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DĖL  PAPILDOMŲ  MOKAMŲ  ATOSTOGŲ  SUTEIKIMO  PROFESINĖS  SĄJUNGOS
NARIUI

Vilniaus  apygardos  administracinis  teismas  nagrinėjamoje  administracinėje  byloje
Nr. I3-904-595/2020 2020 m. sausio 15 d. nutartimi patvirtino Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir Lietuvos teisėsaugos
pareigūnų federacijos taikos sutartį dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties.

Pagal  taikos  sutartį,  darbuotojai,  teise  į  papildomą  mokamą  kasmetinių  atostogų  dieną,
nustatytą 2018 m. lapkričio 5 d. Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte, pasinaudoti galės per
3 mėnesius nuo teismo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos, jeigu iki 2018
m. lapkričio 5 d. sutarties pasirašymo buvo tapę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų
ir jų struktūrinių padalinių nariais.

Taikos  sutartis  įsigalioja  2020  m.  sausio  23  d.  Prašome  policijos  įstaigų  vadovus  nuo
2020  m.  sausio  23  d.  iki  2020  m.  balandžio  23  d.  imtinai  sudaryti  galimybę  policijos  įstaigų
darbuotojams,  kurie  yra  profesinių  sąjungų  nariai,  pasinaudoti  papildoma  mokama  kasmetinių
atostogų diena už 2019 metus.

Primename, kad 2020 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties, pasirašytos 2019 m. liepos
10 d., 6 punkte yra nustatytos dvi papildomos mokamos kasmetinių atostogų dienos, kurios turi būti
išnaudotos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Papildomos mokamos atostogos,
įtvirtintos 2020 Nacionalinėje kolektyvinėse sutartyje, gali būti suteikiamos darbuotojams, kurie iki
sutarties  pasirašymo  (iki  2019  m.  liepos  26  d.)  tapo  sutartį  pasirašiusių  profesinių  sąjungų
organizacijų ir jų struktūrinių  padalinių nariais.

Informuojame,  kad papildomos mokamos atostogos (1 diena  už 2019 m. ir  2 dienos už
2020 m.) profesinės sąjungos nariams bus suteikiamos per Policijos darbuotojų savitarnos portalo
AKIS  modulį  vadovaujantis  bendrais  kasmetinių  atostogų  suteikimo  principais.  Savitarna
pasiekiama adresu https://savitarna.policija.lt.

Atkreipiame  dėmesį,  kad  papildomos  mokamos  kasmetinių  atostogų  dienos  pridedamos
neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas
atostogas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
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