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KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų darbo tvarkos taisyklės (toliau 

– Taisyklės) reglamentuoja Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų (toliau – 

Kauno NTI-PN arba įstaiga) pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (toliau – darbuotojai) teises ir pareigas, bendruosius įstaigos vidaus tvarkos ir kitus 

reikalavimus. Taisyklių tikslas – daryti įtaką įstaigos darbuotojų elgesiui, užtikrinti įstaigos darbo 

kokybę ir didinti jo efektyvumą. Taisyklėmis siekiama sukurti darbo aplinką, kurioje darbuotojai 

nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, užtikrinti 

lygias galimybes darbo aplinkoje. 

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šiose Taisyklėse nustatytų teisinių santykių 

nereglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas (toliau – Statutas), Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas), Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksas (toliau – Darbo kodeksas) ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, 

Vyriausybės nutarimai, teisingumo ministro įsakymai, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymai, Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) ir kiti teisės aktai. 

3. Šių taisyklių privalo laikytis visi įstaigos darbuotojai. 

 

II SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ 
 

4. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį jį pervedant į 

darbuotojo nurodytą sąskaitą banke: 

4.1. atlyginimas – kito mėnesio 5–9 dienomis; 

4.2. avansas – einamojo mėnesio 20–24 dienomis; 

4.3. gruodžio mėnesį atlyginimo avansas už šį mėnesį mokamas 12–16 dienomis, darbo 

užmokestis už šį mėnesį mokamas 28–31 dienomis. 

5. Visiems įstaigos darbuotojams darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius, kuriuose 

pateikiama informacija apie darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie 

dirbto laiko trukmę (atskirai nurodant viršvalandinio darbo trukmę), pateikia Turto valdymo 

skyrius. 

6. Įstaigos darbuotojai dėl pažymos apie darbo užmokestį išdavimo (toliau – pažyma) 

kreipiasi raštu į Turto valdymo skyriaus buhalterį. Buhalteris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

parengia pažymą. Įstaigos vadovo pasirašytas, užregistruotas pažymas darbuotojai atsiima Turto 

valdymo skyriuje pas buhalterį. 

7. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų 

nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu. 
 

III SKYRIUS 

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 
 

8. Darbuotojų darbo ir poilsio laikas nustatytas Darbo reglamente. 
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9. Priimant į darbą darbuotoją Veiklos organizavimo skyrius: 

10.1. supažindina pasirašytinai su struktūrinio padalinio, į kurį priimamas dirbti, 

atitinkamu pareigybės aprašymu. Viena pareigybės aprašymo kopija su susipažinimo žyma 

pasirašytinai įteikiama darbuotojui, kita – saugoma darbuotojo asmens byloje. Darbuotojų 

pareigybių aprašymai su susipažinimo žymomis saugomi Veiklos organizavimo skyriuje atskiroje 

byloje; 

10.2. supažindina pasirašytinai su Darbo reglamentu ir Vidaus tvarkos taisyklėmis; 

10.3. pasirašytinai instruktuoja (įvadinis, pirminis darbo vietoje, periodinis darbo vietoje, 

papildomas darbo vietoje instruktažai) įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos 

klausimais.  

11. Struktūrinių padalinių vadovai naujai priimtus pavaldžius darbuotojus pasirašytinai 

supažindina su vadovaujamo padalinio nuostatais, taip pat supažindina pavaldžius darbuotojus su 

vadovaujamo padalinio nuostatų, jų pareigybių aprašymų pakeitimais ir papildymais bei naujai 

parengtais pirmiau išvardytais dokumentais, taip pat naujai parengtais Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų darbo reglamentu (Darbo reglamento 2 priedas) ir Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus-pataisos namų darbo tvarkos taisyklėmis (Taisyklių priedas). Supažindinę 

pasirašytinai su pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimais, papildymais ir naujai 

parengtais pareigybių aprašymais bei pirmiau išvardytais lokaliniais teisės aktais, pateikia juos 

Veiklos organizavimo skyriui įdėti į asmens bylą.  

