
LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS 

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO  

DARBO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018-06-21  Nr. 24-4460 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 28 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: 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. 

Darbo tarybos kvietimu dalyvavo: Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių 

TI-K) direktorius Viktoras Davidenko. 

DARBOTVARKĖ. 1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

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

pakeitimo“ pakartotinas aptarimas, pasiūlymų pateikimas. 

SVARSTYTA. 1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

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

pakartotinas aptarimas, pasiūlymų pateikimas. 

A. Gliaudelienė pakartotinai 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 užimtų ir neužimtų pareigybių įstaigoje sąrašas. Darbo tarybos 

nariai pakartotinai svarstė, kurios pareigybės galėtų būti sumažintos. Ankstesniame posėdyje (Darbo 

tarybos  protokolas 2018-05-23 Nr. 24-3762) kiekvienas Darbo tarybos narys išsakė savo nuomonę 

svarstomu klausimu. Siūlyta sumažinti šias pareigybes: jaunesniųjų specialistų – 2, jaunesnįjį 

specialistą (kinologą) – 1, elektriką – 1, vairuotoją – 1. Siekiant priimti galutinį sprendimą dėl 

mažinamų (naikinamų) pareigybių, Darbo tarybos kvietimu pasėdyje dalyvavo Lukiškių TI-K 

direktorius Viktoras Davidenko. Lukiškių TI-K direktorius atkreipė Darbo tarybos narių dėmesį, kad 

Lukiškių TI-K eilę metų nėra užimtos Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniųjų specialistų 

pareigybės. Taip pat vadovas paaiškino, kad įstaigoje esamas statutines pareigybes, pagal poreikį, 

suderinus su Kalėjimų departamentu, galima steigti ir naikinti, siekiant efektyvesnio įstaigos darbo. 

V. Davidenko išreiškė nuomonę, kad elektriko, vairuotojo ir kinologo pareigybės įstaigai yra 

reikalingos ir ją pagrindė. Vairuotojo ir kinologo pareigybės panaikinimas neišvengiamai iššauks 

kitas problemas (pvz. vienam vairuotojui (arba kinologui) atostogaujant (sergant) neliks kito 

vairuotojo (arba kinologo), kuris galėtų jį pavaduoti, o tokiu būdu neišvengiamai vairuotojo (arba 

kinologo) pareigas reikės pavesti kitam darbuotojui). Direktorius pažymėjo, kad elektriko pareigybė 

irgi reikalinga, t. y. įstaigoje turi būti nors vienas atsakingas darbuotojas, kuris atitiktų elektriko 

pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus ir atliktų elektrikui pavestas funkcijas. Lukiškių TI-K 

vadovo nuomone – neišvengiamai reikės naikinti dalį neužimtų Apsaugos ir priežiūros skyriaus 

jaunesniųjų specialistų pareigybes. Vadovas pareiškė, jog supranta, kad Darbo tarybos nariai iš 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus siekia apsaugoti savo skyriaus neužimtas pareigybes, tačiau, 
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atsižvelgiant į tai, kad eilę metų jaunesniųjų specialistų pareigybės Apsaugos ir priežiūros skyriuje 

nėra užimtos, pasiūlė būtent šias pareigybes panaikinti. Darbo tarybos nariai atsižvelgė Lukiškių TI-

K direktoriaus pateiktus argumentus, kadangi bendros diskusijos metu priėjo vieningos nuomonės, 

jog užimtos vairuotojo pareigybės bei neužimtų elektriko ir kinologo pareigybių sąskaita įstaigoje 

pareigybių mažinti nereikia.  

Taip pat Lukiškių TI-K vadovas informavo, kad dar 2018-03-14 išsiųstas raštas Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Personalo valdymo skyriui Nr. 100-

376 „Dėl įstaigos struktūros pakeitimo projekto“, kuriame nurodoma, kad Lukiškių TI-K planuoja 

atlikti įstaigos struktūrinius pertvarkymus ir be kitų pasiūlymų siūlo įstaigos struktūroje numatyti 2 

direktoriaus pavaduotojų pareigybes, panaikinant vieną direktoriaus pavaduotojo pareigybę (šiuo 

metu laisva). Todėl viena iš mažinamų pareigybių bus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybė. 

NUTARTA. 1. Darbo taryba nutarė siūlyti naikinti 6 Apsaugos ir priežiūros skyriaus 

jaunesniųjų specialistų  ir 1 direktoriaus pavaduotojo pareigybes. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                          Aurelija Gliaudelienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                               Svetlana Rynkevič 

 

  


