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KOLEKTYVINÄ– SUTARTIS
Vilnius, du tÅ«kstanÄ•iai penktÅ³jÅ³ metÅ³ birÅ¾elio mÄ—nesio trisde&scaron;imta diena
Vilniaus teritorinÄ— muitinÄ—, ats
Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s vir&scaron;ininko Prano DragÅ«no, veikianÄ•io pagal muitinÄ—s nuostatus, toliau &ndash;
Darbdavys, ir Vilniaus teritorinÄ— muitinÄ—s Ä¯staigÅ³ darbuotojÅ³ profesinÄ— sÄ…junga, atstovaujama valdybos pirmininko
JÅ«riaus Bruklio, veikianÄ•io pagal profesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯status, toliau &ndash; ProfsÄ…junga,gerbdami Å¾mogaus teises
siekdami plÄ—toti demokratijÄ… ir prisidÄ—ti prie pilietinÄ—s visuomenÄ—s kÅ«rimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir ES teisÄ—s aktais ir tarptautiniais susitarimais bei TarptautinÄ—mis darbo organizavimo
konvencijomis, kaip lygiaverÄ•iai socialiniai partneriai, sudaro &scaron;iÄ… kolektyvinÄ™ sutartÄ¯, toliau - Sutartis, dÄ—l Vilniau
teritorinÄ—s muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ ir kitÅ³ darbuotojÅ³, dirbanÄ•iÅ³ pagal darbo sutartis, toliau &ndash; Darbuotojai, darbo
organizavimo, darbo apmokÄ—jimo, kvalifikacijos kÄ—limo bei perkvalifikavimo, darbuotojÅ³ saugos ir sveikatos, ekonominiÅ³,
socialiniÅ³ garantijÅ³ taikymo bei teisÄ—s aktais nustatyto pareigÅ«nÅ³ materialinio aprÅ«pinimo.
1 straipsnis. SUTARTIES REGULIAVIMO PRINCIPAI
1.TeisiÅ³ ir pareigÅ³ pereinamumo principas.
Pasikeitus administracijos vadovui ar Ä¯staigos pavaldumui &scaron;i Sutartis lieka galioti ir naujam teisiÅ³ bei pareigÅ³
perÄ—mÄ—jui.
2.&Scaron;aliÅ³ lygybÄ—s principas.
Abi &scaron;ios Sutarties &scaron;alys veikdamos ir vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Konstitucija, Ä¯statymais ir
kitais teisÄ—s aktais bei susitarimais tarp MuitinÄ—s departamento ir Lietuvos muitinÄ—s Ä¯staigÅ³ darbuotojÅ³ profesiniÅ³
sÄ…jungÅ³ susivienijimo turi lygias teises vykdydamos &scaron;iÄ… SutartÄ¯.
3.InteresÅ³ derinimo principas.
Abi Sutarties &scaron;alys turÄ—damos skirtingus interesus juos derina ir priima abipusiai naudingus sprendimus.
4.Darbuotojo teisiÅ³ vir&scaron;enybÄ—s principas.
Esant teisÄ—s normÅ³ konkurencijai (kolizijai), i&scaron;skyrus ES Ä¯statymus ir tarptautines sutartis, visi sprendimai
priimami darbuotojÅ³ naudai.
2 straipsnis. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMAS, PAKEITIMO BEI PAPILDYMO TVARKA
5.&Scaron;i Sutartis galioja visiems Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s darbuotojams.
6.Sutarties projektas svarstomas struktÅ«riniÅ³ padaliniÅ³ darbuotojÅ³ susirinkime.
Susirinkimas yra teisÄ—tas, jeigu jame dalyvauja ne maÅ¾iau kaip pusÄ— struktÅ«rinio padalinio darbuotojÅ³.

7. Sutartis Ä¯sigalioja jÄ… pasira&scaron;ius ir galioja iki naujos sutarties pasira&scaron;ymo. KolektyvinÄ— sutartis gali bÅ«
nutraukta &scaron;aliÅ³ susitarimu.
8. &Scaron;ios Sutarties sÄ…lygos galioja, jei nenumato blogesniÅ³ sÄ…lygÅ³ darbuotojams, palyginus su tomis, kurios yra
nustatytos teisÄ—s aktuose bei Ä¯sigaliojusiose tarptautinÄ—se sutartyse.
9. Visi ginÄ•ai dÄ—l &scaron;ios Sutarties keitimo, papildymo ar nutraukimo sprendÅ¾iami derybomis tarp &scaron;aliÅ³.
Nei&scaron;sprendus ginÄ•Å³ derybomis, jie sprendÅ¾iami Ä¯statymÅ³ nustatyta tvarka.
10.Sutarties Ä¯sipareigojimÅ³ vykdymÄ… kontroliuoja &scaron;aliÅ³ atstovai, taip pat Ä¯statymÅ³ Ä¯galiotos institucijos.