12. Keičiantis darbuotojams, reikalai perduodami Darbo reglamente nustatyta tvarka. 

13. Atleidžiami iš darbo ar perkeliami darbuotojai reikalus perduoda Darbo reglamente 

nustatyta tvarka. Atleidimo iš darbo dieną darbuotojai privalo Veiklos organizavimo skyriui grąžinti 

antspaudus ir darbuotojų pažymėjimus, Turto valdymo skyriui – patalpų raktus, elektroninę įėjimo / 

išėjimo kortelę – Saugumo valdymo skyriui. 

14. Įstaigos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose 

vietose (pataisos namų kieme prie įėjimo specialiai įrengtoje vietoje po stogeliu, tardymo 

izoliatoriaus kieme prie įėjimo specialiai įrengtoje vietoje po stogeliu, tardymo izoliatoriaus 2-me 

aukšte specialiai įrengtoje patalpoje Nr. 2–5 ir pataisos namų rūsyje įrengtoje patalpoje). Kitose 

vietose, taip pat ir tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.  

15. Darbuotojams draudžiama įsinešti ir turėti visų rūšių tabako bei bedūmių tabako 

gaminių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių šiose įstaigos teritorijose bei 

patalpose:  

15.1. tardymo izoliatoriaus 3-me, 4-me, 5-me ir 6-me aukštuose esančiuose koridoriuose ir 

patalpose, laiptinėje, teritorijoje prie pasivaikščiojimų kiemelių ir suimtųjų (nuteistųjų) bendrojo 

lavinimo mokyklos patalpose, priėmimo-paskirstymo patalpose; 

15.2. pataisos namų lengvosios, paprastosios grupių ir gamybinio pastato teritorijoje ir 

patalpose, valgyklos patalpose, poste prie karantino ir drausmės izoliatoriaus patalpų, 5-o skyriaus 

2-ojo aukšto patalpose ir koridoriuje.  

16. Darbuotojams leidžiama per kontrolinį praėjimo punktą į įstaigos teritoriją įsinešti 

rankines ir krepšius, išskyrus daiktus (reikmenis), nurodytus Draudžiamų turėti daiktų (reikmenų) 

laisvės atėmimo vietose sąraše (Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmens 

apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo 1 priedas). Darbuotojams draudžiama įsinešti ir 

turėti rankines ir krepšius šiose įstaigos teritorijose bei patalpose:  

16.1. tardymo izoliatoriaus 3-me, 4-me, 5-me ir 6-me aukštuose esančiuose režiminės 

dalies koridoriuose ir patalpose, režiminės dalies laiptinėje, teritorijoje prie pasivaikščiojimų 

kiemelių, priėmimo-paskirstymo patalpose ir suimtųjų (nuteistųjų) bendrojo lavinimo mokyklos 

patalpose;  

16.2. pataisos namų lengvosios, paprastosios grupių, mokyklos ir gamybinio pastato 

teritorijoje bei patalpose, taip pat valgyklos patalpose.  

17. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama įstaigos 

patalpose ir teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems 

nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir 
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darbuotojai, kurie darbo / tarnybos metu yra neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotikų, psichotropinių ar 

kitų svaigiųjų medžiagų, nušalinami nuo darbo / tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka. 

18. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos 

atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip. 

19. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo kabinete kiti asmenys (lankytojai, nuteistieji, 

tvarkantys kabinetus) būtų tik tada, kai yra darbuotojas.  

20. Visi pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo tausoti įstaigai 

priklausantį turtą, racionaliai naudoti energetinius išteklius (elektrą, vandenį, šilumą ir pan.), vengti 

veiksmų, galinčių sukelti gaisrą, ar veiksmų, kuriais bus padaroma žala (sugadinamas inventorius, 

įranga, patalpos, automobiliai ir pan.) ar atsirasti situacijai bei pavojams, dėl kurių gali įvykti 

nelaimingas atsitikimas. 

21. Įstaigos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.  

22. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis įstaigos elektroniniais 

ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis 

priemonėmis. 

23. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos 

diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai darbuotojas arba už šią veiklą 

atsakingas juridinis asmuo. 

