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NAUJAI PRIIMIO I TARNYBA PAREIGITNO ADAPTACIJOS
PROCESO APRASAS

L BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naujai priimto I tamyb4 pareiguno adaptacijos proceso apmlo (toliau aprasas)

paskifiis paddti naujai priimtam I tamybq Lukiskiq tadymo izoliatoriuje - kalejime (toliau -
Lukiskiq TI-K) pareigunui pel kuo trunpesni laikotarpi igyti gerosios patirties ir praktikos laujoje
darbo vietoje priskirtoms funkcijoms vykdgi. skatinti pareigiino atsakomybg ir iniciatyvum4.

2. ApraSo tikslas yra nustatyti:

2.1. adaptacijos proceso dalyviq pareigas ir teises;

2.2. adaptacijos proceso vykdymo trukmQ ir etapus;

2.3. adaptacijos proceso vykdymo procedur4

3. Adaptacijos procesas taikomas naujai priimtiems i tarnyb4 LukiSkiq TI-K
jaunesniesiems pareigiinams ir prreigllnams (toliau vadinama -Pareiguiai), kuriems yra

nustatytas isbandymo terminas irjis nera pasibaiggs.

4. Aprale va ojamos sqvokos:

4.1. Adaptacijos procesas (toliau - Procesas) - planingas supazindinimas ir gerosios

patirties bei darbo igDdZiq perteikimas ir paskirto pareigino gebcjimq lvertinimas.
4.2. Dal].vaujantys asmenys - Lukilkiq TI-K pareigiinai, susijq su Proceso vykdlrnu.

4.3. Proceso dal,ryis - pareigunas, kuriam taikomas Prccesas (nauiai priimamas i tarnybq

j aunesnysis pareigtinas ir pareigunas),

4.4. Kuratorius - paskirtas pareigrmas, atsakingas uZ Proceso vykdym4 (pareigfr as,

korpuso vyresnysis, vyresnys is priiiirabjas).
4.5. Tiesioginis vadovas - Proceso dalyvio tiesioginis vadovas ()^lqtriaus, tarnybos

viriininkas, direksoriaus budinlysis padaieias 4r j o po'raduotoiqs)

4.6. Proceso vadovas - vadovas, kuruojantis atitinkam4 veiklos sriti (direkto/iaus

pavaduotojas).

4.7. Mokymq planas - dokumentas, kuriame nustatomos konkredios temos, pagal kufias

Proceso dall.vis turi igyi ir tobulinti Zinias bci ig0dZius, ir planuojamas mokymq laikas

4.8. t'roceso rTkdymas - tiesioginio vadovo, kuratoriaus ir Proceso dalyvio ben&a veikla ir
veiksmai, rykdant Proceso daly,vio supazindininq su bausmiq rrykdymo sistema, darbo aplinka ir
priemonemis, darbo funkcijomis ir turiniu, bendradarbiais, darbui reikalingq iiniq ir praktiniq

igldiiq suteikimas.

4.9. Ziniq igijimo ir igndtiU mokymai (toliau mokymai) - su einamomis pareigomis

susijQ Proceso dalyvio mokymai, iskaitant ir mokymqsi darbo vietoje. Moklmais siekiama suteikti

naujq ar pagilinti profesinei veiklai reikalingas zinias ii gebejimus, skatinti Proceso dal)'vio

iniciatywma savarankiskume ir atsakomybQ.
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II. ADAPTACIJOS PROCESO DALYVIU
PAREIGOS tR TEISES

5. Proceso dalJwis:

5.1. susipazista su teises aktais, kurie reikalingi pareigybes aprailme nustatytoms

tunkcijoms vykdlti;
5.2. susipaZista su darbo aplinka ir priemonemis, reikalingomis pareigybes aptailme

nustaB.toms fu nkcijoms vykdlti;
5.3. susipa4sta su mok).n4 planu irji rykdo;
5.4. vykdo pareigyb€s aprasyme nustat]'tas funkcijas;

