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2022 m. lapkričio      d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso  57  straipsnio  3  ir  4  dalimis,
Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  sistemos  šakos  2020  m.  birželio  18  d.  kolektyvinės
sutarties  Nr.  ST-77 /  LTPF-LTPF-4/104 /  LRITĮPS-LRG-KS-1(20)  /  VAITĮPS-VAG-KS-1(20),
kurios galiojimas pratęstas 2022 m. gegužės 25 d. susitarimu Nr. ST-45 ,,Dėl 2020 m. birželio 18 d.
Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  sistemos  šakos  kolektyvinės  sutarties  galiojimo
pratęsimo“,  36  punktu,  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento   prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Darbuotojų valdymo komiteto 2022 m.
lapkričio 8 d. protokolą Nr. LV-6460 bei siekdamas objektyviai  ir tinkamai užtikrinti  įspėtų dėl
pareigybių naikinimo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų pirmenybės teisę
būti paliktiems dirbti:

1. T  v  i  r  t  i  n  u  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų atleidžiamų darbuotojų atrankos komisijos darbo reglamentą
(pridedama).

2. P a v e d u  Kalėjimų departamento Dokumentų valdymo skyriui:
2.1.  su  šiuo  įsakymu supažindinti  Kalėjimų  departamento  vadovybę,  administracijos

padalinių vadovus ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovus;
2.2. šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje bei intranete.

Direktorius                                                                                            Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2022 m. ___________ d. 
įsakymu Nr. V-___

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ

ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –
Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų atleidžiamų darbuotojų atrankos komisijos (toliau
– Atrankos komisija) darbo reglamentas (toliau – reglamentas) reglamentuoja Atrankos komisijos
veiklos uždavinius, statusą ir darbo organizavimo tvarką.

2. Atrankos  komisijos  sudėtį  ir  jos  darbo  reglamentą  įsakymu  tvirtina  Kalėjimų
departamento direktorius.

3. Atrankos  komisija  vykdo  į  tą  pačią  laisvą  pareigybę  pretenduojančių  Kalėjimų
departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  pareigūnų,  karjeros  valstybės  tarnautojų  ar  darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), kurie turi likti darbe, atranką, kai dėl vykdomų
struktūrinių  pertvarkymų  ar  darbo  organizavimo  pakeitimų  mažinamas  pareigybių  skaičius  ir
perteklinę funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų. 

II SKYRIUS
ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIS IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

4. Atrankos komisija sudaroma iš vienodo skaičiaus Kalėjimų departamento ir profesinių
sąjungų deleguotų atstovų.

5. Atrankos komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kuriems vadovauja Atrankos komisijos
pirmininkas.

6. Atrankos komisijos sekretoriumi gali būti skiriamas vienas iš Atrankos komisijos narių.
Jeigu juo skiriamas kitas asmuo, jis neįgyja Atrankos komisijos nario teisių.

7. Atrankos komisijos posėdžius, suderinęs su Atrankos komisijos nariais jų datą, laiką ir
darbotvarkę, organizuoja Atrankos komisijos pirmininkas. 

8. Atrankos  komisijos  posėdžius  šaukia  Atrankos  komisijos  pirmininkas,  kuris  apie
kiekvieną posėdį kitiems komisijos nariams turi pranešti ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms
iki posėdžio.

9. Atrankos komisijos  posėdžiai  yra teisėti,  jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė
Atrankos komisijos narių, iš kurių vienas – profesinės sąjungos atstovas.

10. Prireikus į Atrankos komisijos posėdžius ekspertų arba stebėtojų teisėmis  gali  būti
kviečiami ir Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų darbuotojai ar kiti specialistai, tačiau
jiems nesuteikiama teisė balsuoti priimant sprendimus dėl nutarimų ar siūlymų.

III SKYRIUS
ATRANKOS KOMISIJOS SPRENDIMAI IR JŲ ĮFORMINIMAS

11. Atrankos  komisijos  sprendimai  priimami  paprasta  posėdyje  dalyvavusių  jos  narių
balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Atrankos komisijos
pirmininko balsas.



12. Tais  atvejais,  kai  užimti  vieną  pareigybę  pretenduoja  du  ar  daugiau  darbuotojų,
turinčių pirmenybės teisę pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 57 straipsnio
3  dalyje  nurodytas  nuostatas,  turi  būti  užtikrinama  pirmenybės  teisė  likti  darbe  (jeigu  jie  turi
atitinkamą kvalifikaciją), įvertinant privalomus kriterijus, nurodytus LR DK 57 str. 3 d. 1-5 p. bei
Kalėjimų  departamento  šakos  kolektyvinėje  sutartyje  įtvirtintus  kriterijus.  Pirmenybė  teikiama
darbuotojui, kuris atitinka daugiau kriterijų. Kai pretendentai atitinka vienodą kriterijų skaičių, dėl
darbuotojo, kuriam teikiama pirmenybė, motyvuotą sprendimą priima Atrankos komisija. 

13. Atrankos  komisijos  sprendimai,  priimti  posėdyje,  įforminami  Atrankos  komisijos
posėdžio  protokolu.  Protokole  nurodomi  posėdžio  data,  laikas,  posėdyje  dalyvavę  Atrankos
komisijos nariai, kiti dalyviai, darbotvarkė, aprašoma atrankos eiga. Prie protokolo pridedama su
svarstomais  klausimais  susijusi  medžiaga  (jeigu  tokia  per  posėdį  buvo  pateikta),  užpildyta  ir
Atrankos komisijos pirmininko bei narių pasirašyta darbuotojo atrankos kriterijų ir vertinimo lentelė
(priedas).