24. Darbuotojai, baigę darbo dieną, privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą, išjungti 

kompiuterius, šviestuvus ir kitus elektros prietaisus ir įrenginius, sandariai uždaryti kabinetų langus, 

užrakinti duris. Išeidami iš įstaigos raktus nuo savo darbo kabinetų darbuotojai ir mokyklos 

darbuotojai privalo palikti: pataisos namuose dirbantys – pataisos namų kontrolinio praėjimo poste 

Nr. 1; tardymo izoliatoriuje dirbantys – tardymo izoliatoriaus kontrolinio praėjimo poste (tik tada, 

kai kontrolinio praėjimo poste nuo darbo kabineto nėra atsarginio rakto). 

25. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris ir, jei kabinete įrengta 

signalizacija, ją įjungia. 

26. Darbuotojai, nukentėję nuo nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, 

nedelsdami (jeigu pajėgia) apie tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui ir darbuotojui, atsakingam 

už darbuotojų saugą. Nelaimingų atsitikimų tyrimai vykdomi vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų 

darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų 

patvirtinimo“ bei Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš 

tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų 

tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 15 

d. nutarimu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus statuto įgyvendinimo“.  

27. Darbuotojai turi užtikrinti, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ir 

(ar) individualūs rizikos veiksniai nesudarytų galimybių korupcijai pasireikšti. Darbuotojai 

nedelsdami privalo informuoti tiesioginį vadovą ir / ar įstaigos vadovybę apie galimą ir (ar) realų 

korupcinio pobūdžio poveikį, su kuriuo susiduria vykdydami funkcijas, kitas reikšmingas 

aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti  

 

IV SKYRIUS 

ĮĖJIMO Į ĮSTAIGOS PASTATUS IR IŠĖJIMO IŠ JŲ TVARKA 

 

28. Darbuotojai į įstaigą gali patekti per kontrolės ir praleidimo punktus. Įeinantys į įstaigą 

darbuotojai, kurie nėra pareigūnai, nuolatinius leidimus, o įstaigos pareigūnai – tarnybinius 

pažymėjimus pateikia kontrolės ir praleidimo punkte tarnybą vykdančiam pareigūnui. 

29. Nuolatinis leidimas arba tarnybinis pažymėjimas grąžinamas darbuotojui, kai jis išeina 

iš įstaigos. 

30. Kiti asmenys į administracijos patalpas gali patekti per kontrolės ir praleidimo punktus 

tik turėdami nustatyto pavyzdžio vienkartinius leidimus ir tik darbo valandomis (pirmadienį–
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ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 16.30 val., penktadienį – nuo 8.00 val. 

iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.15 val.). 

31. Nuolatiniai leidimai išduodami įstaigos darbuotojams, kurie nėra pareigūnai. Šie 

leidimai taip pat išduodami asmenims, vykdantiems veiklą, dėl kurios pobūdžio jie turi nuolat 

lankytis įstaigose. 

32. Vienkartiniai leidimai išduodami asmenims, kuriems pagal darbo pobūdį būtina patekti 

į įstaigos teritoriją, taip pat asmenų, laikomų šiose įstaigose, giminaičiams ir kitiems asmenims, 

atvykusiems į pasimatymą. Vienkartinis leidimas įėjimui į pataisos įstaigą įforminamas kiekvienam 

asmeniui atskirai nurodant buvimo joje laiką, kuriam pasibaigus leidimas nebegalioja. Šis leidimas 

galioja tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens identifikavimo kortelę, 

leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, valstybės tarnautojo arba vairuotojo pažymėjimą ir pan. 

Vienkartinius leidimus išduoda Saugumo valdymo skyrius.  

33. Atvykusiam asmeniui, kuris į pataisos įstaigą įėjo su vienkartiniu leidimu, išeinant 

kontrolės ir praleidimo punkte tarnybą vykdantis pareigūnas paima vienkartinį leidimą, patikrina 

išeinančiojo tapatybę pagal paliktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytus 

duomenis ir grąžina dokumentą. 

34. Darbuotojas, priėmęs asmenį, turi užtikrinti, kad šis asmuo iki vienkartiniame leidime 

nustatyto laiko pabaigos būtų išlydėtas iš įstaigos.  