11. NustaÄ•ius Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktÄ…, &scaron;alys ra&scaron;tu informuoja viena kitÄ… ir p
10 dienÅ³ laikotarpÄ¯, vienos i&scaron; &scaron;aliÅ³ reikalavimu, &scaron;aukiamas &scaron;aliÅ³ Ä¯galiotÅ³ atstovÅ³
pasitarimas i&scaron;ai&scaron;kintiems trÅ«kumams ar paÅ¾eidimams aptarti ir pa&scaron;alinti.
12. Sutarties &scaron;aliÅ³ atstovai vienÄ… kartÄ… per metus, atsiskaito darbuotojÅ³ susirinkimui dÄ—l sutarties vykdymo.
DarbuotojÅ³ susirinkimas su&scaron;aukiamas ne vÄ—liau kaip iki pirmo ketvirÄ•io pabaigos.
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3 straipsnis. &Scaron;ALIÅ² Ä®SIPAREIGOJIMAI

13.Darbdavys Ä¯sipareigoja:

13.1. ProfsÄ…jungai pasiÅ«lius, svarstyti galimybÄ™ priimti, pakeisti ar panaikinti tvarkas ar instrukcijas darbo, socialiniais ir
ekonominiais klausimais;

13.2. suteikti galimybÄ™ ProfsÄ…jungos Ä¯galiotiems atstovams laisvu nuo darbo metu dalyvauti stebÄ—tojÅ³ teisÄ—mis ko
darbe: vertinant ir atestuojant darbuotojus, tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ skyrimo, svarstant klausimus, susijusius su
paskatinimÅ³ skyrimu darbuotojams bei kitus darbo (tarnybos) klausimus. Jei administracija mato, kad yra bÅ«tinybÄ—,
komisijos nariu skiriamas ProfsÄ…jungos Ä¯galiotas asmuo;

13.3. sudaryti sÄ…lygas Ä¯galiotiems ProfsÄ…jungos atstovams ra&scaron;tu informavus administracijÄ… lankytis padaliniu
kur dirba profesinÄ—s sÄ…jungos nariai;

13.4. pateikti informacijÄ… ar dokumentus, apie darbuotojÅ³ socialines, ekonomines bei darbo sÄ…lygas per 15 kalendoriniÅ
dienÅ³ nuo pra&scaron;ymo gavimo.
14.ProfsÄ…junga Ä¯sipareigoja:
14.1.savo veikla siekti gerinti darbuotojÅ³ darbo drausmÄ™;
14.2.rÅ«pintis darbuotojÅ³ poilsiu bei reabilitacija, organizuoti sporto bei &scaron;ventinius renginius;

14.3. pasiÅ«lymus dÄ—l teisÄ—s aktÅ³ rengimo, keitimo, papildymo, panaikinimo ar priÄ—mimo, susijusius su darbuotojÅ³ d
ekonominiais ir socialiniais interesais teikti MuitinÄ—s departamentui, FinansÅ³ ministerijai ar kitoms institucijoms,
prie&scaron; tai informavus muitinÄ—s vadovybÄ™.
4 straipsnis. DARBO SANTYKIAI

15. Darbuotojams priimti Ä¯ darbÄ… (tarnybÄ…) sudaroma komisija, kurioje stebÄ—tojÅ³ teisÄ—mis gali dalyvauti Ä¯galiotas
ProfsÄ…jungos narys.
16. TeisÄ—s aktÅ³, reglamentuojanÄ•iÅ³ darbÄ…, patvirtintos kopijos (pareigybÄ—s apra&scaron;ymas, skyriaus
(tarnybos,padalinio) darbo tvarka, vidaus darbo taisyklÄ—s ir kt.) Ä¯teikiamos asmeni&scaron;kai darbuotojui, jam
pageidaujant.
17.Darbdavys turi teisÄ™ pakeisti darbuotojo tarnybos ar darbo sÄ…lygas tik Ä¯statymÅ³ numatytais atvejais.

18. Sudaryti terminuotÄ… darbo sutartÄ¯ galima tik tuo atveju, jeigu darbuotojas priimamas atlikti konkretÅ³ darbÄ…, pavadu
arba pakeisti laikinai nesantÄ¯ darbuotojÄ….
19. DarbuotojÅ³ veiklos vertinimo komisijos darbe stebÄ—tojÅ³ teisÄ—mis dalyvauja ir ProfsÄ…jungos Ä¯galiotas atstovas.

20. Su ProfsÄ…junga surengiamos konsultacijos kai: pertvarkoma Ä¯staigos struktÅ«ra ar darbo organizavimas, arba
numatoma atleisti darbuotojus dÄ—l darbuotojÅ³ skaiÄ•iaus maÅ¾inimo ir dÄ—l kitÅ³ svarbiÅ³ prieÅ¾asÄ•iÅ³ (ne dÄ—l jÅ³ kaltÄ

Su ProfsÄ…junga konsultuojamasi dÄ—l optimaliÅ³ darbo sÄ…lygÅ³ nustatymo, dÄ—l priemoniÅ³, kuriÅ³ reikia imtis, kad
atleidÅ¾iamÅ³jÅ³ skaiÄ•ius bÅ«tÅ³ minimalus ir bÅ«tÅ³ sumaÅ¾inti neigiami padariniai atleidÅ¾iamiesiems, dÄ—l numatytÅ³ atl
personalijÅ³, atleidimo i&scaron; darbo terminÅ³, numatyti galimybes atleidÅ¾iamÅ³jÅ³ perkvalifikavimui, kito darbo pasiÅ«lÄ….
Konsultacijos pradedamos ne vÄ—liau kaip prie&scaron; mÄ—nesÄ¯ iki pertvarkymo ar Ä¯spÄ—jimÅ³ apie numatomÄ… pareigy
panaikinimÄ… arba galimÄ… atleidimÄ… Ä¯teikimÄ… darbuotojams. Tuo atveju, jeigu Darbdavio ir ProfsÄ…jungos nuomonÄ—
atleidÅ¾iamÅ³ ar perkeliamÅ³ darbuotojÅ³ nesutampa, atleidÅ¾iant ir/ar perkeliant Ä¯ kitÄ… darbÄ… darbuotojÄ… - Darbdavys
atsiÅ¾velgia Ä¯ ProfsÄ…jungos pasiÅ«lymus.
21.PareigybiÅ³ apra&scaron;ymus svarsto sudaryta komisija, Ä¯ kuriÄ… Ä¯traukiamas ir ProfsÄ…jungos Ä¯galiotas asmuo.