5,5. pasibaigus Procesui, uzpildo Lukiikiu TI-K direktoriaus isakymu patvifiint4 Proceso

atsiliepimq formq (Priedas Nr. l).
6. TiesiogitrisYadoYas:

6.1. su atitinkamo administracinio padalinio vador,u ar vadovu, kuruojandiu atitintam4

r eiLlos sriti, suderina kuratoriaus pasky'rim4;

6.2- sudaro mokymq planq ir teikia atitinkarno administracinio padalinio vadolrri ar

vadovui, kuruojandiu atitinkam4 veilJos sriti, tvininirnui;
6.3. nustato Prcceso dalyviui uiduotis ir tikslus;

6.4. parengia vidaus tvark4 reglarnentuojandiq teises akn+ sqvad4 bei kit4 tarnybai

aktuali4 informacijA;

6.5. pdstato Proceso dalyvi bendradarbiams ir trunpai supaZindila su savo funkcijomis

istaigoj e;

6-6. esant poreikiui, turi teise keisti Proceso dal)'vio Proceso vykdymo eig4;

6.'7. pasibaigus Procesui, uZpildo LukiSkirl TI-K direktodaus isakymu patvirtint4 Proceso

atsiliepimq folm{ (Priedas Nr. 3).

7. K[ratorius:
7 .'1. organizuoja ir pdZiuri Proc€so dal)'vio darb4 per vis4 Proces4 einant naujas pareigas;

7.2. bendrauja su Procaso dalyviu, domisi iSkylandiais darbo sunkr.rmais, pasiekimais;

7.3. padeda Proceso dalyviui vykdyti pareigybes apralyme nustatltas funkcijas;

7.4. padeda aprupinti Proceso dalyvi reikiamomis darbo priemonemisl
'1.5. pasibaigus Procesui, uzpildo Lukiikitt Tl-K direktoriaus isakymu patvirtint4 Proceso

atsiliepimq form4(Priedas Nr. 2).

8. Proceso vadovas:

8.l. tarpininkauja del kuratoriaus paskydmo;

8.2. tvirtina mokymq plan4;

8.3. konholiuojaProcesoigyvendinim4;
8.4. pasibaigus Procesui, uZpildo Lukilkiq TI-K direktoriaus isakymu patvirtint4 Proceso

atsiliepimq fom4 (Priedas Nr. 4).

9. Personaloskyriausdarbuotojei:
9.1. iformina ldarbinimo ir kitus privalomus dokumentus;

9.2. sudalo atnintines, susijusias su Proceso dalyvio privalomu dokumentq uZpildymu ir

veiksmais (pvz., nurodo, k4 Proceso dall'vis turi pasiraiyti, kur krciptis del tamybines uniformos, kq

ir per kiek laiko privalo deklaruoti, kur pateikti pralymus del neapmokestinamojo pajamq dydzio

taikymo ir darbo uZmokesdio pervedimo i banko sqskaitq ir pan.);

9.3. kaupia, sistemina ir saugo informacijq susijusi4su Procesu.

10. Visi Proceso dalyviai turi teisq susipazinti su Proceso vykdymu susijusia informacija'
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11. Pirmomis Proceso dalyvio darbo dienomis gali bnti organizuojamas Lukiskiq TI-K
direktoriaus ar jo pavaduotdo, kuruojandio atitinkamq veiklos srid, pokalbis su Proceso dalyviu,
per kuri proceso dalyvis supaZindinamas su istaigos vertybdmis, kultlra, susiformavusiomis

tradiciiomis ir pan.

IIL PROCESO VYKDYMO TRUKMI IR ETAPAT

12. Proceso vykdymo tnrkme 2 menesiai.

13. Jeigu Proceso laikotarpiu Proceso dalyvis ar kumtorius turi nedarbingluno pazymejim4
a.ba jam suteikiamos kasmetines ar tikslines atostogos, Sis laikas i Proceso vykdymo trukmg

neiskaidiuojamas ir pratQsiamas atitinkamu Proceso dalyvio nebuvimo laikotarpiu. Prireikus

Proceso rTkdymo trukm€ gali b[ti pIatesta, tadiau ne ilgiau kaip 2 menesiams.

