
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

2019 m. ____________________________ d.  

įsakymu Nr. ____________ 

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMA 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 
Priemonės kodas Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 
Proceso ir (ar) 

indėlio vertinimo 

kriterijai, mato 

vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

1 2 3 4 5 6 7 

01 UŽDAVINYS – PLĖTOTI PROBACIJOS SISTEMĄ 
Vertinimo kriterijai: 

R-03 001-01-01 Probacijos veiksmingumo lygis (įvykdžiusių probacijos sąlygas asmenų dalis, proc.) – 71   

P-03 001-01-01-01 Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis proc. – 61  

P-03 001-01-01-02 Besimokančių nepilnamečių, esančių probacijos tarnybų registre, dalis proc. – 92,5  

P-03 001-0101-03 Asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, atlyginusių nusikalstama veika padarytą materialinę žalą, dalis nuo bendro tokį įpareigojimą turinčių 

asmenų skaičiaus, proc. – 60  

P-03 001-0101-04 Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc.– 79  

P-03 001-0101-06  Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis (atvejų skaičius 1 tūkst. probuojamų asmenų ne daugiau kaip), vnt. – 77   

01-01-01 

Vykdyti probacijos 

tarnybų registre 

esančių asmenų 

priežiūrą ir elgesio 

korekcijos 

priemones 

 

1. Stiprinti teisės pažeidimų 

prevenciją. 

 

 

1.1 Stiprinti asmenų, teistų 

už smurtines artimoje 

aplinkoje veikas, 

kontrolę ir teisės 

pažeidimų artimoje 

aplinkoje prevenciją. 

 

1. Pradėtų ikiteisminių tyrimų 

probuojamiesiems atvejų skaičius 1 tūkst. 

probuojamų asmenų, vnt. – ne daugiau 77. 

 

1.1 Aplankyta asmenų, gyvenančiais su 

nepilnamečiais vaikais ar/ir  nukentėjusiais 

asmenimis gyvenamosiose vietose (per 1 

mėn. nuo priežiūros pradžios) - ne mažiau 

90 proc.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyrių 

viršininkai 

 

 

 

2019-12-31 

5 684,0 



2 
 

 

1.2 Organizuoti 

tarpinstitucinius 

pasitarimus (su teismų,   

prokuratūros ir policijos 

komisariatų atstovais) 

aktualiais tarnybinės 

veiklos klausimais      

 

1.3 Organizuoti pasitarimus 

su probacijos tarnybos 

darbuotojais, siekiant 

suteikti jiems metodinę 

pagalbą tarnybinės 

veiklos klausimais. 

 

1.4 Vykdyti mediaciją.  

 

 

 

 

 

1.5 Viešinti mediacijos 

institutą, pristatant jį kitų 

institucijų atstovams.  

 

 

1.6 Organizuoti priemones, 

skirtas  veiksmingai 

priklausomų asmenų 

resocializacijai 

 

 

 

1.2. Suorganizuotų susitikimų skaičius – ne 

mažiau 5.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Suorganizuotų pasitarimų regionų 

skyriuose skaičius – ne mažiau kaip kartą 

per mėnesį kiekviename regiono skyriuje. 

 

 

 

 

1.4. Nukreiptų mediacijai asmenų skaičius – ne 

mažiau 80 proc. kriterijų atitinkančių 

asmenų visoje veiklos teritorijoje, 

sėkmingų mediacijos atvejų – 80 proc. nuo 

visų nukreiptųjų.  

 

1.5.  Viešinimo priemonių/ pristatymų skaičius 

- ne mažiau 5.  

 

 

 

1.6. Organizuotos priemonės (susitikimai su 

priklausomybės ligų specialistais, 

apsilankymai priklausomybės ligų 

centruose ir pan.) - 5 

 

  

2. Organizuoti priemones, 

skirtas priežiūroje esančių 

asmenų užimtumo skatinimui 

 

2.1.  Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, 

esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc. 

– 61.  

2.2. Organizuotų susitikimų su Užimtumo 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Regionų skyrių 

2019-12-31 
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tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovais, skaičius -5 

viršininkai 

 

 

 

 

 

 

3. Organizuoti priemones, 

skirtas nepilnamečių, esančių 

probacijos tarnybos 

priežiūroje, mokymosi 

proceso skatinimui.  

  

 

3.1. Besimokančių nepilnamečių, esančių 

probacijos tarnybų registre, dalis, proc. – 92,5. 

3.2. Organizuotų priemonių nepilnamečiams 

skaičius -5 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyrių 

viršininkai 

 

 

.  

2019-12-31 

 

4. Organizuoti priemones, 

skirtas efektyvesniam elgesio 

keitimo programų vykdymui 

 

 

4. 1. Baigusių elgesio keitimo programas 

asmenų,  esančių probacijos tarnybų registre, 

dalis nuo visų programose dalyvaujančių 

asmenų, proc. – 79.  