22. Apie numatomÄ… pareigybÄ—s apra&scaron;ymo pakeitimÄ… darbuotojas informuojamas i&scaron; anksto nurodant ko
konkreÄ•ios funkcijos keiÄ•iamos ir ar toms funkcijoms atlikti numatomas darbuotojo perkvalifikavimas.

23. Skirti atlikti laikinai nesanÄ•io darbuotojo pareigas galima tik gavus ra&scaron;ti&scaron;kÄ… pavaduojanÄ•iojo darbuoto
sutikimÄ…. Papildomu darbu laikomas ir pavadavimas darbuotojÅ³, jÅ³ atostogÅ³ ar laikino nedarbingumo metu.

24. DraudÅ¾iama Ä¯spÄ—ti darbuotojÄ… apie atleidimÄ… ir atleisti i&scaron; darbo, i&scaron;skyrus darbuotojo pra&scaron
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laikino nedarbingumo metu.

25. Darbuotojams, netekusiems darbingumo dÄ—l suÅ¾alojimo darbe arba profesinÄ—s ligos, darbo vieta paliekama kol bu
atgautas darbingumas arba nustatytas invalidumas.

26. Darbuotojai, i&scaron;rinkti Ä¯ darbuotojÅ³ atstovaujamuosius organus, negali bÅ«ti atleisti i&scaron; darbo kai nÄ—ra jÅ
kaltÄ—s be i&scaron;ankstinio ProfsÄ…jungos sutikimo.

27. Kai maÅ¾inamas darbuotojÅ³ skaiÄ•ius pirmenybÄ—s teisÄ™, be teisÄ—s aktuose numatytÅ³ kitÅ³ atvejÅ³, bÅ«ti paliktie
turi darbuotojai:
27.1.turintys tris ir daugiau vaikÅ³ iki 18 metÅ³;
27.2.kuriÅ³ &scaron;eimoje yra moksleivis arba studentas, o kitas sutuoktinis yra bedarbis ar invalidas, ar mirÄ™s;
27.3.kurie augina vaikÄ… invalidÄ…;
27.4.kurie vieni priÅ¾iÅ«ri kitus &scaron;eimos narius, pripaÅ¾intus invalidais;

27.5. kurie turi ne maÅ¾iau kaip de&scaron;imties metÅ³ nepertraukiamÄ…jÄ¯ darbo staÅ¾Ä… muitinÄ—je, i&scaron;skyrus
darbuotojus, Ä¯gijusius teisÄ™ Ä¯ senatvÄ—s pensijÄ… arba jÄ… gaunanÄ•ius;
27.6.ProfsÄ…jungos valdymo organÅ³, numatytÅ³ pagal Ä¯status, nariai;
27.7.darbo ginÄ•Å³ komisijÅ³ nariai.

28. Ä®teikus darbuotojui, dirbanÄ•iam pagal darbo sutartÄ¯, Ä¯spÄ—jimÄ… dÄ—l pareigybÄ—s panaikinimo arba galimo atle
i&scaron; darbo ne dÄ—l darbuotojo kaltÄ—s, jam pra&scaron;ant skiriamas laisvas laikas kito darbo paie&scaron;koms per
visÄ… Ä¯spÄ—jimo laikotarpÄ¯.

29. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dienÄ… privalo i&scaron;mokÄ—ti visas jam priklausanÄ•ias pinigÅ³ sumas, nusta
tvarka uÅ¾pildyti darbuotojo valstybinio socialinio draudimo paÅ¾ymÄ—jimÄ…, o darbuotojui pra&scaron;ant, i&scaron;duoti
paÅ¾ymas: apie darbÄ…, nurodant darbo funkcijas (pareigas), jo pradÅ¾ios ir pabaigos datas, darbo Ä¯vertinimÄ… ir kt.
30. NutrÅ«kus darbo santykiams dÄ—l darbuotojo mirties, jam priklausantys pinigai i&scaron;mokami sutuoktiniui arba kitam
&scaron;eimos nariui, arba teisÄ—tam parei&scaron;kÄ—jui.

Darbuotojas turi teisÄ™ nutraukti darbo santykius apie tai ra&scaron;tu Ä¯spÄ—jÄ™s DarbdavÄ¯ Ä¯statymais nustatyta tvark
Darbuotojas per visÄ… Ä¯spÄ—jimo laikotarpÄ¯ turi teisÄ™ at&scaron;aukti savo pra&scaron;ymÄ… ir tÄ™sti darbÄ….

31. Darbdavys sudaro tinkamas sÄ…lygas darbuotojams kelti kvalifikacijÄ… ir kiekvienais metais uÅ¾tikrina tolygÅ³ darbuoto
siuntimÄ… tobulintis Ä¯ kvalifikacijos kÄ—limo kursus, seminarus ir t.t.

32. Darbo drausmÄ™ muitinÄ—je apibrÄ—Å¾ia dokumentai, nustatantys darbo tvarkÄ… viduje ir reglamentuojantys kolekty
muitinÄ—s tarpusavio santykius: darbo tvarkos, nuostatai ir kiti teisÄ—s aktai. Prie&scaron; tvirtindamas dokumentus,
reglamentuojanÄ•ius darbo tvarkÄ…, Darbdavys juos derina su ProfsÄ…junga.

