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REIKALAVIMAS

Muitines pareig[m+ statuso ypatumus reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos
muitineje statutas (jstatymo redakcija nuo 2002-07-1,Zin.,2003, Nr. 64-2881,2006, Nr. 87-3401),
toliau tekste - Statutas, LR Valstybes tarnybos istatymo ( jstatynto redakcija nuo 2002-07-1, Zin.,
2002, Nr. 15-1708 ), toliau tekste - VTI, tam tikros nuostatos, bei kiti darbo santykius ir socialines
garantijas reglamentuojantys istatymai bei teises aktai tiek, kiek muitines pareigDnq statuso
nereglamentuoja mineti Statutas ir VT{ (VTI 4 ir 5 straipsniai, Statuto 1 str.2 d.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, toliau tekste - DK, nuostatomis
(47 straipsnis), prie5 priimant sprendimus, galindius tureti esmines itakos darbo
organizavimui istaigoje ir darbuotojq teisinei padediai, darbdavys privalo informuoti
darbuotojq atstovus ir konsultuotis su jais del tokio sprendimo prieZasdiq bei teisiniq,
ekonominiq ir socialiniq padariniq darbuotojams ir del numatytq priemoniq galimiems
padariniams i5vengti arba jiems suSvelninti.

Darbo santykiq tgstinumo principas i5 esmes apima ir darbo s4lygq tgstinum4. Pagal
bendrqji princip4 darbo s4lygos turetq buti ne blogesnes uZ darbuotojq turet4sias iki pertvarkymo
pradZios. Darbuotojq (q atstovq) informavimo reikalavimas darbuotojq perkelimo procese yra
svarbiausias. Pagal ES Direktyv4, reglamentuojandi4 darbuotojq atstovq informavim4, istaiga
privalo i5 anksto informuoti apie struktlriniq pertvarky*q prieZastis, jo teisinius, ekonominius ir
socialinius padarinius darbuotojams, priemones, numatytas darbuotojq atZvilgiu.

Pa?ymetina, kad nuo 2010 m. rugpjfidio 1 d. isigaliojo nauja DK 149 straipsnio I ir 2
daliq redakcija. Mineto straipsnio 1 dalyje yra nurodomi atvejai, kada darbdavys galima ivesti
darbuotojams suming darbo laiko apskaitq, t.y. esant bftinumui, atsiZvelgus i darbuotojq atstovq
nuomong (DK 19 straipsnis) ir kitais kolektyvineje sutartyje nustatytais atvejais (DK 149
straipsnio I dalis), todel preziumuojama, kad ivestos darbo laiko apskaitos pakeitimai atliekami
tapadia tvarka.

Vadovaujantis Kolektyvines sutafties 51 punktu, darbo grafikuose turi b[ti nurodyta
pertraukos pavalgyti ir pailseti, papildomq peftraukq, numatytq teises aktais (teises aktais,
reglamentuojandiais saugr+ darb4, Kolektyvine sutartimi ir kt.), trukme bei suteikimo tvarka,
pamainq perdavimo laikas. Pateiktame Vilniaus teritorines muitines prekiq ir transporto
priemoniq fizinio tikrinimo grupes LavoriSkiq kelio poste darbo grafike 2011 m. geguZes
menesiui nesilaikoma Siq nuostatq.

Manome, kad i5kilus bfitinybei pakeisti nustaty't4 darbo tvark4,,buvo privaloma kreiptis i
darbuotojq atstovus, nurodant tq pakeitimq konkredias prieZastis ii suderinti su darbuotojq
atstovais padaliniq, darbuotojq s4ra54 ir darbo'laiko apskaitos reZimo pakeitimo tvark4, o tik
paskui sudaryti darbo (pamainq) grafik4.

DK 147 straipsnio 3 dalyje ir Kolektyvineje sutartyje yra itvirtinta, kad darbuotojai
privalo dirbti darbo (pamainq) grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai paskelbiami vie5ai
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veliau kaip prieS dvi savaites iki Siq grafikq isigaliojimo, tadiau grafikas pateiktas derinti tik
20ll m. geguZes 10 d., t.y. nuo tos dienos kai pradedamas darbas pagal naujq darbo tvark4.

