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Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis 2020 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir profesinių 

sąjungų pasirašytos 2021 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties 6 ir 7 punktais, Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu  

Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų 

patvirtinimo“, 17.6 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos Darbuotojų valdymo komiteto 2021 m. balandžio 12 d. posėdžio 

protokolą Nr. LV-2033:  

1. N u r o d a u: 

1.1. informuoti darbuotojus – profesinių sąjungų narius (profesinės sąjungos nariais 

tapusius ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 16 d.), kad 2 papildomos mokamų kasmetinių atostogų 

dienos ar iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti suteikiamos pagal prieš 10 darbo dienų iki atostogų 

pradžios pateiktus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau 

– Kalėjimų departamentas) bei jam pavaldžių įstaigų darbuotojų prašymus, kuriuose turi būti 

nurodyta: 

1.1.1. darbuotojo patvirtinimas apie narystę profesinėje sąjungoje 2020 m. spalio 16 d.; 

1.1.2. darbuotojo, pageidaujančio, kad jam būtų suteiktos iki 5 darbo dienų sveikatai 

gerinti, patvirtinimas, kad jis 2021 m. nesinaudojo ir nesinaudos 2021 m. nacionalinės kolektyvinės 

sutarties 7 punkte numatyta lengvata mokymosi atostogoms. 

1.2. netaikyti prašymų dėl iki 5 darbo dienų suteikimo sveikatai gerinti pateikimo 

termino, nurodyto šio įsakymo 1.1  papunktyje, kai šia lengvata darbuotojas pageidauja pasinaudoti 

vietoje laikinojo nedarbingumo ar iš karto po jo. 

1.3. darbuotojams suteiktas 2 papildomas mokamų kasmetinių atostogų dienas ar iki 5 

darbo dienų sveikatai gerinti pažymėti darbo grafikuose. 

1.4.  rekomenduoti darbuotojams pasinaudoti papildomų kasmetinių atostogų lengvata  

iki 2021 m. lapkričio 30 d. 

2. P a v e d u Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu 

supažindinti Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojus, struktūrinių padalinių vadovus, 

Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovus. 

 

 

Kriminalinės žvalgybos valdybos viršininkas, 

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                        Jevgenij Chleborodov 

 