33. Darbdavys, sudarÄ™s komisijÄ… pareigÅ«no tarnybiniam nusiÅ¾engimui tirti, ne vÄ—liau kaip per tris darbo dienas apie
informuoja ProfsÄ…jungÄ… ir sudaro galimybÄ™ jos darbe stebÄ—tojo teisÄ—mis dalyvauti Ä¯galiotam ProfsÄ…jungos atstovu

34.Darbuotojo, kurio tarnybinis nusiÅ¾engimas tiriamas, pra&scaron;ymu jam pateikiama surinkta medÅ¾iaga susipaÅ¾inti.

35. Prie&scaron; skiriant tarnybinÄ™ (drausminÄ™) nuobaudÄ…, darbuotojui, i&scaron;rinktam Ä¯ darbuotojÅ³ atstovaujamu
organus, reikalingas i&scaron;ankstinis ProfsÄ…jungos sutikimas dÄ—l darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrÄ¯stumo,
paÅ¾eidimo fakto nustatymo ir kitÅ³ tarnybinÄ—s (drausminÄ—s) nuobaudos skyrimo aplinkybiÅ³ teisÄ—tumo bei objektyvumo
parenkant nuobaudos rÅ«&scaron;Ä¯.
36.ProfsÄ…junga turi teisÄ™ pasiÅ«lyti darbdaviui panaikinti darbuotojui skirtÄ… drausminÄ™ nuobaudÄ….
37. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, darbo ginÄ•us sprendÅ¾ia darbo ginÄ•Å³ komisijoje vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
38. Ra&scaron;ytinÄ—s individualios visi&scaron;kos materialinÄ—s atsakomybÄ—s sutartys gali bÅ«ti sudaromos su
darbuotojais, einanÄ•iais &scaron;ias pareigas:
http://senas.tarnautojai.lt
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38.1.posto, skyriaus vir&scaron;ininkas;
38.2.posto, skyriaus vir&scaron;ininko pavaduotojas;
38.3.vyriausiasis inspektorius;
38.4.vyresnysis inspektorius;
38.5.inspektorius;
38.6.vyriausiasis buhalteris-kasininkas;
38.7.vyresnysis buhalteris-kasininkas;
38.8.vyriausiasis inÅ¾inierius transportui;
38.9.vyriausiasis inÅ¾inierius mechanikas;
38.10.vyriausiasis inÅ¾inierius elektrikas;
38.11.vyriausiasis inÅ¾inierius aprÅ«pinimui;
38.12.autotransporto specialistas;
38.13.sandÄ—lio vedÄ—jas;
38.14.Å«kio vedÄ—jas.

39. Ra&scaron;ytinÄ— kolektyvinÄ— visi&scaron;kos materialinÄ—s atsakomybÄ—s sutartis sudaroma su darbuotojais, dirb
Å«kio ir aprÅ«pinimo skyriaus sandÄ—lyje.
40. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, padarytÄ… materialinÄ™ Å¾alÄ… Darbdaviui, privalo atlyginti tik tuo atveju,
susieta su teisÄ—s aktÅ³ paÅ¾eidimu, darbuotojo darbo pareigÅ³ nevykdymu, netinkamu vykdymu arba nusikalstama veika.

Kai Å¾ala padaroma esant pasira&scaron;ytai kolektyvinei visi&scaron;kos materialinÄ—s atsakomybÄ—s sutarÄ•iai, kiekvie
atveju nustatomas kiekvieno i&scaron; jÅ³ kaltÄ—s laipsnis. Tuo atveju, kai nustatyti konkretaus darbuotojo kaltÄ—s laipsnio
neÄ¯manoma, Å¾alos dydis nustatomas proporcingai pagal fakti&scaron;kai dirbto laiko trukmÄ™ per kurÄ¯ susidarÄ— Å¾ala.

41. Darbuotojas turi teisÄ™ atsisakyti priimti materialines vertybes, jeigu Darbdavys nesudaro tinkamÅ³ sÄ…lygÅ³ jam patikÄ
vertybiÅ³ apsaugai.
42. &Scaron;ioje Sutartyje neaptartiems darbo santykiams taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisÄ—s aktai,
tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.
5 straipsnis. DARBO IR POILSIO LAIKAS

