2.1. Netekto turto ar turto, kurio vertė sumažėjo, vertę, atskaičiavus nusidėvėjimą, 
natūralų sumažėjimą ir turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius);

10.2.2. Žalą patyrusios darbo sutarties šalies kaltės laipsnį ir jos veiksmus, siekiant išvengti 
žalos atsiradimo;

10.2.3. Žalą padariusios darbo sutarties šalies kaltės laipsnį ir jos veiksmus, siekiant išvengti 
žalos atsiradimo;

10.2.4. Faktą, kiek patirtai žalai atsirasti turėjo įtakos darbdavio veiklos pobūdis, ir jam 

tenkanti komercinė ir gamybinė rizika.

10.3. Darbo ginčą dėl teisės nagrinėjantis organas gali sumažinti atlygintinos turtinės žalos 

dydį, atsižvelgdamas į žalą padariusios darbo sutarties šalies finansines ir ekonomines galimybes, 

išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Kai tam tikram darbuotojui atlygintinos turtinės žalos 
dydis sumažinamas, tai negali būti pagrindas padidinti atlygintinos turtinės žalos dydį kitiems kartu 

žalą padariusiems asmenims. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:
10.3.1. Žala padaryta tyčia;

10.3.2. Žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

10.3.3. Žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių

medžiagų darbuotojo;

10.3.4. Žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl 

nekonkuravimo;

10.3.5. Darbdaviui padaryta neturtinė žala.

10.4. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų 

vidutinių darbo užmokesčių dydžio, o jeigu turtinė žala padaryta dėl darbuotojo didelio 

neatsargumo, -  ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio.



XI. PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS

11.1. Profesinė sąjunga veikia vadovaujantis LR Profesinių sąjungų jstatymu.

11.2. Pasirašydamas Kolektyvinę sutartį direktorius pripažįsta profesinę sąjungą lygiaverčiu 
partneriu, išreiškiančiu darbuotojų teisėtus interesus įgyvendinant šią sutartį.

11.3. Profesinei sąjungai nemokamai skiriamos patalpos komiteto darbui ir sportinio -  

kultūrinio inventoriaus sandėliavimui, nemokamai leidžiama naudotis pašto, telefono, interneto 

ryšiais pagal patvirtintus limitus, spausdinimo, kopijavimo aparatais, skelbimų lentomis 
administracijos patalpose, esant reikalui, transportu, kanceliariniais reikmenimis.

11.4. Suderinus su administracija, profesinė sąjunga 2 kartus per metus gali šaukti visuotinį 
profesinės sąjungos narių susirinkimą darbo metu.

11.5. Esant darbuotojo prašymui, profesinės sąjungos komitetas pateikia globos namų 
buhalterijai sąrašus dėl profesinės sąjungos nario mokesčio atskaitymo į profesinės sąjungos 

nurodytas sąskaitas.

11.6. Atleidžiant profesinės sąjungos narį iš darbo darbdavio iniciatyva, vadovautis III sk. 

3.24. punktu (Direktorius negali atleisti iš darbo profesinės sąjungos nario be profesinės sąjungos 

komiteto sutikimo. Direktorius, prašydamas profesinės sąjungos sutikimo atleisti darbuotoją, turi 

pateikti atitinkamus dokumentus).
11.7. Globos namų profesinės sąjungos atstovams, išrinktiems į Lietuvos visuomeninių 

paslaugų profesinių sąjungų federacijos arba Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 

renkamuosius organus, sudaryti sąlygas, pateikus direktoriui atitinkamą dokumentą, dalyvauti 

rengiamuose profesinės sąjungos veiklos renginiuose, paliekant gaunamą darbo užmokestį.

11.8. Vykstant profesinių sąjungų organizuojamiems seminarams, konferencijoms, švietimo 

ar mokslo renginiams, profesinės sąjungos komiteto pirmininkas ar kiti profesinės sąjungos nariai, 

pirmininko teikimu, suderinus su direktoriumi, atleidžiami nuo darbo, mokant gaunamą darbo 

užmokestį.