35. Įstaigos teritorijos, pastatų ir patalpų stebėjimą vaizdo kameromis reglamentuoja 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo 

tvarkos aprašas ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų asmens duomenų 

tvarkymo tvarkos aprašas.  

 

V SKYRIUS 

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

 

36. Statutiniai valstybės tarnautojai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai  

darbo / tarnybos metu turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari ir tvarkinga. Tiesioginis 

vadovas, kurio nuomone, pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda 

neatitinka reikalavimų, įpareigoja jį ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai. 

37. Pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami pareigūnų tarnybine uniforma arba jiems 

išmokama kompensacija pagal Statute reglamentuotas nuostatas. 

38. Pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo, dėvėjimo ir grąžinimo tvarką nustato 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintas Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo ir keitimo tvarkos aprašas. 

39. Pareigūnai privalo dėvėti tvarkingą, švarią tarnybinę uniformą atsižvelgiant į sezoną 

(žieminė ar vasarinė), ją saugoti.  

40. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys 

posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai arba jos reprezentavimu, 

vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius. 

 

VI SKYRIUS 

ELGESIO REIKALAVIMAI 

 

41. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Kauno  

NTI-PN. 

42. Pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, etikos kodeksas apibrėžia bausmių vykdymo sistemos pataisos pareigūnų, kitų valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos ir elgesio principus, pamatines 

nuostatas, kurių turi laikytis kiekvienas darbuotojas, atlikdamas jam priskirtas tarnybines (darbo) 

funkcijas ir vykdydamas tarnybines (darbo) pareigas, taip pat įgyvendindamas teises ir laikydamasis 

privataus gyvenimo nuostatų. 
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43. Visi įstaigos darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principų, stengtis, kad 

kolektyve vyrautų savitarpio pasitikėjimas bei vengti bet kokių priekabiavimo formų: 

43.1. asmens žeminimo ar įžeidinėjimo; 

43.2. darbuotojo charakterio, jam būdingų savybių viešo aptarimo; 

43.3. darbuotojo darbo ar nuosavybės menkinimo; 

43.4. apkalbų, šmeižto skleidimo, reputacijos žeminimo; 

43.5. nesantaikos kurstymo naudojantis pareigybiniais ar psichologiniais privalumais; 

43.6. neigiamų emocijų demonstravimo. 

44. Struktūrinių padalinių vadovai privalo pagarbiai ir santūriai elgtis su jiems pavaldžiais 

darbuotojais – nurodymus, pavedimus, pastabas pavaldiniams teikti korektiškai. 

45. Įstaigos darbuotojas, bendraudamas su kolegomis, privalo elgtis pagarbiai, 

vadovaudamasis principu, kad kiekvienas asmuo turi teisę turėti savo nuomonę visais klausimais. 

46. Įstaigos darbuotojas, bendraudamas su vadovais, turi elgtis korektiškai ir pagarbiai, 

vykdyti jų teisėtus nurodymus, pasiliekant teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai 

reikšti.  

47. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 

48. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą 

turinio informaciją, vaizdinę medžiagą, garso ir vaizdo įrašus ir pan. bei tokią informaciją saugoti 

kompiuteryje darbo vietoje. 

49. Darbuotojo poelgis, kuriuo jis tyčia ar netyčia pažemino kito asmens garbę ir orumą, 

panaudojo fizinę jėgą prieš kitą asmenį yra vertinamas kaip darbo pareigų pažeidimas / tarnybos 

drausmės pažeidimas. Tokiais atvejais pareigūnui, kitam valstybės tarnautojui gali būti paskirta 

drausminė nuobauda, darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį – priimamas sprendimas dėl darbo 

pareigų pažeidimo. 

 

VII SKYRIUS 

LYGIŲ GALIMYBIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMAS 

 

50. Įstaigos veikloje netoleruotinas diskriminuojamas elgesys, priešiški, neetiški, 

žeminantys, agresyvūs, užgaulūs, įžeidžiantys veiksmai, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar 

jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją 

ar jų grupę įbauginti, sumenkinti. 