43. Darbo laikas - tai laikas, kurÄ¯ darbuotojas privalo dirbti jam pavestÄ… darbÄ…, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai:
fakti&scaron;kai dirbtas laikas, budÄ—jimas darbe arba namuose, tarnybinÄ—s komandiruotÄ—s, laikas, reikalingas parengti ir
sutvarkyti darbo vietÄ…, darbo Ä¯rankius, tarnybinÄ—s kelionÄ—s Ä¯ kitÄ… vietovÄ™ laikas, privalomÅ³ medicinos apÅ¾iÅ«rÅ³
su darbu, laikas, staÅ¾uotÄ—s, kvalifikacijos kÄ—limas (kursai, seminarai, konferencijos ir kt.) muitinÄ—je ar kituose mokymo
centruose.
44. Darbuotojams, kuriems kvalifikacijos kÄ—limo ar perkvalifikavimo (seminarÅ³, kursÅ³ ir t.t.) laikas sutampa su laisvu nuo
darbo metu, &scaron;is laikas kompensuojamas suteikiant laisvÄ… nuo darbo laikÄ… kitu, jo pasirinktu, metu.
45. KasdieninÄ— darbo laiko trukmÄ— darbuotojams, dirbantiems ne pamainomis, yra 8 valandos per dienÄ… ir negali
vir&scaron;yti 40 valandÅ³ per penkiÅ³ darbo dienÅ³ savaitÄ™. Maksimalus darbo laikas per savaitÄ™ - 48 valandos, Ä¯skaitant
vir&scaron;valandÅ¾ius. Darbuotojo vir&scaron;valandinis darbas per dvi dienas i&scaron; eilÄ—s negali vir&scaron;yti
keturiÅ³ valandÅ³, o per metus - 120 valandÅ³.
46. DarbuotojÅ³, dirbanÄ•iÅ³ pamainomis, darbo laikas negali bÅ«ti ilgesnis kaip 24 valandos per parÄ…, o vidutinis darbo
laikas per septynias dienas neturi vir&scaron;yti 48 valandÅ³.
47.Ne visas darbo dienos ar darbo savaitÄ—s laikas nustatomas kai to pageidauja:
http://senas.tarnautojai.lt
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47.1.darbuotojas, auginantis vaikÄ… iki 3 metÅ³ amÅ¾iaus;
47.2.nÄ—&scaron;Ä•ia darbuotoja;
47.3.darbuotojas, kuriam nustatytas invalidumas pagal sveikatos prieÅ¾iÅ«ros Ä¯staigos i&scaron;vadÄ…;
47.4.darbuotojas, slaugantis sergantÄ¯ &scaron;eimos narÄ¯ pagal sveikatos prieÅ¾iÅ«ros Ä¯staigos i&scaron;vadÄ…;
47.5.&scaron;aliÅ³ susitarimu bei kitais teisÄ—s aktÅ³ nustatytais atvejais.

48. Darbo laiko trukmÄ— per suminÄ—s darbo laiko apskaitos laikotarpÄ¯ neturi vir&scaron;yti darbuotojams nustatyto darbo
valandÅ³ skaiÄ•iaus, apskaiÄ•iuoto pagal savaitÄ—s 48 valandÅ³ darbo laiko trukmÄ™.
Kai apskaitiniu laikotarpiu vir&scaron;ijamas darbuotojams nustatytas darbo valandÅ³ skaiÄ•ius, apskaiÄ•iuotas pagal
savaitÄ—s 48 darbo valandÅ³ darbo laiko trukmÄ™, vir&scaron;ytas darbo laikas kompensuojamas jÅ³ pageidavimu:
48.1.sutrumpinant darbo dienÄ…, arba
48.2.poilsio laikÄ… suteikiant kitÄ… pasirinktÄ… darbo dienÄ…, arba
48.3.apmokant kaip uÅ¾ vir&scaron;valandinÄ¯ darbÄ….

49. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartÄ¯, kuriems darbo laikas nustatytas iki 24 valandÅ³ per parÄ… ir kurie
neturi galimybÄ—s palikti darbo vietÄ… pietÅ³ pertraukai, ar naudoti jos savo nuoÅ¾iÅ«ra, Ä¯ darbo laikÄ… Ä¯skaitoma pertrauk
pavalgyti.
50.Darbo (pamainÅ³) grafikus ir jÅ³ priedus tvirtina Darbdavys prie&scaron; tai suderinÄ™s su ProfsÄ…junga.
51. Darbo (pamainÅ³) grafikuose nurodoma: darbo laiko pradÅ¾ia ir pabaiga, pertraukos pavalgyti ir pailsÄ—ti trukmÄ— bei
suteikimo tvarka, pamainÅ³ perdavimo laikas.
PamainÅ³ perdavimo (dokumentÅ³ ir reikalÅ³ perdavimas-priÄ—mimas keiÄ•iantis pamainoms) laikas Ä¯skaitomas Ä¯ darbo
laikÄ….
52. Patvirtinti darbo grafikai skelbiami vie&scaron;oje vietoje ne vÄ—liau kaip prie&scaron; dvi savaites iki darbo laikotarpio
pradÅ¾ios. Darbuotojui pageidaujant, padalinio vadovas privalo jam Ä¯teikti nustatyta tvarka patvirtinto darbo grafiko kopijÄ….
53.DraudÅ¾iama skirti darbuotojÄ… dirbti dvi pamainas i&scaron; eilÄ—s.

54. Darbdavys darbo laikÄ… Å¾ymi VyriausybÄ—s patvirtintos pavyzdinÄ—s formos darbo laiko apskaitos Å¾iniara&scaron
kuriuose privalo nurodyti fakti&scaron;kai dirbtÄ… darbuotojo laikÄ…, skaiÄ•iuoti darbuotojÅ³ dirbtÄ… vir&scaron;valandiniÅ³ dar
laikÄ… ir jÄ¯ nurodyti.
55.Vir&scaron;valandiniu darbu laikomas:
55.1.darbo laikas, vir&scaron;ijantis 40 valandÅ³ kassavaitinio darbo laikÄ…;
55.2.darbo laikas, vir&scaron;ijantis sutrumpintÄ… darbo laikÄ…;
55.3.darbo laikas, vir&scaron;ijantis ne visÄ… darbo laikÄ…;
55.4. taikant suminÄ™ darbo laiko apskaitÄ…, darbo laikas, per ataskaitinÄ¯ laikotarpÄ¯ vir&scaron;ijantis nustatytÄ…
kassavaitinÄ¯ ar sutrumpintÄ… darbo valandÅ³ skaiÄ•iÅ³;
55.5.budÄ—jimas namuose;
55.6. darbai, kai vir&scaron;ijamos darbo laiko normos apskaitinio laikotarpio viduje, nors suminis darbo laikas per
ataskaitinÄ¯ laikotarpÄ¯ ir nevir&scaron;ija normalaus valandÅ³ skaiÄ•iaus (kai darbo laikas vir&scaron;ija 48 valandas per 7
dienÅ³ laikotarpÄ¯ ar kai, esant suminei darbo laiko apskaitai, dirbama daugiau kaip 48 valandas per savaitÄ™ ir dvylika
valandÅ³ per darbo dienÄ… (pamainÄ…).
56.Vir&scaron;valandiniai darbai leidÅ¾iami tik i&scaron;imtinais atvejais Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta
tvarka.
57. &Scaron;venÄ•iÅ³ dienÅ³ i&scaron;vakarÄ—se darbo dienos trukmÄ— sutrumpinama viena valanda. &Scaron;i nuostata
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taikoma ir dirbantiems ne visÄ… darbo dienÄ… darbuotojams.

