
PATVIRTINTA 

Lietuvos probacijos tarnybos  

direktoriaus 2020 m. gegužės 22 d. 

įsakymu Nr. V-87 
 

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos probacijos tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pavaldumą ir darbo 

organizavimą. Skyrius yra Lietuvos probacijos tarnybos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir 

įgyvendinantis įstaigos veiklos planavimą ir analizę, projektinę veiklą, personalo ir dokumentų 

valdymą, archyvo tvarkymą, kompiuterinių informacinių sistemų palaikymą ir plėtimą. 

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus (toliau – Kalėjimų departamentas), 

Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais 

Nuostatais. 

3. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, 

proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais principais. 

4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. 

  

 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI  

 
5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai: 

5.1. padėti įstaigos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką; 

5.2. organizuoti žmoniškųjų išteklių plėtrą bei dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę 

kultūrą; 

5.3. užtikrinti Tarnybos dokumentacijos tvarkymą personalo klausimais; 

5.4. organizuoti Tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis atrankas, konkursus ir  mokymą; 

5.5. organizuoti ir kontroliuoti kaip įstaigoje įgyvendinami Lietuvos Respublikos 

įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, 

Tarnybos direktoriaus įsakymai bei kiti teisės aktai; 

5.6. užtikrinti, kad įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

5.7. užtikrinti tinkamą norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, 

darbuotojų konsultavimą teisiniais klausimais; 

5.8. pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus; 

5.9. užtikrinti procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą Tarnybai teisminėse ir 

kitose institucijose ar įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai; 

5.10. organizuoti bei kontroliuoti įstaigoje dokumentų valdymą; 

5.11. užtikrinti Tarnybos archyve saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą ir 

naudojimą bei jų apskaitą; 

5.12. užtikrinti Tarnybos rengiamų dokumentų atitikti Lietuvos Respublikos įstatymams ir 

kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą ir 

įforminimą; 
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5.13. organizuoti įstaigos veiklos planavimą bei ataskaitų rengimą;  

5.14. pagal kompetenciją užtikrinti įstaigos veiklos analizę ir prognozavimą; 

5.15. užtikrinti asmens duomenų apsaugą Tarnyboje; 

5.16. koordinuoti Tarnybos projektinę veiklą; 

5.17. užtikrinti įstaigos interneto svetainės atitiktį bendriesiems reikalavimams, 

taikomiems valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms; 

5.18. užtikrinti Tarnybos informacinių sistemų veikimą, administravimą, plėtrą bei 

modernizavimą; 

5.19. užtikrinti informacinių technologijų bei tvarkomos elektroninės informacijos saugą 

Tarnyboje, vykdyti kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą; 

5.20. organizuoti ir kontroliuoti viešųjų pirkimų vykdymą. 

 

III SKYRIUS 

SKYRIAUS FUNKCIJOS 

 

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

6.1. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto bei kitų, darbo santykius 

reglamentuojančių, įstatymų ir teisės aktų nuostatas; 

6.2. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos direktoriui 

siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo; 

6.3. pagal kompetenciją rengia Tarnybos dokumentus, teisės aktų projektus, juos įformina 

ir kontroliuoja jų vykdymą; 

6.4. organizuoja Tarnybos metinio veiklos plano projekto parengimą, pagal įstaigos 

struktūrinių padalinių pateiktus duomenis rengia Tarnybos metų veiklos plano vykdymo ataskaitas 

Kalėjimų departamento nustatyta tvarka ir terminais;  

6.5. organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtų planų projektų rengimą ir kontroliuoja 

patvirtintų planų vykdymą; 

6.6. rengia Tarnybos sudaromų sutarčių (išskyrus bendradarbiavimo) projektus ir 

kontroliuoja jų vykdymą bei terminus; 

6.7. užtikrina Tarnyboje rengiamų norminių teisės aktų ir kitų Tarnyboje rengiamų 

dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams; 

6.8. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar 

kitų įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, 

pareiškimus ir skundus; 

6.9. atstovauja Tarnybą visų instancijų teismuose bei kitose institucijose; 

6.10. užtikrina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 

Tarnyboje įgyvendinimą; 

6.11. atlieka Tarnyboje esančių pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia Tarnybos 

direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai 

nustatytus uždavinius; 

6.12. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;  

6.13. organizuoja tarnybinių pažymėjimų išdavimą ir keitimą, atlieka jų apskaitą; 

6.14. organizuoja atostogų suteikimą Tarnybos personalui, kartu su Tarnybos struktūrinių 

padalinių vadovais rengia Tarnybos personalo metinius atostogų grafiko projektą, koordinuoja 

darbo ir poilsio laiko apskaitą; 

6.15. organizuoja įstaigos personalo tarnybinės veiklos vertinimą; 

6.16. atlieka įstaigos personalo sudėties, kaitos ir darbo drausmės analizę; 

6.17. padeda įstaigos direktoriaus formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro 

įstaigos personalo metinius mokymo planus organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su 

žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;  
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6.18. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Tarnybos valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas veiklos ir 

personalo klausimais;  