51. Įstaigoje draudžiama diskriminuoti, priekabiauti dėl darbuotojų lyties, seksualinės 

orientacijos, santuokinės ar šeiminės padėties, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, 

tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų. 

52. Priimant į darbą taikomi vienodi atrankos kriterijai – vertinama tik asmens dalykinės 

savybės ir kriterijai, susiję su siūlomomis užimti pareigomis. Naujų darbuotojų atranka yra paremta 

laisvomis darbo vietomis, tinkamumu ir gebėjimu atlikti darbą. Atrankoje dalyvaujantys komisijos 

nariai negali užduoti klausimų apie kandidato lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, 

sveikatą, rasę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, priklausymą profesinėms sąjungoms.  

53. Įstaiga savo veiklą organizuoja taip, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintos 

vienodos sąlygos siekti karjeros, kelti kvalifikaciją, ugdyti savo gebėjimus ir siekti profesinės 

pažangos. 

54. Įstaiga naudoja vienodus darbo (tarnybos) vertinimo ir atleidimo iš jo kriterijus, už tokį 

patį darbą nustato vienodą darbo užmokestį, vadovaudamasi Statuto, Valstybės tarnybos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, 

Darbo kodekso reikalavimais. 

55. Įstaiga kuria aplinką, kurioje gerbiamas kiekvienas darbuotojas, pripažįstamos ir 

vertinamos jų individualios savybės ir gebėjimai. Visi darbuotojai privalo laikytis šio skyriaus 

nuostatų, kad būtų užtikrinamos lygios galimybės ir išvengta tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 

diskriminacijos, priekabiavimo. 
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56. Įstaigoje draudžiama naudoti fizinį, emocinį ir psichologinį smurtą, tiesioginę ir 

netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą, taip pat duoti nurodymus diskriminuoti.  

57. Jei darbuotojai pagrįstai mano, kad tam tikri veiksmai jų atžvilgiu turėjo diskriminacinį 

ir (ar) priekabiavimo pobūdį, taip pat fizinio, psichologinio ar emocinio smurto apraiškų, turi raštu 

kreiptis į Veiklos organizavimo skyriaus teisininką, pateikdami jiems visas jam žinomas aplinkybes. 

Teisininkas turi teisę darbuotojo paprašyti pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus. 

Teisininkas nurodytą kreipimąsi turi išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo kreipimosi pateikimo. 

58. Įstaiga imasi priemonių ir užtikrina, kad darbuotojas, pateikęs rašytinį skundą dėl 

diskriminacijos, priekabiavimo ir (ar) smurto ar dalyvaujantis byloje dėl diskriminacijos, jo atstovas 

ar asmuo, liudijantis ir teikiantis paaiškinimus dėl diskriminacijos, nebūtų persekiojimas ir būtų 

apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių bei būtų užtikrintas pateiktos informacijos 

konfidencialumas. 

59. Siekiant tinkamai įgyvendinti lygių galimybių ir smurto prevencijos politiką, įstaigoje 

periodiškai organizuojami darbuotojų mokymai, vykdomos darbuotojų apklausos, kitais būdais 

didinamas lygių galimybių ir smurto prevencijos politikos žinomumas. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

60. Taisyklės privalomos visiems įstaigos darbuotojams. Darbuotojui, pažeidusiam šias 

Taisykles, taikoma tarnybinė atsakomybė ar priimamas sprendimas dėl darbo pareigų pažeidimo. 

61. Šios Taisyklės skelbiamos Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

interneto tinklalapyje. 

_________________ 
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Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus- 

pataisos namų darbo tvarkos taisyklių 

priedas 

 

 

SUSIPAŽINIMAS 

 

 

 Aš, 

______________________________________________________________________, 
(vardas ir pavardė) 

 

susipažinau su Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų darbo tvarkos taisyklėmis, 

patvirtintomis Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų direktoriaus 2019 m. 

spalio 8 d. įsakymu Nr. 1-269 ir įsipareigoju savo darbe vadovautis Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų darbo tvarkos taisyklių nuostatomis. 

 

 

 

___________________  ________________  ______________ 
     (pareigų pavadinimas)            (parašas)      (vardas ir pavardė) 

 

 

_____________________ 

(data) 

 

 