11.9. Bet kokių pasiūlymų ar nesutarimų dėl kolektyvinės sutarties vykdymo atveju 

profesinės sąjungos komitetas ir direktorius įsipareigoja konsultuotis ir nagrinėti iškilusias 

problemas gera valia. Nesuradus kompromisų, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
11.10. Profesinės sąjungos komitetas įsipareigoja netrikdyti įstaigos ritmingo darbo piketais 

ar kitomis akcijomis, nukreiptomis prieš įstaigą, jeigu direktorius vykdo Kolektyvinės sutarties 
įsipareigojimus.

11.11. Darbuotojams, nepriklausantiems USGN profesinei sąjungai ir norintiems naudotis 

kolektyvine darbo sutartimi, mokėti palaikomąjį mokestį 1,1 % į profesinės sąjungos sąskaitą.



11.12. Pirmininkui suteikiama 10 % jo darbo laiko profesinės sąjungos veiklai vykdyti. Už šį 

laiką jam mokamas darbo užmokestį. Tuo laikotarpiu jam negali būti planuojamos socialinių 

paslaugų įstaigos užduotys ir pavedimai. Susitikimų, į kuriuos kviečia socialinių paslaugų įstaigos 

vadovas laikas į nustatytas darbo valandas neįskaitomas. Kaip pirmininkas naudoja suteiktas darbo 

valandas kontroliuoja profesinės sąjungos komitetas ir Sutartį pasirašiusi profesinė sąjunga.

11.13. Įstaigos administracija, planuodama profesinės sąjungos nario atliekamų darbo 

funkcijų patikrinimą, privalo apie tai informuoti Pirmininką prieš 5 darbo dienas ir įtraukti į 

komisijos, vykdančios patikrinimo funkcijas, sudėtį bent vieną Profesinės sąjungos valdymo organo 
narį



UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS IŠDUODAMŲ 

ASMENINIŲ APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
Eil. Darbuotojo pareigos Asmeninės apsauginės priemonės Naudojimo laikas
Nr. pavadinimas, tipas, paskirtis mėn.

1 Direktoriaus
pavaduotojas socialiniam 
ir medicininiam darbui

Medvilninis chalatas 24

2 Vyr. socialinis 
darbuotojas

Medvilninis chalatas 24

3 Socialinis darbuotojas Medvilninis chalatas 12
Socialinis darbuotojas Medvilninis chalatas/kelnės 12
(nuolatinės priežiūros 
skyrius)

Šlepetės 24

4 Socialinių paslaugų Medvilninis chalatas, 12
užimtumo specialistas Guminė avalynė 24

Šlepetės 24
Guminės pirštinės Iki susidėvėjimo

5 Socialinio darbuotojo Medvilninis chalatas/kelnės -2 vn. 12
padėjėjas (skyriuje Guminės pirštinės (vienkartinės) Iki susidėvėjimo
pareigybė nr. 1) Guminės pirštinės (daugkartinės) Iki susidėvėjimo

Šlepetės 12

6 Valytoja Medvilninis chalatas -  2 vn. 12
Guminės pirštinės Iki susidėvėjimo
Šlepetės 12

7 Socialinio darbuotojo Medvilninis chalatas 24
padėjėjas ( pareigybė nr. Šlepetės 12
8) Darbo pi Iki susidėvėjimo

rštinės
8 Skalbėjas Medvilninis chalatas/kelnės -  2 vn. 12

Prijuostės (guminės) 12
Guminiai batai 12
Šlepetės (guminės) 12
Guminės pirštinės Iki susidėvėjimo

9 Socialinio darbuotojo Chalatas/kelnės 12
padėjėjas (pareigybė Vienkartinės pirštinės Iki susidėvėjimo
nr.4) Šlepetės 12