4.2. organizuotų pasitarimų (supervizijų) 

efektyvesnio programų vykdymo klausimais   

– ne mažiau kaip 10.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyrių 

viršininkai 

 

 

2019-12-31 

 

5. Užtikrinti nuteistųjų, kurių 

priežiūra vykdoma 

elektroninėmis stebėjimo 

priemonėmis, stebėjimą 24/7. 

 

 

 

5.1. Reagavimas į sistemoje fiksuotus 

pažeidimus – 100 proc. 

 

5.2. Savalaikių duomenų paros suvestinių 

rengimui pateikimo užtikrinimas  - paros 

suvestinės parengimas kiekvieną dieną 

 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės 

skyriaus 

viršininkas 

Regionų skyrių 

viršininkai 

2019-12-31 
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6. Atlikti probacijos viešųjų 

darbų ir laisvės apribojimo 

bausmių, baudžiamojo 

poveikio ir auklėjamojo 

poveikio priemonių 

vykdymo patikrinimus 

 

 

6.1.  Atliktų patikrinimų skaičius – 5 

 

6.2. Parengta pažymų su siūlymais dėl 

tarnybinės veiklos tobulinimo – 5. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės 

skyriaus 

viršininkas 

Regionų skyrių 

viršininkai 

6. 1. 2019-12-31 

 

6. 2. 2019-12-31 

 

 

 

 

01-01-02 Probacijos 

vykdymo 

koordinavimas ir 

probacijos 

sistemos 

efektyvumo 

padidinimas 

1. Užtikrinti darbuotojų, 

dirbančių su nepilnamečiais, 

apmokymą darbui su  

nepilnamečiams skirta 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo metodika 

1. Apmokyti darbuotojai dirbti su metodika – 

100 proc. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyrių 

viršininkai 

 

 

 

2019-12-31 

 

2. Organizuoti susitikimus su 

probacijos tarnybos 

darbuotojais, siekiant suteikti 

jiems metodinę pagalbą 

tarnybinės veiklos 

klausimais. 

2. 1. Susitikimų skaičius – 5. 

 

2.2.  Parengta pažymų su siūlymais dėl 

iškilusių problemų sprendimo – 5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės 

skyriaus 

viršininkas 

2.1. 2019-12-31 

 

2.2. 2019-12-31 

 

3. Parengti  probacijos, 

bausmių, baudžiamojo ir 

auklėjamojo poveikio 

priemonių vykdymą 

reglamentuojančių teisės aktų 

(tvirtinamų KD direktoriaus 

įsakymu) reikiamų  

pakeitimų projektus ar naujų 

teisės aktų projektus ir 

pateikti KD 

3. pateikti aktualūs teisės aktų pakeitimų 

projektai – 100 proc. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės 

skyriaus 

viršininkas, 

ARS teisininkas 

 2019-07-01 

 

 

 

 

4. Vykdyti probacijos 

tarnybos pareigūnų 

specializacijos procesą pagal 

parengtus pavyzdinius 

probacijos tarnybos 

darbuotojų, tiesiogiai 

4. Specializuoti pareigūnai – 90 proc. Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Administracijos 

reikalų skyriaus 

vedėjas, 

Veiklos 

2019-10-31  
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dirbančių su nuteistaisiais, 

pareigybių aprašymus 

koordinavimo ir 

kontrolės 

skyriaus 

viršininkas, 

Regionų skyrių 

viršininkai 

  

 

5. Parengti preliminarų 

įstaigos 2020 metų biudžeto 

projektą 

5.1 prognozuoti ir išanalizuoti lėšų poreikį 

2020 metams.  

5.2 Parengti projektinę sąmatą ir jos 

paskaičiavimų formas. 

 

BAS darbuotojai  

 

5.1. 2019-08-31 

 

5.2. 2019-08-31 

 

6. Efektyviai valdyti 

finansinius išteklius 

6.1 Pagal turimus įstaigos asignavimus laiku 

sumokėti įsiskolinimai kreditoriams, laikantis 

mokėjimų ir sutarties drausmės, pradelstų 

įsiskolinimų daugiau kaip 45 dienas – 0.  

6.2 Laiku ir tiksliai paskaičiuojamas ir 

mokamas darbo užmokestis. Įstaigų sąmata 

įvykdyta 100 proc. 

BAS darbuotojai 6.1. 2019-12-31 

 

 

 

6.2. 2019-12-31 

 

7. Siekiant tobulinti 

probacijos tarnybos 

darbuotojų kvalifikaciją, 

sudaryti sąlygas 

darbuotojams kelti 

kvalifikaciją. 

7. Sustiprinti darbuotojų, turinčių iki 1 m. 

darbo patirtį, profesinius gebėjimus – 

organizuoti ne mažiau kaip po 3 vidinius  

mokymus kiekviename skyriuje ir apmokyti ne 

mažiau kaip 90 proc. darbuotojų. 

