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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso  57  straipsnio  3  ir  4  dalimis,
atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos šakos kolektyvinės sutarties Nr.  ST-
77 / LTPF-LTPF-4/104 / LRITĮPS-LRG-KS-1(20) / VAITĮPS-VAG-KS-1(20), kurios galiojimas
pratęstas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  2022  m.
gegužės 25 d. susitarimu Nr. ST-45 ,,Dėl 2020 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo  sistemos  šakos  kolektyvinės  sutarties  galiojimo  pratęsimo“,  36  punktą  ir  Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)
Darbuotojų valdymo komiteto 2022 m. gegužės 30 d. posėdžio protokolą Nr. LV-2763, siekdamas
objektyviai  ir tinkamai  užtikrinti  įspėtų dėl pareigybių naikinimo Kalėjimų departamento ir  jam
pavaldžių įstaigų darbuotojų pirmenybės teisę būti paliktiems dirbti:

1. T v i r t i n u  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų atleidžiamų darbuotojų atrankos į siūlomas pareigas kriterijus
(pridedama).

2. P a v e d u  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui:
2.1.  su  šiuo  įsakymu  supažindinti  Kalėjimų  departamento  vadovybę,  administracijos

padalinių vadovus ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovus;
2.2.   šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje bei intranete.

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2022 m. birželio          d. 
įsakymu Nr. V-

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ

ATRANKOS Į SIŪLOMAS PAREIGAS KRITERIJAI

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio 3 dalies 1–6 punktais,
turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti.

2. Darbdavio  patvirtinti  kriterijai,  kuriais  vadovaujantis  teikiama  pirmenybės  teisė  būti
paliktiems dirbti, yra šie:

2.1. trejų  paskutinių  metų  (iš  eilės)  kasmetinės  veiklos  vertinimo  rezultatai  (prioritetas
teikiamas labai gerai įvertintiems darbuotojams); 

2.2. darbuotojo turimi paskatinimai,  informacija apie tai,  kad jam nebuvo skirta tarnybinių
nuobaudų  ir  nebuvo  nustatyta  darbo  pareigų  pažeidimų  (prioritetas  teikiamas  skatintiems
darbuotojams,  neturintiems  galiojančių  tarnybinių  nuobaudų  ar  per  paskutinius  12  mėnesių
nepadariusiems darbo pareigų pažeidimo);

2.3. darbuotojo  kvalifikacijos  kėlimas  per  paskutinius  trejus  metus  (prioritetas  teikiamas
darbuotojams, daugiausia dalyvavusiems kvalifikacijai kelti skirtuose renginiuose, orientuotuose į
tiesioginį įgytų žinių taikymą praktinėje darbo veikloje);

2.4. Darbuotojo iniciatyvumas (prioritetas skiriamas darbuotojams, teikusiems siūlymus dėl
darbo  procesų  tobulinimo,  garsinantiems  įstaigos  vardą:  įvairių  konkursų  laureatams  ir
prizininkams, aktyviai dalyvaujantiems sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje). 

2.5. tiesioginio vadovo išvada dėl darbuotojo turimų gebėjimų atlikti jo pareigybei priskirtas
funkcijas.

3. Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso  57  straipsnio  4  dalimi,  atrankos
kriterijai,  nustatyti   2.1–2.5 papunkčiuose,  Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio 3
dalies  1–  5  punktuose  ir  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo sistemos  šakos  kolektyvinės
sutarties  36 punkte,  taikomi  darbuotojams,  kurių  kvalifikacija  nėra  žemesnė  už  kitų  tos  pačios
specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

________________________
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