Eil. Darbuotojo pareigos Asmeninės apsauginės priemonės Naudojimo laikas
Nr. pavadinimas, tipas, paskirtis
10 Socialinio darbuotojo Chalatas 12

padėjėja (pareigybė nr. 3) Šlepetės 12
11 Slaugytojas, Kostiumas (kelnės ir švarkas) 12

Masažuotojas, Apsauginė avalynė 12
Ergoterapeutas, Vienkartinė kepuraitė (pagal poreikį) Vienkartiniam
Kineziterapeutas

Vienkartinės pirštinės (pagal poreikį)
naudojimui
Vienkartiniam
naudojimui

Vienkartinė kaukė (pagal poreikį) Vienkartiniam
naudojimui

Apsauginis vožtuvėlis (darbui su 
cheminėmis medžiagomis)

Iki susidėvėjimo

Apsauginiai akiniai (darbui su 
cheminėmis medžiagomis)

Iki susidėvėjimo

Apsauginės guminės pirštinės (darbui su 
cheminėmis medžiagomis)

Iki susidėvėjimo

12 Fizinės medicinos ir Kostiumas (kelnės ir švarkas) 12
reabilitacijos slaugytojas Apsauginė avalynė 12

Vienkartinė kepuraitė (pagal poreikį) Vienkartiniam
naudojimui

Vienkartinės pirštinės (pagal poreikį) Vienkartiniam
naudojimui

Vienkartinė kaukė (pagal poreikį) Vienkartiniam
naudojimui

Apsauginis vožtuvėlis (darbui su 
cheminėmis medžiagomis)

Iki susidėvėjimo

Apsauginiai akiniai (darbui su 
cheminėmis medžiagomis)

Iki susidėvėjimo

Apsauginės guminės pirštinės (darbui su 
cheminėmis medžiagomis)

Iki susidėvėjimo

13 Vyriausioji slaugytoja Kostiumas(kelnės ir švarkas) 12
Apsauginė avalynė 12

14 Socialinio darbuotojo Kostiumas (kelnės ir švarkas) 12
padėjėjas(pareigybė nr. Šlepetės 12
2) Guminės pirštinės Iki susidėvėjimo

15 Budėtoj as-liftininkas Chalatas 24
Guminės pirštinės Iki susidėvėjimo

16 Elektrikas Darbo kostiumas 12
Darbo pirštinės Iki susidėvėjimo
Pašiltinta darbo striukė 24
Guminiai batai 24
Apsauginiai akiniai Iki susidėvėjimo
Respiratorius Iki susidėvėjimo
Pakietinta kepurė Iki susidėvėjimo
Gumuotos pirštinės Iki susidėvėjimo
Šiltos pirštinės Iki susidėvėjimo
Dielektrinės pirštinės Iki susidėvėjimo



Eil.
Nr.

D a r b u o t o j o  p a r e ig o s A s m e n in ė s  a p s a u g in ė s  p r ie m o n ė s  p a v a d in im a s ,  
t ip a s ,  p a sk ir t is

N a u d o j im o  la ikas

1 7 Santechnikas Darbo kostiumas 
Darbo pirštinės 
Pašiltinta darbo striukė 
Guminiai batai 
Apsauginiai akiniai 
Respiratorius 
Pakietinta kepurė 
Gumuotos pirštinės 
Šiltos pirštinės

1 2

Iki susidėvėjimo
2 4

2 4

Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo

1 8 Stalius Darbo kostiumas 
Darbo pirštinės 
Pašiltinta darbo striukė 
Guminiai batai 
Apsauginiai akiniai 
Respiratorius 
Pakietinta kepurė 
Gumuotos pirštinės 
Šiltos pirštinės 
Antivibracinės pirštinės 
Ausinės 
Skydelis

1 2

Iki susidėvėjimo
2 4

2 4

Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo

1 9 Pastatų ir įrenginių 
priežiūros darbininkas

Darbo kostiumas 
Darbo pirštinės 
Pašiltinta darbo striukė 
Guminiai batai 
Apsauginiai akiniai 
Respiratorius 
Pakietinta kepurė 
Gumuotos pirštinės 
Šiltos pirštinės 
Antivibracinės pirštinės 
Ausinės 
Skydelis

