
 
 

 

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS 

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO  

DARBO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018-04-10 Nr. 24-2760  

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2018 m. kovo 20 d., 13.30 val., administraciniame pastate, 4 aukšto posėdžių 

salėje. 

Posėdžio pirmininkas: Administracijos reikalų skyriaus viršininkė Aurelija Gliaudelienė. 

Posėdžio sekretorius: Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė (dinaminei 

priežiūrai) Svetlana Rynkevič. 

Dalyvavo: Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas Algis Burba, Apsaugos 

ir priežiūros skyriaus specialistas Paulius Karpičius, Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis 

specialistas (budinčiajai pamainai) Zbignev Korvin-Piotrovski, Psichologinės tarnybos vyriausioji 

specialistė Milda Šimkutė, Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesnioji specialistė Ilona Lankelytė. 

DARBOTVARKĖ. 1. Darbo tarybos veiklos reglamento projekto aptarimas. 

2. Darbuotojų informavimas, nusiskundimų, pageidavimų el. dėžutė. 

3. Seminarai, pasiūlymai dėl dalyvavimo. 

4. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kolektyvinės sutarties derinimas su šakine 

pasikeitus Darbo kodeksui. 

SVARSTYTA. 1. Darbo tarybos veiklos reglamento aptarimas. 

2018 m. kovo 14 d. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo darbo tarybos veiklos reglamento 

projektas (toliau – Projektas) buvo išsiųstas visiems Darbo tarybos nariams į el. paštus. Posėdžio metu 

Darbo taryba pakartotinai susipažino su Projektu, nagrinėjo jį, teikė pasiūlymus dėl konkrečių 

Projekto punktų formuluočių pakeitimo.  

NUTARTA. 1. Pagal išsakytus Darbo tarybos narių pastebėjimus nuspręsta tobulinti Projektą. 

SVARSTYTA. 2. Darbuotojų informavimas, nusiskundimų, pageidavimų el. dėžutė. 

Darbo taryba svarstė, kokiu būdu turi vykti darbuotojų informavimas. Taip pat buvo 

svarstoma, kur galėtų būti įrengtos dėžutės, skirtos darbuotojų nusiskundimams ir pageidavimams 

pateikti. 

NUTARTA. 1. Nutarta darbuotojų informavimą vykdyti, skelbiant informaciją interneto ir 

intraneto svetainėse, stenduose, esančiuose instruktažo patalpoje. 

2. Sukurti elektroninį paštą taryba@ltik.lt, skirtą darbuotojų ir darbdavio prašymams, 

teikiamiems elektronine forma. 

3. Kontrolės ir praleidimo punkto Nr. 1 patalpoje įrengti dėžutę, skirtą darbuotojų ir darbdavio 

prašymams, teikiamiems rašytine forma. 

SVARSTYTA. 3. Seminarai, pasiūlymai dėl dalyvavimo. 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai) Zbignev 

Korvin-Piotrovski pranešė, jog 2018 m. balandžio 20 d. Vilniuje, viešbutyje „Karolina“, adresu 

Sausio 13-osios g. 2, vyks lektorės – dr. Daivos Petrylaitės, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

profesorės, seminaras tema „Darbo tarybų įgyvendinimas praktikoje ir dažniausiai kylantys 

probleminiai klausimai“ (toliau – Seminaras). Dalyvio mokestis – 90 Eur. Darbo tarybos pirmininkė 

Administracijos reikalų skyriaus viršininkė Aurelija Gliaudelienė paaiškino, jog Lukiškių tardymo 

izoliatoriuje-kalėjime yra lėšų apmokėti vieno Darbo tarybos nario dalyvavimą Seminare. Darbo 

tarybos svarstyta, kuris narių galėtų dalyvauti minėtame seminare. 

NUTARTA. 1. Visi darbo tarybos nariai pritarė, jog Seminare turi dalyvauti Darbo tarybos 

pirmininkė - Administracijos reikalų skyriaus viršininkė Aurelija Gliaudelienė. 

SVARSTYTA. 4. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kolektyvinės sutarties derinimas 

su šakine pasikeitus Darbo kodeksui. 
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Darbo tarybai pristatytas 2018 m. kovo 2 d. Darbuotojų valdymo komiteto posėdžio 

protokolas Nr. 24-1920, kuriame siūlytina Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui 

pavesti Darbo tarybai parengti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kolektyvinės sutarties (2015 

m. birželio 29 d. reg. Nr. 82-14/NPG-ESP-KD-5(15)) pakeitimo projektą, atsižvelgiant į 2014 m. 

liepos 23 d. bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties Nr. ST-75/LR6-KS-1(14)/S-2 

pakeitimo protokolą (2018 m. vasario 6 d. reg. Nr. ST-10/LR6-KS-1(18)/4-132) bei Darbo kodekso 

pakeitimus.  

NUTARTA. 1. Darbo tarybai kito posėdžio metu svarstyti ir teikti siūlymus dėl Lukiškių 

tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kolektyvinės sutarties pakeitimo.  

 

 

Posėdžio pirmininkė                           Aurelija Gliaudelienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                               Svetlana Rynkevič 

 