58.&Scaron;venÄ•iÅ³ dienÅ³ i&scaron;vakarÄ—se darbo dienos trukmÄ— netrumpinama dirbantiems sutrumpintÄ… darbo la
59.Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22 valandos iki 6 valandos.

60. Darbuotojai, dirbantys kompiuteriu ne maÅ¾iau kaip pusÄ™ darbo dienos, kas 1,5 (pusantros) darbo valandos turi teisÄ™
pasinaudoti 15 (penkiolikos) minuÄ•iÅ³ papildoma pertrauka.

61. Darbuotojams, auginantiems vaikÄ… iki 14 metÅ³, arba invalidams, arba priÅ¾iÅ«rintiems invalidÄ…, arba slaugantiems
sergantÄ¯ &scaron;eimos narÄ¯, pateikus sveikatos prieÅ¾iÅ«ros Ä¯staigos i&scaron;vadÄ…, darbuotojo pra&scaron;ymu,
suderinus su Darbdaviu, papildomos pertraukos gali bÅ«ti sujungiamos arba pridedamos prie pertraukos pavalgyti ir
pailsÄ—ti, arba perkeliamos Ä¯ dienos pabaigÄ…, atitinkamai sutrumpinant darbo dienÄ… arba darbo savaitÄ™.

62. Laikas, suteikiamas darbuotojams, kad jie galÄ—tÅ³ tenkinti asmeninÄ—s higienos ir fiziologinius poreikius, prilyginamas
darbo laikui ir neÄ¯skaitomas Ä¯ papildomas ar specialias pertraukas.
63. Laikas, skirtas darbo higienos poreikiams tenkinti (persirengimui, asmeniniÅ³ apsaugos priemoniÅ³ prieÅ¾iÅ«rai,
prausimuisi ir kitoms reikmÄ—ms) darbo laiku (prie&scaron; pradedant dirbti darbo vietose, dirbant ir po darbo), nustatomas
priklausomai nuo darbo pobÅ«dÅ¾io, naudojamÅ³ priemoniÅ³ ir neÄ¯skaitomas Ä¯ papildomas ar specialias pertraukas.
&Scaron;is laikas nustatomas darbo tvarkos taisyklÄ—se, suderinus su ProfsÄ…junga.
64. Kasdieninis tarp darbo dienÅ³ (pamainÅ³) poilsio laikas - tai laikas nuo vienos darbo dienos (pamainos) iki kitos darbo
dienos (pamainos) pradÅ¾ios. Kasdieninio poilsio laikas negali bÅ«ti trumpesnis nei 11 valandÅ³.

Darbuotojams, kuriems darbo laikas nustatytas 24 valandos per parÄ…, poilsio laikas tarp pamainÅ³ negali bÅ«ti trumpesnis
nei 35 valandos.

65. SavaitÄ—s nepertraukiamas poilsis - laisvas nuo darbo laikas, kuris prasideda pasibaigus darbui paskutinÄ™ darbo
savaitÄ—s dienÄ… ir baigiasi pradÄ—jus darbÄ… kitÄ… darbo savaitÄ™. SavaitÄ—s nepertraukiamas poilsis negali bÅ«ti trump
valandos.
66.Poilsio dienomis skirti dirbti leidÅ¾iama tik esant bÅ«tinumui ir gavus ra&scaron;ti&scaron;kÄ… darbuotojo sutikimÄ….
67. KasmetinÄ—s atostogos suteikiamos pagal patvirtintus grafikus, kuriuos sudaro padaliniÅ³ vadovai, atsiÅ¾velgÄ™ Ä¯
darbuotojÅ³ pageidavimus. Grafikai tvirtinami iki metÅ³ kovo mÄ—nesio 15 dienos.
68.TeisÄ™ pasirinkti kasmetiniÅ³ atostogÅ³ laikÄ…, be teisÄ—s aktuose numatytÅ³ atvejÅ³, turi &scaron;ie darbuotojai:
68.1.turintys vaikÅ³ iki 16 metÅ³;
68.2.turintys didesnÄ¯ nei 15 metÅ³ tarnybos muitinÄ—je staÅ¾Ä….
69. Darbuotojo pageidavimu kasmetinÄ—s atostogos gali bÅ«ti suteikiamos dalimis.Viena i&scaron; daliÅ³ negali bÅ«ti
trumpesnÄ— nei 14 kalendoriniÅ³ dienÅ³, kitÅ³ kasmetiniÅ³ atostogÅ³ daliÅ³ trukmÄ™ pasirenka darbuotojas.
70.DarbuotojÄ… at&scaron;aukti i&scaron; atostogÅ³ galima tik jo ra&scaron;ti&scaron;ku sutikimu.

