
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus  

2020 m. ____________________________ d.  

įsakymu Nr. ____________ 

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS 

 2020 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 Asignavim

ai (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.) – 71,5   

P-03 001-01-01-01 Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis proc. – 65  

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. – 62  

P-03 001-0101-04 Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc.– 83  

P-03 001-0101-06  Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis, proc. – 7,7  

  

01-01-01 

 

 

Vykdyti probacijos 

tarnybų registre 

esančių asmenų 

priežiūrą ir elgesio 

Stiprinti teisės pažeidimų 

prevenciją. 

 

 

Pradėtų ikiteisminių tyrimų 

probuojamiesiems atvejų skaičius 1 tūkst. 

probuojamų asmenų, vnt. – ne daugiau 77. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2020-12-31 

 

 

 

7358,0 
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korekcijos 

priemones 

 

 

Stiprinti asmenų, teistų už 

smurtines artimoje aplinkoje 

veikas, kontrolę ir teisės 

pažeidimų artimoje aplinkoje 

prevenciją. 

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 skyriai  

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

Organizuoti tarpinstitucinius 

pasitarimus (su teismų,   

prokuratūros ir policijos 

komisariatų atstovais) 

aktualiais tarnybinės veiklos 

klausimais, siekiant užtikrinti 

vieningą ir tinkamą teismų 

sprendimų vykdymą      

 

 

 

 

Suorganizuotų susitikimų skaičius – ne 

mažiau 5. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

 

 

2020-09-01 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti pasitarimus su 

probacijos tarnybos 

darbuotojais, siekiant suteikti 

jiems metodinę pagalbą 

tarnybinės veiklos klausimais. 

 

Suorganizuotų pasitarimų regionų skyriuose 

skaičius – ne mažiau kaip kartą per mėnesį 

kiekviename regiono skyriuje. 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

 

 

 

 

 

2020-12-31 

Vykdyti mediaciją.  

 

 

 

 

 

Nukreiptų mediacijai asmenų skaičius – ne 

mažiau 50 proc. kriterijų atitinkančių 

asmenų visoje veiklos teritorijoje, sėkmingų 

mediacijos atvejų – 20 proc. nuo visų 

nukreiptųjų.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

Viešinti mediacijos institutą, 

pristatant jį kitų institucijų 

atstovams.  

 

 

Viešinimo priemonių/ pristatymų skaičius - 

ne mažiau 5.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

 

2020-12-31 
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Organizuoti priemones, skirtas  

veiksmingai priklausomų 

asmenų resocializacijai 

 

Organizuotos priemonės (susitikimai su 

priklausomybės ligų specialistais, 

apsilankymai priklausomybės ligų 

centruose ir pan.) – 5 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai 

 

 

 

2020-10-31 

 

 

 

 

 

 Organizuoti priemones, 

skirtas priežiūroje esančių 

asmenų užimtumo skatinimui 

1. Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, 

esančių probacijos tarnybų registre, dalis, 

proc. – 62.  

2. Organizuotų susitikimų su Užimtumo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovais, skaičius -5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

Organizuoti priemones, skirtas 

nepilnamečių, esančių 

probacijos tarnybos 

priežiūroje, mokymosi proceso 

skatinimui 

1. Besimokančių nepilnamečių, esančių 

probacijos tarnybų registre, dalis, proc. – 

92,5. 

2. Organizuotų priemonių, skirtų skatinti 

nepilnamečių mokymosi procesą, skaičius -

5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2020-12-31 

Organizuoti priemones, skirtas 

efektyvesniam elgesio keitimo 

programų vykdymui 

1. Baigusių elgesio keitimo programas 

asmenų,  esančių probacijos tarnybų 

registre, dalis nuo visų programose 

dalyvaujančių asmenų, proc. – 83.  

2. organizuotų pasitarimų (intervizijų ar 

supervizijų) efektyvesnio programų 

vykdymo klausimais   – ne mažiau kaip 10. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2020-12-31 
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Užtikrinti nuteistųjų, kurių 

priežiūra vykdoma 

elektroninėmis stebėjimo 

priemonėmis, stebėjimą 24/7. 

