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Gintautui Limailai,
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profs4jungos pirmininkui

DEL INFORMACIJOS PATEIKIMO

2013 m. gruodZio 4 d. VSl Marijampoles kolegija (toliau
-,,Madjampoles kolegija") yra gavusi
Marijampoles kolegijoje veikiandios Lietuvos Svietimo darbuotojq profesines s4jungos, Marijampoles
kolegijos profesines organizacijos pirmininko Gintauto Zimailos pasirasyt4 rast4 Nr. 13-07 ,,Del
informacijos pateikimo" (toliau -,,ra5tas").

Marijampoles kolegija, vadovaudamasi Marijampoles kotegijos kolektyvines sutarties,
isigaliojusios 2013 m. birZelio 17 d., 1.7 .1.10. punkto nuostatomis, teiki4 atsakym4 i Jusq rait4.
RaSte teigiama, jog Marijampoles kolegija, vadovaudamasi Bendrqjq reikalavimq valstybes ir
savivaldybiq institucijq ir lstaigq intemeto svetaindms apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2003 m. balandZio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m.
gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija) (toliau - ,,Apra3as"), 12.3.4. punkru savo interneto
svetain€je privalo nurodyti Marijampoles kolegijos darbuotojq darbo uZmokestl. Dar kart4 paZymime,
jog Marijampolds kolegijos interneto svetaineje (adresas http://www.marko.ltlltlmariiampoleskolegija/dokumentai/darbo-uzmokestis) yra skelbiamas Marijampoles kolegijos darbuotojrl 2013 m. III
ketvirdio vidutinis darbo uZmokestis, o tai reiSkia, jog Marijampoles kolegija nepaZeidZia norminiuose
teises aktuose itviftintr{ ir jai taikomq prievoliniq reikalavimq.

Ra5te tai pat nurodoma, jog JUsq manymu, Marijampol€s kolegijos interneto svetaineje
skelbiama informacija tik apie pagrinding darbo uZmokesdio dat! t. y. nuslepiant priemokas ir priedus.
Ra5te cituojate ApraSo 18 punktq kuriame itvirtinta, jog [staigos interneto svetainds srityje ,,Darbo
uZmokestis" turi b0ti pateikiami tos istaigos darbuotojq einandiq vienodas (tai yra to paties

pavadinimo, neatsiZvelgiant
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(arba) strukttirinio padalinio pavadinim4) arba pagal kitus
poZymius vienarDSes pareigas, 5iq pareigq pavadinimai, darbuotojq, einandiq vienodas arba pagal kitus
poZymius vienaru5es pareigas, skaidius ir Sias pareigas einandiq darbuotojq praejusiq metq vidutinis
menesinis nustatltasis (paskirtasis) darbo uZmokestis, taip pat einamqlq metq praejusio ketvirdio
vidutinis menesinis nustatltasis (paskirtasis) darbo uZmokestis, primenant teises aktq nuostatas, kas
laikytina darbuotojo darbo uZmokesdiu ir kas apima darbuotojo vidutini menesinI darbo uZmokesti.
istaigos

PaZymetina, kad padios Marijampol6s kolegijos 2013-11-19 ra5te Nr. KS-485 profs4jungos
pirmininkui buvo atkreiptas demesys i Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dali, kuri
aiSkina, jog darbo uZmokestis apima pagrindin[ darbo uZmokesti ir visus papildomus uZdarbius, bet
kokiu bndu tiesiogiai darbdavio i5mokamus darbuotojui uZjo atlikt4 darb6 tuo siekiant paaiSkinti, kad
kiekvieno darbuotojo, dirbandio Marijampoles kolegijoje, Marijampoles kolegijos nustat).ta tvarka
gaunami priedai ir priemokos pagal teises aktq reikalavimus yra laikomi darbuotojo darbo uZmokesdiu.

Todel nesuprantamas pakartotinis ra5te nurodltq 5iq teises normq destymas ir aiSkinimas, pasitelkiant
ir suformuot4 teismq praktik4 Siuo klausimu.

Be to, jei jau domejotes ir susipaZinote su Marijampoles kolegijos internetineje svetaineje
pateikta informacija apie Marijampoles kolegijos darbuotojq 2013 m. III kewirdio vidutini darbo
uZmokesti, negalejote nepastebeti, kad dia pat vidutini darbo uZmokesti apskaidiavusio atsakingo
asmens yra nurodlta ir parasu patvirtinta, kad apskaidiuojant darbuotojo vidutini darbo uZmokesti, yra
iskaity.ta pagrindinis darbo uZmokestis, padidintas apmokejimas, jeigu yra nukrypimrl nuo normaliq
darbo sqlygq uL darbq poilsio ir Svendiq dienomis, vir5valandinl darbq darb4 nakti., kitais teises
aktuose, kolekfwineje ir darbo sutartyse numatytais awejais, priedai ir priemokos, premijos. Sios
nuostatos yra perkeltos i5 Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s 2003 m. geguLEs 27 d. nutarimu Nr. 650
(su aktualiomis redakcijomis) patvirtinto Darbuotojo, valstybes tamautojo ir Zvalgybos pareigDno
vidutinio darbo uZmokesdio apskaidiavimo tvarkos apra5o (Zin., 2003, Nr. 52-2326), kuriuo ir
vadovaujamasi Marijampol€s kolegijoje atsakingiems asmenims apskaidiuojant darbuotojq vidutini
darbo uZmokesti.

AtsiZvelgiant I tai, kad susira5inejimas tarp Marijampoles kolegijos ir profesines s4jungos
atstovo, gerbiamo Gintauto Zimailos, del pra5omos informacijos pateikimo apie konkrediq darbuotojq
darbo uZmokesti, kuri teises normq prasme ir laikytina asmenine kiekvieno darbuotojo informacija, jau
vyksta ganetinai ilgai, Marijampoles kolegija yra pakankamai pagristai ir argumentuotai i5desdiusi ir
nurodZiusi prieZastis del tokio pobtidZio informacijos teikimo galimybiq tretiesiems asmenims.

Taigi, Marijampoles kolegija, vadovaudamasi aukSdiau nurodytu Apra5u ir kitais teises aktais
jq nepaZeisdama, savo interneto svetaineje nurodo teises aktq reikalavimus atitinkandiq informacijq
apie darbuotojq vidutini darbo uZmokesti, iskaitant ir visus jiems mokamus priedus bei priemokas,
todel raite i5sakyti JUsq teiginiai ir nuomone, kuri4 destote nenurodydami, kokia informacija ir
bei

Saltiniais remiates, kad intemeto svetaineje pateikiama ne visa reikalaujama informacija, kad skelbiama
informacija apima tik pagrinding darbuotojq darbo uZmokesdio dal[, kad yra nuslepiamos priemokos ir
priedai, kuriuos skelbti [pareigoja teises aktai, yra tiesiog neteisingi ir nepagristi.
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