 

ARS 2019-12-31  

8. Siekiant specializuoti 

probacijos tarnybos 

darbuotojų parengti 

pareigybių aprašymus; 

8. specializuotų pareigūnų pagal pavyzdinius 

pareigybių aprašymus ne mažiau kaip 90 proc 

ARS 2019-12-31  

9. Optimizuoti įstaigos 

išteklių (finansinių 

materialinių, žmogiškųjų) 

valdymą 

 

9. Įstaigoje rengiamų siunčiamų ir vidaus 

administravimo elektroninių dokumentų ne 

mažiau kaip 60 proc. 

ARS 2019-12-31  

10. Parengti ir įgyvendinti 

lėšų taupymo priemonių 

planą 

10. Plano priemonių įgyvendinimas – 100 

proc.  

BAS vedėjas 

 

2019-09-01  

11. Organizuoti prekių, 

paslaugų  ir darbų viešuosius 

11.1. užtikrinti įstaigoje vykdomų mažos 

vertės viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę, 

ARS 11.1. 2019-12-31 
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pirkimus, naudojantis 

Centrine viešųjų pirkimų 

informacine sistema bei 

viešosios įstaigos Centrinės 

projektų valdymo agentūros 

atliekančios centrinės 

perkančiosios organizacijos  

funkcijas elektroniniu 

katalogu CPO.lt 

atliktų vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų 

stebėsenų skaičius – ne mažiau 5; 

 

11.2. užtikrinti, kad įstaigoje savarankiškai 

atliekami pirkimai būtų vykdomi skelbiamos 

apklausos būdu – ne mažiau kaip 20 proc. nuo 

visų atliktų pirkimų; 

 

11.3  Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų, kurių 

vertė viršija 5000 Eur su PVM, vykdymo 

procedūros būtų atliekamos Kalėjimų 

departamente. Įvykdymas – 100 proc. 

 

 

 

11.2. 2019-12-31 

 

 

 

 

11.3. 2019-12-31 

  12.Gerinti darbuotojams 

darbo sąlygas. 

12.1. Suteikti galimybę prisijungti prie Užimto 

centro informacinės sistemos visiems įstaigos 

darbuotojams dirbantiems su registre esančiais 

asmenimis – 100 proc. darbuotojų dirbančių su 

nuteistaisiais turi galimybę jungtis prie 

sistemos; 

 

12.2. Inicijuoti patalpų panaudos pagrindais 

sutarčių pasirašymą dėl patalpų perėmimo vnt. 

–5. 

 

 

ARS 12.1. 2019-12-31 

 

 

 

 

 

 

12.2. 2019-12-31 

 

13. Siekiant nustatyti ar 

tinkamai paskirstyta 

organizacinė technika ir kito 

materialinės vertybės, ar nėra 

trūkumų, atlikti įstaigos 

materialaus ir nematerialus 

turto valdymo analizę 

13.1. Atlikti įstaigos turto inventorizacija, vnt. 

– 1 

 

13.2. Atlikti įstaigoje sudarytų sutarčių 

inventorizaciją, vnt. – 1 

ARS 13.1. 2019-12-31 

 

 

 

13.2. 2019-12-31 

 

01-01-03 Organizuoti 

probacijos tarnybų 

registre esantiems 

nepilnamečiams 

kryptingą 

užimtumą 

skatinančias 

priemones 

1. Skatinant nepilnamečių 

teisės pažeidėjų 

resocializaciją,  organizuoti ir 

įgyvendinti probacijos 

tarnybų registre esantiems 

nepilnamečiams kryptingą 

užimtumą skatinančias 

priemones. 

1.1.  Probacijos tarnybų prižiūrimų 

nepilnamečių, sėkmingai baigusių užimtumo 

priemones, nukreiptas į socialinių įgūdžių 

ugdymą, dalis, ne mažiau kaip, procentais – 

26. 

1.2.  Organizuotų resocializacijos priemonių 

skaičius – 5. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Regionų skyrių 

viršininkai, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės 

skyriaus 

1.1. 2019-10-31 

 

 

 

 

1.2. 2019-10-31 

 

 

8,0 
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1. 3. Surengtų pristatomųjų renginių skaičius –

1 

viršininkas 1.3. 2019-11-30 

01-02-10 Organizuoti 

priemones, skirtas 

pakartotinio 

smurto prevencijai 

ir kovai su 

priklausomybėmis 

1. Organizuoti ir koordinuoti  

priemonių, skirtų smurto 

prevencijai ir kovai su 

priklausomybėmis, vykdymą. 

1.1. Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose 

vietose, vykdant prevencinę priemonę, skirtą 

pakartotinio smurto prevencijai ir kovai su 

priklausomybėmis, skaičius, ne mažiau kaip – 

2800.  

 

1.2. Organizuotų priemonių skaičius – 5. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Regionų skyrių 

viršininkai, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės 

skyriaus 

viršininkas 

1.1. 2019-10-31 

 

 

 

 

 

1.2. 2019-10-31 

 

3,0 

IŠ VISO: 5695,0 

 

 __________________________________________________________  


