„Kraft Foods“ SOCIALINIŲ GARANTIJŲ NUOSTATAI
1. TIKSLAS
AB “Kraft Foods Lietuva” (toliau – „Bendrovė“) teikia pagalbą darbuotojams skirdama
įvairias socialines paramas ir lengvatas, kurios yra išvardijamos žemiau. Šiais nuostatais
reguliuojamos minėtų paramų ir lengvatų teikimo sąlygos bei tvarka.
1. Paramos dydis yra paskaičiuojamas remiantis valstybės nustatytu minimaliu mėnesiniu
pragyvenimo lygiu (MGL), kuris galiojo įvykio metu, o ne dokumentų pateikimo
personalo
skyriui dieną. Paramos nėra skiriamos, jei įvykio metu asmuo nebuvo Bendrovės
darbuotojas.
4. SOCIALINIŲ GARANTIJŲ IR PARAMŲ RŪŠYS
A) MIRTIS
Taikymas :
 Mirus darbuotojo šeimos nariui (tėvams, sutuoktiniui, vaikui, įvaikiui), skiriama 13
MGL dydžio parama.
 Mirus darbuotojui, skiriama 80 MGL dydžio parama, kuri išmokama vienam iš
mirusio darbuotojo artimųjų pagal paveldėjimo eilę įstatymų nustatyta tvarka.
 Mirus darbuotojo broliui, seseriai ar asmenims, paminėtiems pirmuose dviejuose
punktuose, apmokamos įmonės užuojautos, vainiko ir autobuso nuomos išlaidos.

B) VAIKO GIMIMAS
Taikymas :
 Parama skiriama naujagimio tėvui arba motinai, dirbantiems Bendrovėje.
 Gimus vaikui skiriama 12 MGL dydžio parama.

C) PARAMA VAIKUI
Taikymas :
i) jeigu asmuo turi daugiavaikę šeimą;
ii) jeigu asmuo yra vieniša motina/tėvas, našlė(-ys); globoja ir išlaiko vaiką (-us).
 Kiekvienam vaikui kartą per metus skiriama 6 MGL dydžio parama.

D) PARAMA VAIKAMS INVALIDAMS
Taikymas :
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 Asmenims auginantiems vaiką / vaikus, kuriems pripažintos I-a arba II-a invalidumo
grupės.
 Vienam vaikui kartą metuose išmokama 12 MGL dydžio parama iki jam sukanka
16m..

E) KITOS NUOSTATOS
1. Sudaromos sąlygos darbuotojams maitintis bendrovės valgykloje.
2. Darbuotojai aprūpinami karštais gėrimais.
3. Skiriamos lėšos šventiniams – reklaminiams renginiams organizuoti.
4. Skiriamos lėšos medicinos punkto išlaikymui, medikamentų įsigijimui.
5. Parama ligos atveju:
5.1. jei susirgęs asmuo buvo paguldytas į ligoninę, už nedarbingumo laikotarpį
išmokama priemoka iki viso priemokos gavėjo mėnesinio atlyginimo, išskyrus
atvejus, kai darbuotojas serga įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimo laikotarpiu;
5.2. jeigu darbuotojo vidutinis mėnesio darbo užmokestis yra didesnis negu socialinio
draudimo kompensuojamasis uždarbis (LR VSDĮ 11str)., pateikus nedarbingumo
pažymėjimą, darbuotojui yra padengiamas dėl šio skirtumo susidaręs nuostolis;
5.3.

sunkių susirgimų atvejais (onkologinių ligų, traumų su sunkiom pasekmėm,
stuburinių bei širdies ligų, operacijų ir pan.) vienkartinės paramos iki 15 MGL
dydžio skyrimo galimybė svarstoma Direktorių taryboje.

6. Parama darbo sutarties nutraukimo atveju:
Taikymas :
 Dėl bendrovės AB „Kraft Foods Lietuva“ struktūrinių pertvarkymų atleidžiamiems iš
darbo darbuotojams, kurie dirba įmonėje pagal neterminuotą darbo sutartį;
Skyrimo tvarka :
Atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą įmonėje, darbuotojui išmokama
papildoma išeitinė išmoka:
 Darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje yra didesnis negu 5 metai, išmokama
papildoma išmoka, lygi 25 % išeitinės išmokos už stažą, apskaičiuojamos pagal LR
DK 140 str.
 Darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje yra didesnis negu 10 metų, išmokama
papildoma išmoka, lygi 50 % išeitinės išmokos už stažą, apskaičiuojamos pagal LR
DK 140 str.
6. Parama darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu atveju
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Taikymas:
Darbuotojams, nutraukiantiems darbo sutartį darbuotojo pareiškimu sulaukus pensinio
amžiaus arba dėl objektyviai pagrįstų darbuotojo ilgalaikio pobūdžio sveikatos sutrikimų
(netekus darbingumo daugiau kaip 50%), išmokama:
 penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, kai darbuotojo
darbo stažas įmonėje yra didesnis nei 10 metų;
 šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka kai darbuotojo
darbo stažas įmonėje yra didesnis nei 20 metų.“
5. ĮVAIRŪS
1. Šie nuostatai sudaromi Kolektyvines sutarties galiojimo laikotarpiui ir galioja nuo jų
paskelbimo datos iki naujos socialinių garantijų programos sudarymo arba pakeitimo
datos. Kitos rūšies pašalpos nėra suteikiamos.
2. Galima socialinių paramų nuostatų peržiūra ir koregavimas. Bendrovė pasilieka teisę
juos taisyti bei keisti.
3. Už socialinių garantijų programos įgyvendinimą atsako personalo direktorė Baltijos
regionui.
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