14. Proceso rTkdymo et.paii
14.1. 1-asis etapas - kuratoriaus paskyrimas;

l4-2. 2-asis etapas - supazindinimas su darboviete, nauja darbo vieta ir mokymqplanu;
14.3. 3-iasis etapas - adaptacijos laikotaryisi
14.4. 4-asis etapas - Proceso uzbaigimas ir ivertinimas.

IV. PROCESO VYKDYMO PROCEDURA

15. Kuratoriaus paskyrimas (l-asis Proce$o etapas). Piea atvykstant Proceso dalyviui i
darb4 tiesioginis vadovas kuratodaus paskyrime sudedm su atitinlemo administracinio padalinio

vadovu ar vadovu, kuruojandiu atitinkam4 veiklos sriti.
16. Kumtoiumi skiriamas pareigunas, kuris:

16.1. dirba Lukilkiq TI-K adminislraciniame padalinyje, i kuri paskirtas Proceso dal;.vis,

ilgiau nei 2 metus, i3manantis administracinio padalinio veikl4 ir kuris galetq stebdti Proceso

dalyvio darb4 objektyviai vertinti jo daromas klaidas, jam padeti, duoti patarimu paaiskinti

i3kilusius klausimus ir neai3kumus:

16,2. twi Ziniq, igudZiq ir noro padeti Proceso dalyviui Proceso metu tinkamai adikti
pareigas ir funkcijas;

16.3. pasizymi tinkamomis asmeninemis saryb€misr yra pareigingas, darbstus, r€iklus,

komunikabilus, paslaugus.

17. Kuato aus paskyrimas iforminamas LukiSkiq TI-K direktoriaus isakymu:
17.1. tiesioginis vadovas iki isakymo del Proccso dalyvio p emimo i tamyb4 LukiSkiri TI-K

parengimo, Personalo skyriui pateikia informac|q apie Proceso dall"rio kuratoriq t.y. praneSa

kuatoriaus vard4 pavardq, pareigas ir padalini;

17.2. jeigu kurato us del objektyviq prieZasdiq (pvz,, perkeliamas i kitq administracini

padalini ar kit4 istaig{ ilgai serg4 iivyksta I ilgalaikg komandiruotQ, atleidZiamas i5 tarnybos

(pareigq)) negali rrykdlti kuatoriaus pareigq, kurato aus funkcijas toliau rakdo tiesioginis Proceso

dalyvio vadovas arba paskiriamas kitas kruatorius.

18. SupaZindinimas su d{rbovietc ir nauja daibo vieta, mokym+ plano sudarymas (2-

asb Proceso etapas)i

18.1. Proceso dal].r'is pirm4darbo dien4pirmiausia p sistato tiesioginiam vadowi;
18.2. riesioginis vadovas supaiindina Proceso dalyvl su kuratoriumi ir kolektyvu;

18.3. kuralodus organizuoja pirm4sias Proceso dalyvio darbo dienas, parodo patalpas,

atsarginius iSejimus, istaigos darbuotojq darbo vietas ir vietas, skiftas valgyti ir ilsdtis, padeda darbo



priemoniq apr[pinimo organizaciniais klausimais, Sio punkto reikalavimams igi rendinti

rekomenduojama skirti iki 3 datbo dienu (pamain4);

18.4. po Proceso dalyvio pirmqjq darbo dienq organizuojamas supaZindinimas su Proceso

igyvendinimu, kuriam rekomenduojama skirti iki 5 darbo die 4, @an airul laikotarpl, per kuri:

18.4.1. tiesioginis vadovas suteikia informacijq Proceso dalyviui apie LltkiSkiq TI-K

administracin[ padalin[, kuriame Proceso dal]ais dirbs (struktua, strategija, tikslai);

18.4.2. tiesioginis vadovas fu Proceso dalyvis aptaria tai, ko tikimasi i3 darbuotojo ir kokie