6.19. rengia ir tvirtina pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Tarnybos personalo 

asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti; 

6.20. padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės 

tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas; 

6.21. atlieka valstybės tarnautojų registro ir Kalėjimų departamento informacinės sistemos 

KADIS duomenų tvarkymą, tvarko personalo asmens bylas;  

6.22. organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų 

vykdymą Tarnyboje; 

6.23. kontroliuoja aukštesnių institucijų raštų, Kalėjimų departamento ir įstaigos 

direktoriaus įsakymų vykdymą, tvarko jų apskaitą, supažindina reikiamus asmenis ir prireikus daro 

įsakymų pakeitimus ir papildymus; 

6.24. dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis registruoja, sistemina ir 

tvarko įstaigoje gaunamus bendruosius (neįslaptintus), siunčiamus bendruosius (neįslaptintus) ir 

vidaus administravimo dokumentus; pagal įstaigos direktoriaus rezoliucijas įteikia vykdytojams bei 

kontroliuoja įvykdymo terminus; 

6.25. registruoja, sistemina ir tvarko gaunamus, siunčiamus ir vidaus administravimo 

įslaptintus dokumentus; 

6.26. rengia Tarnybos bylų dokumentacijos planus, dokumentacijos planų papildymų 

sąrašus, dokumentų registrų sąrašus, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus ir šių apyrašų sąrašus, 

dokumentų naikinimo aktus, teikia juos svarstyti ir derinti, užtikrina patvirtinto dokumentacijos 

plano vykdymą; 

6.27. atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos archyvo 

darbą;  

6.28. inicijuoja perduodamų į archyvą bylų sąrašų rengimą ir teisės aktų nustatytais 

terminais inicijuoja ir vykdo archyvinių bylų naikinimo procedūrą; 

6.29. tvarko tarnybos antspaudų ir spaudų apskaitą, išdavimą ir sunaikinimą teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

6.30. rengia ataskaitas bei kitą informaciją veiklos ir personalo klausimais ir teikia juos 

Tarnybos direktoriui arba nustatyta tvarka kitoms institucijoms; 

6.31. užtikrina Tarnybos interneto svetainės atitiktį bendriesiems reikalavimams, 

taikomiems valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms, administruoja įstaigos interneto 

svetainę ir elektroninio pašto dėžutę; 

6.32. kontroliuoja duomenų, pateikiamų įstaigos interneto tinklalapyje, teisingumą; 

6.33. rengia Tarnybos darbuotojų pareigybių sąrašus, konsultuoja įstaigos struktūrinių 

padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių 

aprašymų keitimo ir papildymo; 

6.34. teikia konsultacijas bei metodinę ir praktinę pagalbą Tarnybos darbuotojams pagal 

skyriaus kompetenciją; 

6.35. administruoja, prižiūri ir modernizuoja Tarnybos informacines sistemas, vietinį 

kompiuterinį tinklą, telekomunikacinius ryšius, vykdo Tarnybos kompiuterinės techninės ir 

programinės įrangos priežiūrą ir tobulinimą, organizuoja įrangos remontą ir atnaujinimą; 

6.36. organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų parengimą darbui, rūpinasi jų atnaujinimu, 

vykdo priežiūrą; 

6.37. organizuoja pataisos pareigūnams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų 

suteikimą, rengia su tuo susijusius dokumentus; 

6.38. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų 

viešųjų pirkimų plano parengimą; 

6.39. organizuoja, kontroliuoja ir vykdo prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus; 
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6.40. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos, tarptautinių, nacionalinių ar regioninių 

projektų ir kitas subsidijų programas; 

6.41. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos 

vadovybės pavedimus. 

   
IV SKYRIUS 

SKYRIAUS TEISĖS 

 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

7.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją skyriaus kompetencijos 

klausimais, taip pat būtiną informaciją vykdant skyriui pavestas užduotis; 

7.2. reikalauti, kad Tarnybos struktūrinių padalinių dokumentų valdymas atitiktų norminių 

ir metodinių dokumentų reikalavimus; 

7.3. pagal kompetenciją kontroliuoti Tarnybos struktūrinių padalinių veiklą; 

7.4. nepriimti netinkamai įformintų išsiuntimui parengtų dokumentų bei netinkamai 

parengtų saugojimui bylų; 

7.5. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus ir informaciją dėl Tarnybos organizacinės 

veiklos tobulinimo, personalo ir teisiniais klausimais; 

7.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

  

V SKYRIAUS 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

8. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra Tarnybos metinis veiklos, Skyriaus planai 

bei šie nuostatai. 

9. Skyrių sudaro šios pareigybės: skyriaus vedėjas, teisininkas, vyriausiasis specialistas, 

specialistas ir raštvedys. 

10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui ir 

atsakingas už šiam skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

11. Skyriaus vedėjas: 

11.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 

11.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 

11.3. atsiskaito Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą; 

11.4. teikia Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais; 

11.5. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas 

funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus. 

12. Nesant skyriaus vedėjo (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.), jo funkcijas atlieka 

Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. 

13. Skyriaus darbuotojų pareigas, teises ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai. 

 

____________________________ 