1 2

Iki susidėvėjimo
2 4

2 4

Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo 
Iki susidėvėjimo

2 0 Vairuotojas Chalatas 
Darbo pirštinės

2 4

Iki susidėvėjimo



MATERIALIAI ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

2. Inžinierius.

3. Informacinių technologijų specialistas.

4. Vyresnysis buhalteris.
5. Buhalteris.

6. Vyriausiasis slaugytojas.
7. Slaugytojas.

8. Socialinis darbuotojas.

9. Socialinio darbuotojo padėjėjas.

10. Socialinių paslaugų užimtumo specialistas.

11. Aptarnavimo ir ūkio padalinio darbuotojai.

Darbuotojo materialinė atsakomybė yra patvirtinama direktoriaus įsakymu.



Utenos socialinės globos namai______
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

______________ N r.________
(data)

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

L Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai
(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas)

Metinės veiklos 
užduotys / metinės 

užduotys
Siektini

rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo 
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 
vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas (toliau -  
vadovas) / savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančios institucijos vadovas 

ar jo įgaliotas asmuo (toliau -  
institucijos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo) vertins, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos 
užduotys / einamųjų metų 

užduotys
Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo 
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 
vadovaudamasis vadovas / 
institucijos vadovas ar jo 
įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos)
2.1.
2.2.



2.3.
2.4.
2.5.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų 
užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių 
įvykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)
JT.
3.2.
3.3.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas
Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių 

įvykdymo aprašymas
Pažymimas 

atitinkamas langelis
4.1. Darbuotojas /  biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos 
užduotis /  metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai -  4 □

4.2. Darbuotojas /  biudžetinės įstaigos vadovas iš esm ės įvykdė metines 
veiklos užduotis /  metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai -  3 □

4.3. Darbuotojas /  biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias metines 
veiklos užduotis /  metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai -  2 □

4.4. Darbuotojas /  biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos 
užduočių /  metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai -  1 
□

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 
vertinimo kriterijai

Pažymimas atitinkamas langelis: 
4 -  labai gerai 
3 -  gerai
2 -  patenkinamai 
1 -  nepatenkinamai

P a r e ig y b ė s  a p r a š y m e  n u sta ty tų  fu n k c ijų  v y k d y m a s , la ik a n tis  
n u s ta ty to s  tv a r k o s , t in k a m u  b ū d u

1 D  2 0  3 D  4 D

P a r e ig y b ė s  a p r a š y m e  n u s ta ty tų  fu n k c ijų  v y k d y m a s , a t s iž v e lg ia n t  į 
s tr a te g in iu s  įs t a ig o s  t ik s lu s

10 2D 3 D  4 D

T in k a m a s  tu r im ų  ž in ių , g e b ė j im ų  ir įg ū d ž ių  p a n a u d o j im a s ,  
a t l ie k a n t  fu n k c ija s  ir s ie k ia n t  r e z u lta tų

1 D  2 0  3 Ū  4 D

P A Ž Y M I M A S  L A N G E L I S , A T I T I N K A N T I S  G E B Ė J IM Ų  
A T L IK T I  P A R E I G Y B Ė S  A P R A Š Y M E  N U S T A T Y T A S  

F U N K C I J A S  V E R T I N I M Ų  V I D U R K I
1 □ 2 0  3 D  4 Ū

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)
_

6.2 .