]ra Proceso dall'vio ltkesdiai, atsakomybe ir atskaitomybes khusim4 (kam ir kokiu bfidu turi

atsiskait).ti darbuotojas);

18.4.3. tiesioginis vadovas su Proceso dalyviu, dalyvaujant kuratoriui, aptaria Proceso

dalyvio funkcijas, numat,4as pareigybes apraiyme, darbo s4lygas, ivardija pagrindines darbo

uZduotis, tikslus Proceso rykdymo laikotarpiui (toliau - uzduotys);

18.5, kuratodus, atsizvelgdamas i nustatltas darbo uZduotis ir tikslus, kartu su Proceso

dalyviu i5siaiSkina Proceso dalyvio liniq igijimo i igldZiq mokymo poreikius' kurie galetq padeti

atlikti Proceso dal]"r'iui skirtas uzduotis ir padeda igyvendinti mokymq plan4;

18.5.1. mokymrl planas sudaromas atsiZvelgus i Luki3kiq TI-K rengiamus veiklos

planavimo dokumentus (istaigos metinis veitlos planas, pagrindiniq priemoniq pusmediq veiklos

planai, padaliniq ketviriiq veiklos planai ir kt. planavimo dokumentai) bei nustatytus darbuotojams

siektinus rezultatus, pareiglnq pareigybiq profesiniq ir speciatirjq kompetencijU reikalavimus'

19. Adaptacijos laikot^rpis (3-iafis Prcceso etapas)|

19.1. Tiesioginis vadovas Proceso dalyvi supaZindina su LukiSkiq Tl-K veikl4

reglamentuojandiais teises aktais taip pat norminiais dokumentais' reglamentuojandiais Proceso

dalyvio pareigybes aprasyme nustatylq lilnkcijq rykdyrnq bei kita tamybai aktualia informacija:

19.1.1. Prcceso dalyvis privalo susipazinti su pateiktais teises aktais ir susipaZinqs tai

patvifiinti para5u. Susipaiinimo iyma ra3oma ant atsakingo administracinio padalinio parengto

vidaus tvark4 reglamentuojandiu teisas aktq s{vado atskirq lapg pridedamq prie atitinkamq

dokumentq ir patvitintu antspaudu- Juose turi buti uzxasyta dokumento, su kuriuo susipazistama

data, numeris bei dokumento pavadinimas.

19.2. atsiZvelgdamas i nustatytas uzduotis i! funkcijas, nustatl4as pareigybas aprasyme,

Proceso dalyvis pradeda darb4;

19.3. kuatodus Proceso dal]'viui padeda lsijungti i darb4. Jeigu Proceso dalyviui iikyla

klausimg susijusiq su atliekamomis funkcijomis, darbo tvalka, jis keipiasi i kuatorirtr kuris

paaiSkina, kur tuo klausimu keiptis, arba konsultuoja pats;

19.4. per visq adaptacijos laikotarpi:

19.4.1. Proceso dalyvis vykdo jam pavestas funkcijas, atsizvelgdamas i nustatytas uzduotis'

Savo funkcijas Proceso dalyvis stengiasi ryldyti savalankiskai;

19.4.2. kuratorius teikia pagalb4jos prireikus, padeda vykdyti da$o funkcijas parodydamas,

kaip atlikli viene ar kit4 konkretq uiduoties veiksmq, paaiskina atlikimo bldus ir metodus;

19.43. \,Tkdomas Proceso dallnr'io stebejimas tiesioginis vadovas kalbasi su Proceso

dalyviu ir siekia isitikinti, ar Proceso dalyviui skiriama pakankamai demesio ir pagalbos gireikus,

ar Proceso dalpis tinkamai vykdo pareigybei priskirlas funkcijas, iSsiaiskinti Proceso dalyvio

darbo rezultatus, darbo atlikimo kokybq, ar Procaso dalyvis daro paZang4 mokydamasis ir

atlikttamas jam pavesq darb4 ar uZduotys atitinka Proceso dalyvio profesines Zinias ir

kompetencij4:

