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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso  204  straipsnio  4  dalimi,  208
straipsniu,  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  pavaldžių  biudžetinių  įstaigų  reorganizavimo sąlygų aprašo,  parengto  vadovaujantis
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Alytaus pataisos namų,
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro, Kauno
tardymo izoliatoriaus,  Laisvės atėmimo vietų ligoninės, Marijampolės pataisos namų, Panevėžio
pataisos  namų,  Pravieniškių  pataisos  namų-atvirosios  kolonijos,  Šiaulių  tardymo izoliatoriaus  ir
Vilniaus pataisos namų direktorių 2022-07-25 įsakymu Nr. V-272 / Nr. 1-213 / Nr. V-40 / Nr. 1-
180 / Nr. V-96 / Nr. V113 / Nr. V-77 / Nr. V-347 / Nr. 1-160 / Nr. 3-280, 11.4 papunktį:

1. S k e l b i u  konsultavimosi su  profesinėmis sąjungomis  dėl įstaigos reorganizavimo
teisinių,  ekonominių  ir  socialinių  padarinių  darbuotojams  ir  dėl  numatytų  priemonių  galimiems
neigiamiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti procedūrų pradžią 2022 m. rugpjūčio 1 d.
ir nustatau jų trukmę iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

2. I n f o r m u o j u,  kad  Šiaulių  tardymo izoliatorius  reorganizuojamas  prijungiant  jį
prie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (kurio pavadinimas
po  reorganizavimo  –  Lietuvos  kalėjimų  tarnyba).  Reorganizavimą,  vykdomą  pagal  Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalis, 2.101 straipsnio 1
dalį,  Lietuvos  Respublikos  biudžetinių  įstaigų  įstatymo  14  straipsnį  ir  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  2022  m.  liepos  20  d.  nutarimą  Nr.  769  „Dėl  sutikimo  reorganizuoti  Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžias biudžetines įstaigas“,
numatoma  baigti  2022  m.  gruodžio  31  d.  Iki  šios  dienos  reorganizuojamo  Šiaulių  tardymo
izoliatoriaus  darbuotojams  Darbo  kodekso,  Lietuvos  Respublikos  vidaus  tarnybos  statuto  arba
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka bus pasiūlyta eiti pareigas po
reorganizavimo veiksiančioje biudžetinėje įstaigoje – Lietuvos kalėjimų tarnyboje.

3. N u r o d a u, kad:
3.1. konsultacijų, kurių rezultatas įforminamas darbdavio ir profesinių sąjungų susitarimu,

tikslas  –  susitarti,  kokiais  būdais  ir  priemonėmis  galima  išvengti  Šiaulių  tardymo  izoliatoriaus
reorganizavimo  neigiamų  teisinių,  ekonominių  ir  socialinių  padarinių  darbuotojams  ar  juos
sušvelninti;

3.2. konsultacijos bus vedamos nuo pirmos konsultavimosi dienos šio įsakymo 1 punkte
nurodytu laikotarpiu. Pasibaigus šiam terminui, jeigu profesinės sąjungos nepateiks savo nuomonės
dėl šio įsakymo 2 punkte išdėstytų sprendimų, darbdavys gali nutraukti konsultavimosi procedūras.
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4. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Dokumentų valdymo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti įstaigoje veikiančias profesines sąjungas
ir darbuotojus bei paskelbti jį įstaigos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas Almantas Pranskūnas
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