1. 1. Reagavimas į sistemoje fiksuotus 

pažeidimus – 100 proc. 

 

2. 2. Savalaikių duomenų paros suvestinių 

rengimui pateikimo užtikrinimas  - paros 

suvestinės parengimas kiekvieną dieną 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius, 

Regionų skyriai  

 

2020-12-31 

Atlikti probacijos viešųjų 

darbų ir laisvės apribojimo 

bausmių, baudžiamojo 

poveikio ir auklėjamojo 

poveikio priemonių vykdymo 

stebėseną. 

 

 

 

1. Atliktų patikrinimų skaičius –12 

 

2. Parengta pažymų su siūlymais dėl 

tarnybinės veiklos tobulinimo – 12. 

3. Parengtos ataskaitos apie pažymoje 

pateiktų siūlymų įgyvendinimą – 12 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius,  

Regionų skyriai  

 

 

2020-12-31 

 

 

Diegti sprendimus nuteistųjų 

bylų elektroninei apskaitai  

 

Įdiegta nuteistųjų bylų elektroninė apskaita-

1. 

 
Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius  

Regionų skyriai  

2020-12-31 

 Parengti Socialinių paslaugų, 

galimų teikti priežiūroje 

esantiems asmenims, banką ir 

užtikrinti socialinių paslaugų 

teikimą  

1. Parengtas socialinių paslaugų bankas – 5 

 

2. Teikti socialines paslaugos nuteistiesiems 

– ne mažiau kaip 80 proc. partnerių, 

įtrauktų į Socialinių paslaugų banką 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius,  

Regionų skyriai  

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

01-01-02 Probacijos 

vykdymo 

koordinavimas ir 

probacijos 

sistemos 

efektyvumo 

padidinimas 

Užtikrinti darbuotojų, 

dirbančių su nepilnamečiais, 

apmokymą darbui su  

nepilnamečiams skirta 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo metodika 

 Apmokyti darbuotojai dirbti su metodika – 

100 proc. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

 

2020-12-31 

0 
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 Užtikrinti elektroninės 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo metodikos 

„OASYS„ versijos naudojimą 

Atliktų elektroninių nusikalstamo elgesio 

rizikos vertinimų  versijų -60 proc.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2020-12-31 

 Organizuoti susitikimus su 

probacijos tarnybos 

darbuotojais, siekiant suteikti 

jiems metodinę pagalbą 

tarnybinės veiklos klausimais. 

1. 1. Susitikimų skaičius – 5. 

 

2.Parengta pažymų su siūlymais dėl 

iškilusių problemų sprendimo – 5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius  

 

 

2020-12-31 

Vykdyti  Lietuvos 

Respublikos probacijos 

įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos bausmių 

vykdymo kodekso 

pakeitimų, įsigaliosiančių 

2020-07-01, įgyvendinimo 

priemonių planą 

įvykdytos plano priemonės – 100 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius, 

Veiklos organizavimo 

skyrius  

2020-07-01 

  Organizuoti tarpinstitucinį 

renginį, skirtą efektyvesnei 

nuteistųjų resocializacijai, 

kuriame dalyvautų Teisės 

instituto, Vilniaus universiteto  

ir kiti mokslinės 

bendruomenės atstovai 

Organizuotų renginių skaičius – 1. 
Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius, 

Regionų skyriai  

 

2020-12-31 

 Racionaliai paskirstyti 

asignavimus 

 Išlaidų sąmatos perskirstymas neviršijant - 

2 proc. 
Turto valdymo skyrius 

2020-12-31 

 Užtikrinti sklandų perėjimą 

prie Bendros viešojo 

sektoriaus finansų valdymo 

informacinės sistemos (toliau- 

BBAIS)   

1. Parengtas Veiksmų planas dėl įstaigos 

pasirengimo pereiti prie Bendros viešojo 

sektoriaus finansų valdymo informacinės 

sistemos 

ir pateiktas Finansų ministerijai – 1 

2. Atlikti pasirengimo viešojo sektoriaus 

finansų valdymo informacinės sistemos 

diegimo darbai nustatytu laiku – 100 proc. 