19.4.4. qkdomas mokymq plano ig)"r'endinimas:
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19.4-4.1. mokymq plano vykdymo kontrole pavedama tiesioginiam vadolui ar vadovui,

kuuojandiam atitiokam{ veiklos s tL;

19.4.4.2. jeigu adaptacijos laikotarpiu i5kyla papildomq moklmq porcikis, del jq kuratorius

dedna su tiesioginiu vadovu, ar vadovu, kuruojandiu atitinkam4 veiklos sriti;

20. UZ papildomq uzduodiU atlikim4, kai atliekamos pareigybes aprasyme nenustat,4os

tunkcijos, Proceso metu kuatoriams gali b[ti mokama iki 10 procentq priemoka' tadiau pdemokq

suma negali virs]ti teises aktuose nustatyto maksimalaus pareigines algos procento.

2L Adaptacijos proceso uZbaigimas (y'-asis Prcceso etapas)i

21.1. kuratorius, likus 2 saraiktus, iki Proceso pabaigos, pateikia tiesioginiam vadovui

uzpildlt4 atitinkam4 Proceso atsiliepimq formos dali kurioje, reikalui esant, gali sitlyti Proceso

dalyviui pratesti Proceso vykdymo tukmQ det papildomt! mokymq poreikio, jei pastebejo tam tiknt

Ziniq trukume;

2l.2. riesioginis vadovas, gavgs i5 kuratoriaus uZpildyt4 Proceso atsiliepimq formos dali,

taip pat uzpildo atitinkam4 Proceso atsiliepimq fbrmos dall ir Proceso dalyviui pateikia uzpildlti

jam priklausanai4 dali apie Proceso vykdym4;

21.3. Proceso dalyvis, uZpildgs Proceso atsiliepimq lbrm4 gr4Zinaj4tiesioginiam vadovui;

21.4. pasibaigus Procesui tiesioginis vadovas atsiliepimus apie Procaso vykdym{ pateikia

Proceso vadovui;

21,5. Proceso vadovas vertina Proceso lgyvendinim4 (raSo i3vad4 atsiliepimq formoje):

21.4.1. Proceso pabaiga laikoma sekming4 kai matomas Proceso dalyvio lojalumas istaigai,

motyvacija dirbti ir siekti rezultatq;

2l.4.2. jei Proceso atsiliepimq formoje ivertinimo bahl vidurkis ne Zemesnis kaip 6 (i5 10)' o

tiesioginio vadovo atsiliepimas teigiamas, laikoma, kad Procesas baigtas sdkmingai;

2l.4.3. jei kuratorius pateiktoje Proceso atsiliepimq formoje lvertina Proceso dallvio darb4

neigiamai, tai tiesioginis vadovas toki4 uzpildl4 atsiliepimu fom4 pateikia Proceso vadovui, sis,

remdamasis ja ir tiesioginio vadovo atsiliepimu bei iSklausQs Proceso dalyvio nuomones, ivcrtina

pdezastis ir p ima sprendim4 kad Proceso dalyvio adaptacijos proceso rezultatai nepatenkinami iI
teikia Lukiskirl TI-K direktoriui sinlym4 del Proceso dalyvio tinkamumo einamoms pareigoms,

vadovauiantis Tamybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

statuto 31 straipsnio 2 dalies 6 punltu.

21.5. baigus igyvendinti Prcces4 tiesiogids vadovas Proceso atsiliepimq form4 pateikia

Personalo skyriui;
21.6. Personalo sklTiaus atsakingas darbuotojas slatistikos ir analizes tikslais if sickiant

tobulinti Proces4, apibendrina informacij4 ir pateikia PemoDalo s$niaus vadovui, Sis infomuoja

istaigos vadolybg apie rykdomus Procesus ir jq rezultatus;

