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Teisingumo ministerija  



Tarpinstitucinis  bendradrabiavimas 
Eil. 

Nr. 

Institucijos pavadinimas Vadovas 

1. Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas 

2. Pasvalio rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas 

Povilas Balčiūnas 

3. Pasvalio rajono savivaldybės administracija Direktorius Rimantas Užuotas 

4. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

seniūnijos 

Seniūnai 

5. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius 

Vedėja Ramutė Ožalinskienė 

6. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

vaiko teisių apsaugos skyrius 

Vedėja Astra Kanišauskienė 

7. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyrius 

Vedėjas Kazys Polekas 

8. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai Direktorė Danutė Kazickienė 

9. Pasvalio Sporto mokykla Direktorė Eugenija 

Butrimienė 

10. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Direktorė Andromeda 

Baršauskienė 



Tarpinstitucinis  bendradrabiavimas 
11. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuras 

Vedėja Vilma Jankevičienė 

12. Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio 

skyrius 

Vedėjas Marijonas Žagūnis 

13. KASP Vyčio apygardos 5 rinktinės 508 kuopa Vyresnysis seržantas Saulius 

Vaičiūnas 

14. Karaliaus Mindaugo motorizuotas pėstininkų 

batalionas 

Vadas mrj.  Žilvinas Gaubas 

15. LŠS  Panevėžio 5-osios šaulių rinktinės 

Pasvalio 7-oji  kuopa 

Vadovas  Sigitas Ilgutis 

16. Pasvalio šaulių kuopa Vadovas Algis Kalvėnas 

17. Panevėžio apskrities VPK Pasvalio rajono 

policijos komisariatas 

Viršininkas Dalius 

Prakuraitis 

18. Panevėžio apylinkės prokuratūra Vyriausiojo prokuroro 

pavaduotoja Rūta Grušienė 

19. Pasvalio rajono apylinkės teismas Pirmininkas Vitalijus Šidagis 

20. Pasvalio krašto muziejus Direktorė Vita Povilionienė 

21. Savanoriai probacijoje 



 Narystė Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos 
teikimo komisijoje (sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2007-05-16 sprendimu Nr. T1-45, nauji socialinės paramos 
teikimo komisijos nuostatai patvirtinti Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimu Nr.T1-205) ; 

 

 Narystė Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vaiko 
gerovės komisijoje (sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2011-05-03 įsakymu Nr. DV-96); 

Probacijos atstovo veikla savivaldybėje: 



 Narystė Pasvalio rajono savivaldybės visuomeninės 
administracinių ginčų komisijoje (sudaryta Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. T1-139); 

 

 Narystė Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio seniūnijos 
socialinės paramos teikimo komisijoje (sudaryta Pasvalio rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. sausio 20d. 
įsakymu Nr. DV-29); 

 

 Narystė Teisinių žinių konkurso “Temidė” vertinimo komisijoje 
(sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus  2014-02-14 įsakymu Nr. DV-86) 

Probacijos atstovo veikla savivaldybėje: 



PROJEKTAS„PATAISOS INSPEKCIJŲ DARBO KOKYBĖS TOBULINIMAS, 
ORGANIZUOJANT NUTEISTŲJŲ, KURIEMS LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS 

VYKDYMAS ATIDĖTAS, IR GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ ASMENŲ 
REINTEGRACIJĄ Į DARBO RINKĄ“ Nr. VP-1.3-SADM-02-K-01-087  



Policijos, prokuratūros, probacijos atstovų  
susitikimai su rajono mokyklų moksleiviais: 



Policijos, prokuratūros, probacijos atstovų  
susitikimai su rajono mokyklų moksleiviais: 



Tradiciniai renginiai, sportinės varžybos: 



Tradiciniai renginiai, sportinės varžybos: 



Viktorina, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai 



Bendri probacijos ir darbo biržos renginiai 
 



Darbas -tikslinga, socialiai naudinga žmogaus veikla, 
skirta atskiro individo ar visuomenės gerovei 



Projekto tikslai: 

 mažinti nepilnamečių asmenų nusikalstamumą bei 
teisės pažeidimus;  

 didinti nepilnamečių užimtumą; 

 siekti glaudesnio socialinio ugdymo ir reabilitacijos 
priemones vykdančių institucijų bendradarbiavimo 
dirbant su linkusiais nusikalsti vaikais; 

 į nusikaltusių nepilnamečių resocializaciją įtraukti 
visuomenės atstovus, savanorius. 

 

 

Vaikų ir jaunimo socializacijos programos projektas 
„KARTU MES GALIM!” 



Projekto paskirtis: 

    užtikrinti veiksmingesnį nepilnamečių asmenų 
nusikalstamumo prevencinių programų vykdymą 
naudojantis papildomomis prevencinėmis 
priemonėmis, kurios padėtų sumažinti vaikų ir 
paauglių, esančių policiją dominančių vaikų rizikos 
grupėje bei policijos profilaktinėje įskaitoje ir 
probacijos skyriaus priežiūroje pakartotinai daromų 
nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų skaičių, į 
nusikaltusių nepilnamečių resocializaciją įtraukiant 
visuomenės atstovus. 

 

Vaikų ir jaunimo socializacijos programos projektas 
„KARTU MES GALIM!” 



Projekto „KARTU MES GALIM!” akimirkos : 
2012 

http://www.panskliautas.lt/fox/uploads/800.3-1_joniskelis0.jpg


Projekto „KARTU MES GALIM!” akimirkos : 
2012 



Projekto „KARTU MES GALIM!” akimirkos : 
2013 



Projekto „KARTU MES GALIM!” akimirkos : 
2013 



Projekto „KARTU MES GALIM!” akimirkos : 
2013 



 Projekto vykdymo metu iškelti uždaviniai įgyvendinti; 

 

 Renginiai labai patiko visiems jo dalyviams ir svečiams; 

 

 Sulaukta padėkų iš nepilnamečių tėvų už surengtas pažintines 
ekskursijas ir turiningo vaikų laisvalaikio organizavimą vasaros 
atostogų metu; 

 

 Projekto veikla toliau bus vykdoma 2014 metais. 

Projektas „KARTU MES GALIM!” 2014: 



Savanoriai probacijoje 



Kasdienės bendros  veiklos akimirkos: 



Kasdienės bendros  veiklos akimirkos: 



 savivaldybė aktyviai prisideda prie nusikaltimų prevencijos bei 
probacijos įgyvendinimo rajone; 

 

 daugelis problemų išsprendžiama tiesiogiai, probacijos atstovui 
dalyvaujant savivaldybės komisijų veikloje; 

 

 rajono socialinio ugdymo ir reabilitacijos priemones vykdančios 
institucijos sutelkiamos veiksmingam darbui su linkusiais 
nusikalsti asmenimis; 

 

 užtikrinamas veiksmingesnis nepilnamečių asmenų 
nusikalstamumo prevencinių programų vykdymas naudojantis 
papildomomis prevencinėmis priemonėmis; 

 į nusikaltusių asmenų resocializaciją įtraukiama bendruomenė, 
savanoriai. 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimo svarba: 



Praktinis seminaras – diskusija aktualiais  
probacijos vykdymo klausimais Pasvalyje 



Praktinis seminaras – diskusija aktualiais  
probacijos vykdymo klausimais Pasvalyje 



Ačiū už dėmesį! 
 
 