III SKYRIUS
BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

7. Bendras veiklos vertinimas
P a ž y m i m a s  l a n g e l i s ,  a t i t i n k a n t i s  b e n d r ą  p a s i e k t ų  r e z u l t a t ų ,  v y k d a n t  u ž d u o t i s ,  ir  g e b ė j i m ų  

a t l ik t i  p a r e i g y b ė s  a p r a š y m e  n u s t a t y t a s  f u n k c i j a s  v e r t i n i m ų  v i d u r k į

V e r t i n i m a s Nepatenkinamai -  □ Patenkinamai -  □ Gerai -  □ Labai gerai -  □

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:

(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka)

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau: (ko 
nereikia, išbraukti)
(ko nereikia, išbraukti)

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)



Utenos socialinės globos namu Sveikatos priežiūros padalinio darbuotoju
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

_______________ N r .__________
(data)

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

L Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

M etinės užduotys 
(toliau -  užduotys)

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų 
vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 
laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 
vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra 
įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai

1.1.
1.2.

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo 
rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 
rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 
vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos)
2.1.
2.2.
2.6.



3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

3.1.
3.2.
3.3.

II SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas
Užduočių įvykdym o aprašymas Pažymimas atitinkamas 

langelis
4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 
vertinimo rodiklius Labai gerai □

4.2. Darbuotojas iš esm ės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Gerai □

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Patenkinamai □

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □

5. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui)

5.1.
5.2.

III SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:____________________________

(vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlym ais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas)
(vardas ir pavardė)



Utenos socialinės globos namu Socialiniu paslaugu priežiūros padalinys
(valstybės ar savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas arba jos struktūrinis padalinys)

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS PADALINIO DARBUOTOJŲ 
KASMETINIO VEIKLOS VERTINIMO 

IŠVADA

________Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

l.Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metinės veiklos 
užduotys (toliau -  

užduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo 
rodikliai 

(kiekybiniai, 
kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 
vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar 
nustatytos užduotys yra 

įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.



2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(k iek y b in ia i, k okyb in iai, la iko ir kiti 

rodik lia i, kuriais vadovaudam asis  

v a d o v a s vertins, ar nustatytos u žduotys  

yra įv y k d y to s)

2 .1 .

2 .2 .

2 .3 .

2 .4 .

2 .5 .

2 .6 .

3. Rizikos, kurioms esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos
(p ild om a kartu suderinus su darbuotoju)

3 .1 .

3.2.
3.3.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR PASIŪLYMAI,

KAIP TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas 
atitinkamas langelis

4.1. Darbuotojas įvykdė visas ir viršijo kai kurias sutartas metines veiklos 
užduotis pagal nustatytus vertinimo rodiklius

Labai gerai □

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė sutartas metines veiklos užduotis pagal 
nustatytus vertinimo rodiklius Gerai □

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias sutartas metines veiklos užduotis 
pagal nustatytus vertinimo rodiklius Patenkinamai □

4.4. Darbuotojas neįvykdė metinių veiklos užduočių pagal nustatytus 
vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □

5. Pasiūlymai, kaip tobulinti kvalifikaciją
(nurodoma, kokie mokymai (konkrečiai) siūlomi darbuotojui)
5 .1 .

5 .2 .



III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas 
funkcijas vertinimo kriterijai

Pažymimas 
atitinkamas langelis
1 -  nepatenkinamai
2 -  patenkinamai
3 -  gerai
4 -  labai gerai 
(pildo darbuotojas)

Įrašomas
tiesioginio vadovo 

vertinimas ir 
komentaras, jeigu 
jo ir darbuotojo 

vertinimai 
nesutampa

1. Informacijos valdymas atliekant funkcijas 1 d  2 d 
4 d

3 D

2. Efektyvus darbo laiko planavimas 1 d  2  d  
4 d

3 D

3. Racionaliausio būdo / metodo pasirinkimas 
funkcijoms atlikti

1 d  2 d 
4 d

3 □

4. Bendradarbiavimas su kitais darbuotojais 
sprendžiant problemas ir priimant sprendimus

1 d  2 d 
4 d

3 D

5. Kiti darbuotojo vertinimai, jeigu įstaigoje 
taikomos ir kitos personalo valdymo priemonės, 
susijusios su tarnybinės veiklos vertinimu