21.7. informacija apie Proceso vykdyma kaupiama, sisteminama ir saugoma darbuotojo

asmens byloje. Susisteminta informacija apie Prcces{ teikiama Lukiikiq Tl-K direktoriui kart4 per

pusmeti. Infomacij4teikia Personalo sk1'riaus virsininkas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. UZ sio apraio nuostatrl laikym4si atsako strukturiniq padaliniu vadovai

23. Apraso nuostatu laikymosi prieZi[r4 vykdo istaigos Personalo skyrius.



Forma Patvirtinta
LukiSkiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo
direktoriaus 2014I:. gruodziol9d.

isakymu Nr' ' {JA
I Priedas

ADAPTACIJOS PROCESO ATSILIEPIMU FORMA

A dsplacij os p rudiios data :

A.Iapaacijos pabdigos data:

l.Pi:ldoPrcceso d^lyvis Proio,ne i'ertinli pagal I0 bal[ sistentq

1. [rertinkite, kaip esate susipaztu$ (usi) su LukiikiLTl-K struldara, tikslais

ir Zdqviniais.

2. Ivertinkite, kqip esote susipa,i Qs (usi) su p.tdalinio' latriame dirbate, veikla

3. Kaip jaututus Lukiiki\Tl-K adaptarimosi laikolaryiu?

1. KqipjauCiatus darbo vietoje?

5. Ar gavote rcikalingq informaciiq ii kitll Lukiiki4Tl-K strutunrini4padalini4?

6. Kaip vertikate adaptacios naudingumq,lums?

7.,lua| atliekamo darbo, pqreigtbes apruSyno l hkc|4 supratimas

8. Visqprivalom4datbui dokumentL, ga ma'(apr'pinimas darbo prie onemis)

g. Kaip veltinate kolektyvo nari4pagalbqJuns isilieti ikolewq tsitarkli t
darbo ptocesus?

10. Kaip vefiinate tiesioginio radovo demest adaptacios lqikotarpiu?

[]DE
il
EED
E



@ idorbinino lail(ntarpio iki dabar?

12. KaiD vert ate htoloriAus dedesiir pogalbqadqtaciios laikotqrpiu?

I3. Jtsrl lukesii4patenhinimas dil pasirinlclo darbo.

PASTABOS IR PASTTLYMAI:



Forma Patvirtinta
LLrkiskiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo
direktoriaus 2014 m. gruod?iol! d.

isakyrnu Nt. ,/ .l ].1
2 priedas

ADAPTACIJOS PROCESO ATSILM'PIMQ FORMA

Addptac ijos pmdi,ios data :

Afuiptltcij os pqbs igos data :

Adaotaciios oroceso .lalwio darbo ve inina ktileriiai:

Twim4 Zini4lygis darbui atlikti

Darbo kotcyb,: uiduoiiLatlikino kolcyba il uZbaigtumas

Atsaklrmybe adiekrnl uzd otis

Dubo tefipas

Dafio taisywil, procedir4 laikymasis

Darbas kaleklrrye

B ekdr a|imas s u kur qtoriumi

Bendrafimas su, tiesioginiu ladoru ir kilL padalini4 dot buotojais

tlDDD
[]D
[]E



REZULTATAI. PASTABOS IR REKOMENDACUOS:



Foma patviftinta
LukiSkiq tardyno izoliatoriaus-kalejimo
direkoriaus 2014 m. gmod2iol (d.
isabrmu Nr. / -rA5*
3 priedas

ADAPTACIJOS PROCESO ATSILIEPIMU FORMA

Adaptacij os p rudiio s data :

A.taptacijos psbaigos dala:

(vadas, p@arde. pareigas, patasas)

REZULTATAI, PASTABOS IR REKOMENDACIJOS:



Foma patvirtinta
Lukiskiu tardymo izoliatoriaus-kalejimo
direktoriaus 201 4 m. gruodzio,l\d.

isakYrnu Nr' / - J. .|l
4 Driedas

ADAPTACIJOS PROCESO ATSILMPIMV FORMA

Adaptacijos prudtios dato:

IV. Pildo Proceso vadovas

ADAPIACIJOS PROCESO GALIITINIS VERTINIMASI


