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Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 10 d., 10 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: Psichologinės tarnybos vyriausioji specialistė Milda Šimkutė, Apsaugos ir 

priežiūros skyriaus specialistas Paulius Karpičius, Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis 

specialistas (budinčiajai pamainai) Zbignev Korvin-Piotrovski, Apsaugos ir priežiūros skyriaus 

jaunesnioji specialistė Ilona Lankelytė. 

Darbo tarybos kvietimu dalyvavo: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė 

Nijolė Stoškienė. 

DARBOTVARKĖ. 1. Seminaro „Darbo tarybų įgyvendinimas praktikoje ir dažniausiai 

kylantys probleminiai klausimai“ medžiagos aptarimas. 

2. Buhalterinės apskaitos skyriaus atstovo dalyvavimas posėdyje, siekiant aptarti finansines 

galimybes mokėti pareigūnams už viršvalandinį darbą. 

3. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 m. 

balandžio 17 d. rašto Nr. 1S-1382 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimo“ aptarimas, 

pasiūlymų pateikimas. 

SVARSTYTA. 1. Seminaro „Darbo tarybų įgyvendinimas praktikoje ir dažniausiai kylantys 

probleminiai klausimai“ (toliau – Seminaras) medžiagos aptarimas. 

Administracijos reikalų skyriaus viršininkė Aurelija Gliaudelienė informavo Darbo tarybos 

narius, jog dalyvavo 2018 m. balandžio 20 d. Seminare, kurį skaitė lektorė dr. Daiva Petrylaitė, 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė. Seminare gautą medžiagą elektroniniu formatu 

Darbo tarybos pirmininkė persiuntė į Darbo tarybos narių elektroninius paštus. A. Gliaudelienė Darbo 

tarybos nariams trumpai pristatė Seminare sužinotą aktualią informaciją. Akcentuota, jog Darbo 

tarybos veiklos tikslas yra glaudesnis ryšis tarp darbdavio ir darbuotojų. Labai svarbios yra Darbo 

tarybos atliekamos informavimo ir konsultavimo funkcijos, t. y. buvo aptarta, jog darbuotojai per 

darbo tarybas turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviais ar jų atstovais, 

sprendžiant su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu 

susijusius klausimus. Taip pat posėdžio metu buvo paaiškinta, jog informavimo funkcija yra 

informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojams ar Darbo tarybai, siekiant supažindinti su 

klausimo, susijusio su darbuotojų darbo, socialinėmis ekonominėmis teisėmis ir interesais, esme, o 

konsultavimo funkcija apima pasikeitimą nuomonėmis ir dialogo tarp darbo tarybų ir darbdavio 

užmezgimą bei plėtojimą. Atkreiptas dėmesys į tai, jog Darbo taryba yra nepriklausomas visiems 

darbuotojams atstovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais atvejais ir tvarka 

organas. Seminare buvo akcentuota, kad profesinės sąjungos atstovauja tik savo narius, o Darbo 

taryba – visus darbuotojus. 

NUTARTA. Siekiant gerinti informavimo funkciją tarp darbuotojų ir darbdavio, Lukiškių 

tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) internetiniame puslapyje sukurti skyrelį 

„Darbo tarybos informacija“. 

SVARSTYTA. 2. Buhalterinės apskaitos skyriaus atstovo dalyvavimas posėdyje, siekiant 

aptarti finansines galimybes mokėti pareigūnams už viršvalandinį darbą. 

Darbo tarybos posėdyje Darbo tarybos kvietimu dalyvavo Buhalterinės apskaitos skyriaus 

(toliau – BAS) vyriausioji specialistė Nijolė Stoškienė. Darbo tarybos nariai klausė BAS atstovo, ar 
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Lukiškių TI-K yra galimybė apmokėti pareigūnams už papildomą viršvalandinį darbą. BAS 

vyriausioji specialistė N. Stoškienė Darbo tarybos narius informavo, jog galimybės mokėti už 

papildomą viršvalandinį darbą Lukiškių TI-K neturi, kadangi jau dabar išlaidos darbuotojų darbo 

užmokesčiui apmokėti viršija nustatytas mėnesio normas. Posėdžio metu iškilo klausimas dėl 

suminės darbo laiko apskaitos termino įtakos pareigūnų algoms. Svarstyta, ar pasirinktas trijų 

mėnesių terminas suminėje darbo laiko apskaitoje turi pranašumo.  

NUTARTA. 1. Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiajam specialistui (budinčiajai 

pamainai) Zbignevui Korvin-Piotrovski ir Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiajai specialistei 

(dinaminei priežiūrai) Svetlana Rynkevič įvertinti darbo ir poilsio laiko paskirstymą, jei apskaitinis 

laikotarpis keistųsi ir būtų vienas mėnuo. 

SVARSTYTA. 3. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

2018 m. balandžio 17 d. rašto Nr. 1S-1382 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimo“ 

(toliau – Raštas) aptarimas, pasiūlymų pateikimas. 

A. Gliaudelienė informavo Darbo tarybos narius, jog Lukiškių TI-K gautas Raštas, kuriame 

nurodoma, kad 2018 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje (2018 m. kovo 28 d. 

nutarimas Nr. 294) priimtas sprendimas dar kartą sumažinti Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos valdymo sritims nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių – iki 4240 pareigybių. 

Bendras Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius turėtų sumažėti 41 pareigybe. Didžiausias leistinas 

pareigybių skaičius nuo 2018 m. liepos 1 d. Lukiškių TI-K turėtų būti 360. Didžiausias leistinas 

pareigybių skaičius turėtų sumažėti nuo 367 iki 360, t. y. 7 pareigybėmis.  

Darbo tarybai buvo pateiktas neužimtų pareigybių įstaigoje sąrašas, svarstyta, kurios 

pareigybės galėtų būti sumažintos. Kiekvienas Darbo tarybos narys išsakė savo nuomonę svarstomu 

klausimu. Siūlyta sumažinti jaunesniųjų specialistų – 2, jaunesnįjį specialistą (kinologą) – 1, elektriką 

– 1, vairuotoją – 1, tačiau galutinai neapsispręsta, kadangi pritrūko informacijos apie visas esamas 

užimtas/neužimtas pareigybes. Taip pat svarbi darbdavio pozicija šiuo klausimu, tačiau Lukiškių TI-

K direktorius posėdyje dalyvauti negalėjo, kadangi buvo išvykęs.  

NUTARTA. 1. Paprašyti Personalo skyriaus papildomai suteikti informacijos apie 

užimtas/neužimtas pareigybes. 

2. Pakviesti į kitą Darbo tarybos posėdį darbdavį ir, išklausius jo nuomonę, pakartotinai 

svarstyti klausimą bei pateikti siūlymus. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                          Aurelija Gliaudelienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                               Svetlana Rynkevič 

 

  


