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DĖL KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAPILDYMO ĮREGISTRAVIMO

Prašome įregistruoti Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos (RJPS) padalinio

Viešosios įstaigos Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės kolektyvinės
sutarties papildymą, kurio pasirašymo data 2019 m. rugpjūčio mėn. 2 d. į

Įstaigos buveinės adresas: Kruonio g. 21, 45370 Kaunas,

Tel: (8-37) 346185, el.p. : info@k2riniausligonine.lt

Kolektyvinės sutarties rūšis - darbdavio lygmens kolektyvinė sutartis.

Kolektyvinė sutartis galioja iki 2022 m. sausio mėn. 27 d.

PRIDEDAMA: Kolektyvinės sutarties papildymas - 1 lapas.

RJPS pirmininkas Arvydas Dambrauskas

Kodas 195758149 Tel.: (837) 42 25 73 Als LT09 7300 0100 0226 5426

Gedimino g. 33-201 El. paštas: info@tikra.lt AB “Swedbank“

Kaunas LT 44311 Mob. tel 8 674 47 370



Papildymas prie kolektyvinės sutarties .

sudarytos 2018m. sausio 26 d. su Respublikine jungtine profesine sąjunga

2019 m. rugpjūčio 2 d.

Vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo

ligoninės visuotinio susirinkimo konferencijos protokolu Nr. ADP-2, papildomai pasirašyta

kolektyvinė sutartis 2018-01-26 Nr. RJB-776 . .

VšĮ K. Griniaus slaugosir palaikomojo gydymo ligoninė 2017 m. spalio 17 d. Kauno

miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-686 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas

Kauno slaugos ligoninę, Kauno Panemunės slaugos ir .palaikomojo gydymo ligoninę ir K.

Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę“ ir 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-

2.182 „Dėl viešųjų įstaigų Kauno slaugos ligoninės, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo

gydymo ligoninės reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir .

palaikomojo gydymo Ų ligoninės“ dalyvavo reorganizuojant viešąsias įstaigas Kauno slaugos

ligoninę ir Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo-ligoninę, prijungiant jas prie K.

Griniaus slaugos ir .palaikomojo gydymo ligoninės. .

Kolektyvinės sutarties 26 punktą „pakeisti - kasmetines atostogas skaičiuoti darbo

dienomis. . . .

.Kolektyvinės sutarties 27 punktą pakeisti - atostogos suteikiamos pagal darbuotojo

prašymą.

Kolektyvinės sutarties tekste žodį Panemunės suprasti kaip K. Griniaus.

Ši kolektyvinė sutartis galioja nuo pasirašymo dienos visiems VšĮ K Griniaus slaugos ir

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo g tja, atliekanti direktoriaus

. funkcijas Aurelija Cinikienė

Respublikinės jungtinės profesinėssąjungos padalinio Panemunės skyriaus profesinės sąjungos
. pirmininkas Ąžuolas Kasiulis i