1 d  2  d 
4 d

3 D

BENDRAS ĮVERTINIMAS 1 d  2 d 
4 d

3 D

IV SKYRIUS 
PASTABOS

6. Pastabos (pvz.: nurodomos pastabos apie vertinimą, jo  eigą):

(vertinančiojo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais bei pastabomis susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(kas nereikalinga, išbraukti)

(Profesinės sąjungos ar darbo tarybos atstovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)



1 Priedas

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ A, B, C IR D LYGIO PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Valdymo personalas

Pareigybės lygis ir pavadinimas
Pastoviosios dalies koeficientas

Profesinio darbo ir vadovaujamo darbo patirtis (metais)
A lygis Iki 5 5-10 Daugiau kaip 10

Pavaduotojai 8,8 (11,44*)-13,9 8,9 (11,57*)-14,1 9,0 (11,7*)-14,3
Direktoriaus pavaduotojas socialiniam ir 
medicininiam darbui 11,5 (1 3 ,6 4 / 13,84**) 1 1 ,6 (1 3 ,8 /1 4 ,0 * * ) 1 1 ,7 (1 3 ,9 5 /1 4 ,1 5 * * )

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 8 ,8 /9 ,0 8 ,9 9 /9 ,1 9 9,3 /  9,5

Padalinio vadovas 8,0-12,6 8,1 -13,0 8,2 -14,0
Vyriausiasis buhalteris 1 0 ,8 /1 1 ,0 1 1 ,8 /1 2 ,0 1 2 ,8 /1 3 ,0

Padalinio vadovo pavaduotojas 7,5-11,5 7,6 -12,5 7,7- 13,5
Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas 7,0 / 7,2 8,0 /  8,2 9,0 /  9,2

Specialistai 6,0 -10,0 6,1-11,0 6,2 -  12,0 6,3 -  13,0
Vyresnysis buhalteris 7,1 /  7,3 7,6 /  7,8 8,1 /  8,3 8,6 /  8,8

Personalo vadovas 6,8 /  7,0 7,3 /  7,5 7,8 /  8,0 8,4 /  8,6

Juristas 6,6 /  6,8 7,1 /  7,3 7,6 /  7,8 8,2 /  8,4

Informacinių technologijų specialistas 6,4 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7 8,0 /  8,2

Inžinierius 6,0 / 6,2 6,5 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7

B lygis 5,6 -  8,5 5,7 -  9,0 5,8-9,5 5,9 -10,0
Buhalteris 6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7

* minimalūs koeficientai yra padidinti 30%.

** koeficientas su aukštesne kategorija pagal šakinę 25% ir 0,2 padidinimu. 

Koeficientai yra padidinti 0,2 {tik profesinės sąjungos nariams).



Pareigybės lygis ir pavadinimas
Pastoviosios dalies koeficientas

Profesinio darbo ir vadovaujamo darbo patirtis (metais)
Iki 2 2 -5 5-10 Daugiau kaip 10

A lygis 8,0 (10,4*) -12,6 8,1 (10,53*) -13,0 8,2 (10,66*) -  14,0
Vyriausiasis socialinis darbuotojas 
(Padalinio vadovas) 1 0 ,4 (1 2 ,5 6 / 12,76**) 10,6(12,71 /  12,91**) 1 0 ,7 (1 3 ,0 2 /  13,22**)

6,0 (7,8*) -10,0 6,1 (7,93*)-11,0 6,2 (8,06*) -12,0 6,3 (8,19*) -13,0
Su kvalifikacine kategorija Su žemiausia kvalifikacine kategorija (+15%)
Socialinis darbuotojas

6,9 (8,7 /  8,9) 7,02 (8 ,8 5 /9 ,0 5 ) 7,13 (8 ,9 9 /9 ,1 9 ) 7,25 (9 ,1 4 /9 ,3 4 )