14. Atrankos komisijos  sekretorius  parengia  protokolo  projektą  ne  vėliau  kaip  per  dvi
darbo dienas nuo įvykusio posėdžio dienos ir elektroniniu paštu išsiunčia jį  Atrankos komisijos
nariams derinti.  Posėdyje dalyvavę Atrankos komisijos nariai  ir kiti  jo dalyviai  per vieną darbo
dieną nuo protokolo projekto gavimo dienos gali  pateikti  pastabų dėl jo.  Jeigu per šį  laikotarpį
nepateikiama  pastabų,  laikoma,  kad  protokolo  projektui  pritarta.  Protokolą  pasirašo  Atrankos
komisijos pirmininkas ir jos sekretorius. Esant galimybei, posėdžio protokolas surašomas tą pačią
dieną ir pateikiamas Atrankos komisijos nariams pasirašyti.

15. Pasirašytas  protokolas  pateikiamas  Kalėjimų departamento  direktoriui  sprendimams
priimti. 

16. Kalėjimų  departamento  direktoriui  pritarus  Atrankos  komisijos  siūlymams,
organizuojamas priimtų sprendimų vykdymas.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Atrankos komisijos  posėdžių  medžiaga  saugoma Kalėjimų  departamento  Personalo
valdymo skyriuje teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Atrankos komisijos  narių darbo laikas,  sugaištas  vykdant  Atrankos komisijos nario
funkcijas, įskaičiuojamas į bendrą jų darbo laiką.

19. Atrankos  komisijos  nutarimai  per  tris  darbo  dienas  gali  būti  skundžiami  įstaigos
vadovui, prašant išnagrinėti kilusį ginčą, o dėl minėtų nutarimų įstaigos vadovo priimti sprendimai
skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos
darbo kodekso nustatyta tvarka.

_______________________



Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir
jam  pavaldžių  įstaigų  atleidžiamų
darbuotojų  atrankos  komisijos  darbo
reglamento
priedas

DARBUOTOJO ATRANKOS KRITERIJŲ IR VERTINIMO 
LENTELĖ

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė Vertinimai Vertinimai 

Atrankos kriterijai (teigiama) 
+

(neigiama)
-

1. Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso
57  straipsnio  3  dalies  1-6  punktuose
nustatyti  kriterijai,  suteikiantys
darbuotojui  pirmenybės  teisę  būti
paliktam dirbti:

1.1. darbuotojas, kuris toje darbovietėje buvo
sužalotas arba susirgo profesine liga

1.2. darbuotojas,  kuris augina tris ir daugiau
vaikų iki  keturiolikos metų arba vienas
augina  vaiką  iki  keturiolikos  metų  ar
neįgalų  vaiką  iki  aštuoniolikos  metų,
arba vienas prižiūri kitus šeimos narius,
kuriems  nustatytas  mažesnis  negu
penkiasdešimt  penkių  procentų
darbingumo  lygis,  arba  šeimos  narius,
sukakusius  senatvės  pensijos  amžių,
kuriems  nustatytas  didelių  ar  vidutinių
specialiųjų poreikių lygis

1.3. darbuotojas,  kuris  turi  ne  mažiau  kaip
dešimties  metų  nepertraukiamąjį  darbo
stažą  pas  tą  darbdavį,  išskyrus
darbuotoją,  kuriam  sukako  įstatymų
nustatytas senatvės pensijos amžius ir jis
įgijo  teisę  į  visą  senatvės  pensiją
dirbdamas darbdavio įmonėje

1.4. darbuotojas,  kuriam iki  įstatymų
nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko
ne daugiau kaip treji metai

1.5. darbuotojas, kuriam tokia teisė nustatyta
kolektyvinėje  sutartyje,  t.  y.  Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo sistemos
2020  m.  birželio  18  d.  šakos
kolektyvinės  sutarties  Nr.  ST-77  36
punkte:

1.5.1. kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų



pareigūno  tarnybos  stažą  Kalėjimų
departamente  ar  jam  pavaldžiose
įstaigose,  išskyrus  pareigūnus,
sulaukusius  nustatyto  amžiaus  ar
istarnavusius  nustatytą  laiką,  reikalingą
valstybinei  pareigūnų  ir  karių  pensijai
skirti;

1.5.2. kuriems  iki  teises  gauti  valstybinę
pareigūnų  ir  karių  pensiją  liko  ne
daugiau kaip treji metai;

1.5.3. kurie augina tris ir daugiau vaikų iki 14
metų;

1.5.4. kurie augina neįgalų vaiką;
1.5.5. profesinės sąjungos nariai, kurių narystė

Profesinėje sąjungoje yra ilgesnė kaip 3
metai.

1.6. darbuotojas,  išrinktas  į  darbuotojų
atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu,
valdymo organų narius

Komisijos pirmininkas  ________________ ___________________
         (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

Komisijos nariai ___________________ ___________________
         (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)
_______________________ _______________________

___________________ ___________________

___________________ ___________________

___________________ ___________________

___________________ ___________________

___________________ ___________________

___________________ ___________________

___________________ ___________________

___________________ ___________________

______________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312
Vilnius, Lietuva (2022-11-23 13:29:46)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
atleidžiamų darbuotojų atrankos į siūlomas pareigas
kriterijų, atleidžiamų darbuotojų atrankos komisijos,
jos darbo reglamento patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-11-23 Nr. V-405

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Kulikauskas, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-11-23 13:11:49 (GMT+02:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-11-23 13:08:42 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Miroslavas Sinkevič, Patarėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-11-23 13:28:31 (GMT+02:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-11-23 13:25:23 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-03 12:27:03–2024-10-01 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
11-23 13:29:46)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2022-11-23 13:29:46 atspausdino Miroslavas Sinkevič

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	 DIREKTORIUS