71. KasmetiniÅ³ atostogÅ³ metu atsiradus aplinkybÄ—ms, suteikianÄ•ioms teisÄ™ jas pratÄ™sti, darbuotojo pasirinkimu, sud
su administracija, gali bÅ«ti netÄ™siamos, o nei&scaron;naudotos kasmetinÄ—s atostogos, darbuotojo pageidavimu,
suteikiamos &scaron;ia tvarka:
71.1.suteikiant kitu laiku, arba
71.2.gali bÅ«ti perkeltos Ä¯ kitus metus, arba
71.3.pridedamos prie kasmetiniÅ³ atostogÅ³.
72.DarbuotojÄ… atleidÅ¾iant i&scaron; darbo, jo pageidavimu, nei&scaron;naudotos kasmetinÄ—s atostogos privalo bÅ«ti
suteikiamos.

73. Vidutinis darbo uÅ¾mokestis uÅ¾ kasmetines atostogas privalo bÅ«ti sumokÄ—tas ne vÄ—liau kaip prie&scaron; 3 (tris)
dienas iki jÅ³ pradÅ¾ios.

Darbdaviui pavÄ—lavus sumokÄ—ti darbo uÅ¾mokestÄ¯ uÅ¾ kasmetines atostogas, darbuotojo parei&scaron;kimu kasmet
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atostogÅ³ laikas pratÄ™siamas tiek dienÅ³, kiek pavÄ—luota sumokÄ—ti uÅ¾ kasmetines atostogas.

Darbuotojui nepageidaujant pratÄ™sti kasmetiniÅ³ atostogÅ³ laikÄ…, jos pridedamos prie nepanaudotÅ³ kasmetiniÅ³ atostog
arba suteikiamos kitu metu.
74. Darbuotojui, i&scaron;vykusiam Ä¯ komandiruotÄ™, kompensuojamos visos Lietuvos Respublikos teisÄ—s aktais
numatytos turÄ—tos i&scaron;laidos.
75.Papildomos atostogos mokslui suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.
76.Darbuotojams, besimokantiems savo iniciatyva, mokama minimali mÄ—nesinÄ— alga.

77. &Scaron;ioje Sutartyje neaptartam darbo ir poilsio reÅ¾imui taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisÄ—s aktai
tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.
6 straipsnis. DARBO APMOKÄ–JIMAS, DARBO APMOKÄ–JIMO TERMINAI IR TVARKA

78. Darbo uÅ¾mokestis mokamas 2 dalimis: avansas - 24 mÄ—nesio dienÄ…, atlyginimas uÅ¾ praÄ—jusÄ¯ mÄ—nesÄ¯ - 9
dienÄ….
Darbuotojo pra&scaron;ymu darbo uÅ¾mokestis gali bÅ«ti mokamas vienÄ… kartÄ… per mÄ—nesÄ¯.
79. Kiekvienam darbuotojui i&scaron;duodamas atsiskaitymo lapelis, kuriame nurodomos apskaiÄ•iuotos,
i&scaron;skaiÄ•iuotos ir i&scaron;mokÄ—tinos sumos.
Atsiskaitymo lapelis kiekvienam darbuotojui i&scaron;duodamas ne vÄ—liau kaip prie&scaron; 3 (tris) dienas iki atlyginimo
i&scaron;mokÄ—jimo dienos.

80. Darbdavys vienkartiniÅ³ piniginiÅ³ i&scaron;mokÅ³ ir pa&scaron;alpÅ³ skyrimo klausimÄ… svarsto komisijos posÄ—dyje,
dalyvaujant Ä¯galiotam ProfsÄ…jungos atstovui.

81.UÅ¾ darbÄ… nakties metu ir vir&scaron;valandinÄ¯ darbÄ… mokama ne maÅ¾iau kaip darbuotojui nustatytos pusantros
pareiginÄ—s algos.

82. UÅ¾ darbÄ… poilsio bei &scaron;venÄ•iÅ³ dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafikÄ…, atsiÅ¾velgiant Ä¯ darbuotojo
pageidavimÄ…, kompensuojama &scaron;ia tvarka:
82.1.apmokant ne maÅ¾iau kaip dvigubai;
82.2.suteikiant kitÄ… poilsio dienÄ… pasirinktu laiku;
82.3.poilsio dienÄ… pridedant prie kasmetiniÅ³ atostogÅ³.
83.Darbuotojui, jo sutikimu atliekant papildomÄ… darbÄ…, uÅ¾ padidÄ—jusÄ¯ darbo krÅ«vÄ¯ mokama &scaron;ia tvarka:
pareigÅ«nui - iki 50 procentÅ³ priemoka prie pareiginÄ—s algos;
darbuotojui, dirbanÄ•iam pagal darbo sutartÄ¯, - iki 100 procentÅ³ priemoka prie pareiginÄ—s algos.