Su aukštesne kvalifi kacine kategorija (+25%)
Socialinis darbuotojas

7,5 (9 ,3 /9 ,5 ) 7,63 (9 ,4 6 /9 ,6 6 ) 7,75 (9,61 /  9,81) 7,88 (9 ,7 7 /9 ,9 7 )

Su aukščiausia kvaliiIkacine kategorija (+30%)
Socialinis darbuotojas

7,8 (9,6 /  9,8) 7,93 (9 ,76 /  9,96) 8,06 (9 ,9 2 /  10,12) 8 ,1 9 (1 0 ,0 8 /1 0 ,2 8 )

Be kvalifikacinės kategorijos
Dvasinė asistentė

7,8 /  8,0 7 ,9 3 /8 ,1 3 8,06 / 8,26 8 ,1 9 /8 ,3 9

B lygis 5,6 (7,28*) -  8,5 5,7 (7,41*)-9,0 5,8 (7,64*) -  9,5 5,9 (7,77*)-10,0
Socialinių paslaugų užimtumo specialistas

7,28 / 7,48 7,41 /  7,61 7,64 /  7,84 7,77 /  7,97

______________ c  Įygfc_______________ 5,1 (6,63*) -  6,7 5,2 (6 ,76*) -  7,1 5,3 (6,89*) -  7,5 5,4 ( 7 ,0 2 * ) -8 ,0
Socialinio darbuotojo padėjėjas

6,63 /  6,7 6 ,76 /  6,96 6,89  /  7,09 7,02 /  7,22

* minimalus koeficientai yra padidinti 30%.

** koeficientas su aukštesne kategorija pagal šakinę 25% ir 0,2 padidinimu. 

Koeficientai yra padidinti 0,2 (tik profesinės sąjungos nariams).



Pareigybės lygis ir pavadinimas
Pastoviosios dalies koeficientas

Profesinio darbo ir vadovaujamo darbo patirtis (metais)
Iki 2 2 -5 5-10 Daugiau kaip 10

A lygis 8,0 -  12,6 8,1 -  13,0 8,2 -14,0
Vyriausiasis slaugytojas 
(Padalinio vadovas) 9 ,8 /1 0 ,0 1 0 ,3 /1 0 ,5 1 0 ,8 /1 1 ,0

6,0 -  10,0 6,1-11,0 6,2 -  12,0 6,3 -13,0
Dietistas 6,4 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7 8,0 /  8,2
Kineziterapeutas 6,4 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7 8,0 /  8,2
Ergoterapeutas 6,4 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7 8,0 /  8,2

Fizinės m edicinos ir reabilitacijos 
slaugytojas 6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7

M asažuotojas 6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7

B lygis 5,6 -  8,5 5,7-9,0 5,8 -  9,5 5,9 -10,0
Slaugytojas

6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 7,0 /  7,2 7,5 /  7,7

Koeficientai yra padidinti 0,2 (tik profesinės sąjungos nariams).



Pareigybės lygis ir pavadinimas

Pastoviosios dalies koeficientas

Profesinio darbo patirtis (metais)

Iki 2 2 -5 5-10 Daugiau kaip 10
C lygis 5,1 -  6,7 5,2-7,1 5,3 -  7,5 5,4-8,0

Stalius
5 ,5 /5 ,7 6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 6,65 /  6,85

Elektrikas
5 ,5 /5 ,7 6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 6 ,6 5 /6 ,8 5

Santechnikas
5 ,5 /5 ,7 6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 6,65 /  6,85

Vairuotojas
5 ,5 /5 ,7 6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 6,65 /  6,85

Budėtojas -  liftininkas
5,5 /  5,7 6,0 /  6,2 6,5 /  6,7 6,65 /  6,85

D lygis 4,91
Pastatų ir įrenginių priežiūros 
darbininkas 4 ,9 1 /5 ,1 1

Skalbėjas 4 ,9 1 /5 ,1 1

Valytojas 4,91 /  5,11

Koeficientai yra padidinti 0,2 (tik profesinės sąjungos nariams).


