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2021 m. gruodžio    d. Nr. V-
Pravieniškės

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių  įstaigų  darbuotojų  darbo
apmokėjimo  ir  komisijų  narių  atlygio  už  darbą  įstatymu,  Pataisos  pareigūnų  žinybinių  ženklų
pavyzdžių ir jų aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr.  1R-64  „Dėl  pataisos  pareigūnų  rikiuotės  ir  ceremonijų  tvarkos  aprašo  ir  pataisos
pareigūnų žinybinių ženklų pavyzdžių ir jų aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui  su šiuo įsakymu dokumentų valdymo sistemos
priemonėmis supažindinti direktoriaus pavaduotojus ir struktūrinių padalinių vadovus.

Direktorius                                           Ramūnas Šilobritas



PATVIRTINTA
Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
direktoriaus 2021 m. gruodžiod.
įsakymu Nr. V-

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO
SUTARTIS, SKATINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,
skatinimo  ir  apdovanojimo  tvarkos  aprašas  (toliau  –  Aprašas)  nustato  Laisvės  atėmimo  vietų
ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) skatinimo tikslus, būdus
ir sąlygas, premijų skyrimo ir mokėjimo atvejus bei dydį.

2. Aprašas parengtas siekiant užtikrinti efektyvesnį žmogiškųjų išteklių valdymą bei
skatinti  sukurti  darbuotojų  motyvavimo  sistemą,  užtikrinančią  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės
veiklos  efektyvumą,  sėkmingą  užsibrėžtų  tikslų  pasiekimą,  padėsiančią  išlaikyti  kvalifikuotus
specialistus,  kurti  teigiamą Laisvės atėmimo vietų ligoninės mikroklimatą.  Šiam tikslui pasiekti,
būtina motyvuoti darbuotojus, įgyvendinti jų lūkesčius bei siekti jų pasitenkinimo darbu.

3.  Aprašas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių
įstaigų  darbuotojų  darbo  apmokėjimo  ir  komisijų  narių  atlygio  už  darbą  įstatymo,  Pataisos
pareigūnų žinybinių ženklų pavyzdžių ir  jų aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1R-64 „Dėl pataisos pareigūnų rikiuotės ir ceremonijų
tvarkos aprašo ir pataisos pareigūnų žinybinių ženklų pavyzdžių ir jų aprašo patvirtinimo“ ir kitų
teisės aktų, nuostatomis.

II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

PIRMAS SKIRSNIS
SKATINIMO IR APDOVANOJIMO BŪDAI IR SĄLYGOS

4. Darbuotojai gali būti skatinami šiais atvejais:
4.1. už labai gerai atliktą darbą, veiklą ar veiklos rezultatus; 
4.2. už darbuotojo pateiktas naujoves Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklai gerinti ir

priemones turtui ar lėšoms efektyviai panaudoti; 
4.3. už nepriekaištingą ir ilgametį darbą;
4.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių dienų progomis;
4.5. darbuotojo gyvenimo metų jubiliejinės sukakties proga;
4.6. už vakcinacijos kursą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pagal pilną

vakcinacijos schemą (suteikiant 1 mokamą atostogų dieną).
5.  Darbuotojai  Laisvės  atėmimo vietų  ligoninės  direktoriaus  įsakymu (išskyrus  5.4

papunktį – šiuo atveju įforminama direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo rezoliucija) skatinami: 
5.1. padėka; 
5.2. vardine dovana;
5.3. premija;
5.4. suteikiant iki 5 mokamų atostogų dienų per metus;
5.5. žinybiniu ženklu.



ANTRAS SKIRSNIS
PREMIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO ATVEJAI BEI DYDIS

6. Darbuotojas gali būti skatinamas premija: 
6.1. atlikus vienkartines įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis; 
6.2. labai gerai įvertinus darbuotojo veiklą;
6.3.  įgijus  teisę  gauti  socialinio  draudimo senatvės  pensiją  ir  darbuotojo iniciatyva

nutraukus darbo sutartį.
7.  Kiekvienu  atveju,  nurodytu  šio  Aprašo  6  punkte,  premija  gali  būti  skiriama  ne

daugiau kaip kartą per metus. 
8. Premija  negali  viršyti  darbuotojui  nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies

dydžio. Premijos dydį nustato Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorius.
9. Premijos darbuotojams skiriamos neviršijant Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo

užmokesčiui skirtų lėšų.
10. Premija negali būti skiriama darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių padariusiam

darbo pareigų pažeidimą.
11.  Apie  gautus  paskatinimus  įrašoma  į  darbuotojo  asmens  bylą,  informacija

perduodama Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Tiesioginio vadovo ar direktoriaus pavaduotojo teikiami siūlymai (teikimai) dėl
premijos  darbuotojui  svarstomi  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės  Ūkinės,  finansinės  ir
administracinės tarybos posėdyje, kuri teikia siūlymą Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui
dėl šio skatinimo būdo bei dydžio. 

13.  Aprašas  keičiamas  ar  pripažįstamas  netekusiu  galios  Laisvės  atėmimo  vietų
ligoninės direktoriaus įsakymu.

___________________
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