84. Jeigu priedÅ³ ir priemokÅ³ suma vir&scaron;ija 70 procentÅ³ pareiginÄ—s algos, pareigÅ«nas negali bÅ«ti skiriamas dirbt
naktÄ¯ ir &scaron;venÄ•iÅ³ dienomis, jis negali dirbti vir&scaron;valandÅ¾iÅ³.
85. &Scaron;ioje Sutartyje neaptartiems darbo apmokÄ—jimui, darbo apmokÄ—jimo terminams ir tvarkai taikomi galiojantys
Lietuvos Respublikos ir ES teisÄ—s aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.
7 straipsnis. DARBO SAUGA
86.Darbdavys Ä¯sipareigoja:
86.1. visas darbo vietas Ä¯vertinti (saugai ir sveikatai,profesinei rizikai) ir turÄ—ti darbuotojÅ³ saugos ir sveikatos bÅ«klÄ—s
pasÄ…;

86.2.kiekvieno darbuotojo darbo vietÄ… Ä¯rengti pagal darbuotojÅ³ saugos ir sveikatos norminiÅ³ teisÄ—s aktÅ³ reikalavimus
86.3.uÅ¾tikrinti, kad kiekviena darbo vieta bÅ«tÅ³ saugi, patogi ir nekenksminga aplinkai;
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86.4. laiku instruktuoti darbuotojus, supaÅ¾indinti su kitomis saugaus darbo taisyklÄ—mis, kontroliuoti &scaron;iÅ³ taisykliÅ³
Å¾inojimÄ… ir laikymÄ…si;

86.5. aprÅ«pinti dirbanÄ•iuosius darbo ir spec. drabuÅ¾iais, darbo ir spec. avalyne, kolektyvinÄ—mis bei asmeninÄ—mis ap
priemonÄ—mis; jei darbas susijÄ™s su uÅ¾ter&scaron;tumu - muilu, rank&scaron;luosÄ•iais;
86.6. konsultuotis su ProfsÄ…junga visais darbuotojÅ³ saugos ir sveikatos bÅ«klÄ—s analizÄ—s, planavimo, priemoniÅ³
organizavimo ir kontrolÄ—s klausimais;

86.7. dirbant Å¾iemÄ… postuose, esant aplinkos oro temperatÅ«rai Å¾emesnei kaip -10C, sudaryti sÄ…lygas darbuotojams
apsirÅ«pinti kar&scaron;tu gÄ—rimu;
86.8.darbo patalpose Ä¯rengti vietas pirmosios medicininÄ—s pagalbos priemonÄ—ms;
86.9.darbo patalpose sudaryti sÄ…lygas, uÅ¾tikrinanÄ•ias greitosios pagalbos i&scaron;kvietimui.
87.Lokaliniai teisÄ—s aktai, reglamentuojantys darbuotojÅ³ saugos ir sveikatos klausimus, derinami su ProfsÄ…junga.
88. ProfsÄ…junga ar bet kuris darbuotojas turi teisÄ™ teikti pasiÅ«lymus dÄ—l saugos darbe ir darbo aplinkos gerinimo.
PasiÅ«lymai ne vÄ—liau kaip per 10 dienÅ³ aptariami saugos administravimo pakomiteÄ•io dalyvaujant Ä¯galiotam
ProfsÄ…jungos atstovui ir parengiamas priemoniÅ³ planas darbo sÄ…lygoms gerinti. Saugos administravimo pakomiteÄ•io
i&scaron;vada yra privaloma Darbdaviui.
89. Privalomai sveikatÄ… tikrinasi darbuotojai, nurodyti Kontingento patvirtintoje paÅ¾ymoje, suderintoje su Vilniaus
visuomenÄ—s sveikatos centro darbo higienos gydytoju.

90. DarbuotojÅ³, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatÄ…, sveikatos patikrinimÄ… kontroliuoja ir apmoka Darbdavys. Privalo
patikrinimai vyksta darbo metu mokant nustatytÄ… darbo uÅ¾mokestÄ¯.

91. Apie Ä¯vykusius nelaimingus atsitikimus darbe, ne vÄ—liau kaip kitÄ… dienÄ… po suÅ¾inojimo apie Ä¯vykÄ¯, Darbdavys
prane&scaron;a ProfsÄ…jungai.
92. &Scaron;ioje Sutartyje neaptartoms darbo sÄ…lygoms taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisÄ—s aktai,
tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.
8 straipsnis. PROFSÄ„JUNGOS VEIKLOS GARANTIJA
93. ProfsÄ…junga bei jos nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Ä¯sigaliojusiÅ³ TarptautinÄ—s darbo
organizacijos konvencijÅ³, profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ bei kitÅ³ Ä¯statymÅ³ suteiktomis teisÄ—mis ir garantijomis.
94.ProfsÄ…junga Vilniaus teritorinÄ—je muitinÄ—je veikia savaranki&scaron;kai.

95.Darbdavys pagal galimybes suteikia ProfsÄ…jungai patalpas, ry&scaron;io bei kitas priemones reikalingas veiklai vykdyti.
96. ProfsÄ…jungos atstovams, dalyvaujantiems komisijÅ³ darbe skiriama 10 valandÅ³ darbo (tarnybos) laiko per mÄ—nesÄ¯
uÅ¾ &scaron;Ä¯ laikÄ… mokamas darbo uÅ¾mokestis.
97. ProfsÄ…jungos nariams, atleistiems i&scaron; darbo ar tarnybos, dÄ—l jÅ³ i&scaron;rinkimo Ä¯ renkamÄ…sias pareigas
profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ organizacijose, pasibaigus Ä¯galiojimams renkamosiose pareigose, suteikiamas pirmesnis darbas
(pareigos), o jei jo nÄ—ra - kitas lygiavertis darbas (pareigos). Ä® tarnybos staÅ¾Ä… Ä¯skaiÄ•iuojamas kadencijos laikas.
98. &Scaron;ioje Sutartyje neaptartais atvejais, ProfsÄ…jungai ir jos nariams garantijos taikomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisÄ—s aktais, ES teisÄ—s aktai, tarptautiniais susitarimais ir konvencijomis.
Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s vardu
vir&scaron;ininkas Pranas DragÅ«nas
Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s Ä¯staigÅ³ darbuotojÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos vardu
valdybos pirmininkas JÅ«rius Bruklys
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