I5 mineto darbo grafiko paaiSkejo, kas yra sukurta Vilniaus teritorines muitines prekiq ir
transporto priemoniq fizinio tikrinimo grupes Lavori5kiq kelio poste. Sios grupes funkcijas
pavesta vykdyti posto pareiglnams, kurie nebuvo teises aktq nustatyta tvarka informuoti apie
darbo funkcijq ir darbo s4lygq pasikeitim4, nebuvo supaZindinti ir su naujq funkcijq vykdymo
s4lygomis, keliamais reikalavimais ir darbo tvarkomis.

Pagal DK ( 47 straipsnis ) nuostatas, darbdavys prie5 priimdamas sprendimus, galindius
tureti esmines itakos darbo organizavimui ir darbuotojq teisinei padediai, privalo informuoti apie
tai darbuotojq atstovus ir konsultuotis su jais del tokio sprendimo prieZasdiq bei teisiniq,
ekonominiq ir socialiniq padariniq darbuotojams, numatl.ti priemones galimiems padariniams
i5vengti ar jiems su5velninti. Jokios i5ankstines informacijos apie numatomus darbo
organizavimo pakeitimus, aprfpinimo darbo irankiais, darbo saugos, vykimo i5laidq
kompensavim4 ir su tuo susijusiq tiek darbo, tiek socialiniq klausimq sprendimus nesame gavg.

Be to, paLymetina. kad Lietuvos Respublikos darbo istatymuose (DK ir kiti darbo

istatymai) yra itvirtinta nuostata, kad priimti poistatyminiai aktai ir jq nuostatos ne tik negali
pabloginti darbuotojq padeties, bet ir negalioja.

Manome, kad toks darbo grafikas tik apsunkins pareigDnq darbq, nes Zmogaus
organizmui reikalinga tam tikra tvarka: laiku valgyti, miegoti ir dirbti. Keidiant darbo laikq, gah
sutrikti nervind sistema, vir5kinimas, nepastovus darbo tempas kenkia ir imuninei sistemai, nes
per daugeli metq jau pripratgs prie tokio darbo ritmo, organizmas vel turi pratintis i5 naujo.

Profesinei s4jungai, kaip darbuotojq atstovui, istatymu priskirto uZdavinio turini sudaro
ir kontrole tq darbo istatymo paZeidimq, kurie tiesiogiai atima ar apriboja istatymq nustatytas
darbuotojq teises tureti tam tikras darbo ir poilsio s4lygas, t. y. i5 esmds bendro pob[dZio
materialines teises, kurios skirtos visq darbuotojq teisems uztikrinti ir kuriq paZeidimas
parengiant Vilniaus teritorines muitines prekiq ir transporlo priemoniq fizinio tikrinimo grupes
Lavori5kiq kelio poste darbo grafik4 2011 m. geguZes menesiui yra akivaizdus.

[vertinus tai, kad pateiktas darbo grafikas sudarytas paleidZiant istaiymus, tvirtinti
pateikto Lavori5kiq kelio posto darbo grafikq negalime.

AtsiZvelgiant i i5destyt4 ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesiniq s4jungq

istatymo 18 straipsnio 1 dalimi, reikalaujame, kad:
,- Vilniaus teritorines muitines prekiq ir transporto priemoniq fizinio tikrinimo grupes

Lavori5kiq kelio poste darbo grafikas 2011 m. geguZes menesiui bfitq panaikintas, kaip parengtas
paLeidLiant teises aktq reikalavimus;

.- Pravestos konsultacijos su profesine sqiunga del numatomq darbo organizavimo
pakeitimq;

z pareigfinams butq praneSta istatymais nustatyta tvarka apie darbo organizavimo
pakeitimus ir gauti jq sutikimai dirbti pakeistomis darbo s4lygomis.
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