
 

 

 

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO  

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr. 3-158 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio 4 dalimi, 208 

straipsniu ir atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. V-137 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo laisvės atėmimo vietose optimizavimo proceso būtinų veiksmų grafiko patvirtinimo“, 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus pareigybių sąrašą, 

patvirtintą Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės administracijos struktūros, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašų 

patvirtinimo“ (toliau – PASPS pareigybių sąrašas) bei Vilniaus pataisos namų administracijos 

struktūrą ir valdymo struktūros schemą, patvirtintą Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3-93 „Dėl Vilniaus pataisos namų administracijos struktūros ir valdymo 

struktūros schemos patvirtinimo“:  

1. S k e l b i u  nuo 2019 m. gegužės 24 d. darbdavio konsultacijų su Vilniaus pataisos namų 

darbo taryba pradžią Vilniaus pataisos namų Sveikatos priežiūros skyriaus pareigybių perdavimo 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriui klausimais. 

2. I n f o r m u o j u, kad: 

2.1. nuo 2019 m. liepos 1 d. Vilniaus pataisos namų Sveikatos priežiūros skyriaus 

pareigybės, atsižvelgiant į PASPS pareigybių sąrašą, bus perduodamos Laisvės atėmimo vietų 

ligoninės Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriui;  

2.2. Nuo 2019 m. liepos 1 d. keisis: 

2.2.1. Darbdavys – iš Vilniaus pataisos namų, atstovaujamų direktoriaus Viktoro Davidenko, 

adresu Rasų g. 8, į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, atstovaujamą direktoriaus Ramūno Šilobrito, 

adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., 56371 Kaišiadorių r.;  

2.2.2. Pavadinimas - iš Vilniaus pataisos namų Sveikatos priežiūros skyriaus į  Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrių. Naujo skyriaus darbuotojai bus 

supažindinti su naujai patvirtintais Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus nuostatais ir 

pareigybių aprašymais, kurie iš esmės nesikeis. 

3. N u r o d a u, kad: 

3.1. darbdavio ir darbo tarybos konsultacijų tikslas – susitarti, kokiais būdais ir priemonėmis 

galima išvengti Vilniaus pataisos namų Sveikatos priežiūros skyriaus pareigybių perdavimo neigiamų 

teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ar juos sušvelninti, kurio rezultatas turi būti 

įformintas darbdavio ir darbo tarybos susitarimu; 

3.2. konsultacijos bus vedamos penkias darbo dienas nuo pirmos konsultavimosi dienos. 

Pasibaigus šiam terminui, jeigu darbo taryba nepateikia savo nuomonės dėl šio įsakymo 2 punkte 

išdėstytų sprendimų, darbdavys gali nutraukti konsultavimosi procedūras. 

4. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui: 

4.1. dokumentų valdymo sistemos priemonėmis su šiuo įsakymu supažindinti Vilniaus 

pataisos namų darbo tarybos pirmininką Darių Čekavičių,  įstaigos direktoriaus pavaduotojus Romą 

 



 

 

 

Ostanavičių, Česlovą Jocių,  Haliną Žukovską bei Sveikatos priežiūros skyriaus vedėją Arvydą 

Stanislovaitį; 

4.2. šį įsakymą paskelbti įstaigos interneto svetainėje. 

 

 

 

Direktorius                        Viktoras Davidenko 