3. BBAIS  įdiegimas gamybinėje aplinkoje 

– 100 proc.  

Turto valdymo skyrius 

1. 2020  01-

28 

 

 

 

2. 2020-06- 

30 

 

3. 2020-09-

01 

 Parengti apskaitos politiką Parengtų dokumentų skaičius - 1 Turto valdymo skyrius  2020-12-31 

 Organizuoti pareigūnų, kitų 1. Įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių Veiklos organizavimo  
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valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, kvalifikacijos 

tobulinimą 

kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus per 

metus, dalis – ne mažesnė kaip 50 proc.  

2. Pareigūnų, apmokytų darbui su spec. 

priemonėmis, skaičius –  po vieną iš 

teritorinio padalinio 

skyrius  

 

 

2020-12-31 

 Organizuoti prekių, paslaugų  

ir darbų viešuosius pirkimus, 

naudojantis Centrine viešųjų 

pirkimų informacine sistema 

(CVP IS) bei viešosios įstaigos 

Centrinės projektų valdymo 

agentūros atliekančios 

centrinės perkančiosios 

organizacijos  funkcijas 

elektroniniu katalogu (CPO.lt)  

bei Bausmių vykdymo 

sistemos  CPO katalogu (BVS 

CPO katalogas) 

1. Įstaigoje savarankiškai atliekamų 

pirkimų, vykdomų skelbiamos apklausos 

būdu – ne mažiau kaip 20 proc. nuo visų 

atliktų pirkimų 

2.  Vienetinių pirkimų paraiškų pateikimas 

Kalėjimų departamentui kaip centrinei 

perkančiajai organizacijai – 100 proc. 

3. Prekės ir paslaugos, esančios Centrinės 

perkančiosios organizacijos kataloge ir 

BVS CPO kataloguose, perkamos 

naudojantis  katalogais – 100 proc. 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

2020-12-31 

 Gerinti darbuotojams darbo 

sąlygas. 

Organizuoti ir atlikti teritoriniuose 

padaliniuose esančių patalpų remonto 

darbus - 2 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

2020-12-31 

 Įgyvendinti įstaigos 

struktūrinius pertvarkymus 

1. Teikti siūlymą KD prie TM dėl įstaigos 

valdymo  struktūros, atskiriant 

Administracijos reikalų skyrių į Veiklos 

organizavimo ir Turto valdymo skyrius.  

 

2. Parengti ir patvirtinti Veiklos 

organizavimo ir Turto valdymo skyrių 

nuostatus bei darbuotojų pareigybių 

aprašymus.  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, Veiklos 

organizavimo skyrius 

 

 

 

2020-12-31 

01-01-03  Organizuoti 

probacijos tarnybų 

registre esantiems 

nepilnamečiams 

kryptingą 

užimtumą 

skatinančias 

priemones 

Skatinant nepilnamečių 

teisės pažeidėjų 

resocializaciją,  organizuoti 

ir įgyvendinti probacijos 

tarnybų registre esantiems 

nepilnamečiams kryptingą 

užimtumą skatinančias 

priemones. 

1.  Probacijos tarnybų prižiūrimų 

nepilnamečių, sėkmingai baigusių 

užimtumo priemones, nukreiptas į 

socialinių įgūdžių ugdymą, dalis, ne mažiau 

kaip, procentais – 27. 

2.  Organizuotų resocializacijos priemonių 

skaičius – 5. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Regionų skyriai, 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius  

1.2020-10-31 

 

 

 

2.2020-10-31 

 

 

3.2020-12-30 

8,0 
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3. Surengtų pristatomųjų renginių skaičius –

1 

01-02-10 Organizuoti 

priemones, skirtas 

pakartotinio 

smurto prevencijai 

ir kovai su 

priklausomybėmis 

Organizuoti ir koordinuoti  

priemonių, skirtų smurto 

prevencijai ir kovai su 

priklausomybėmis, 

vykdymą. 

1.  Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose 

vietose, vykdant prevencinę priemonę, 

skirtą pakartotinio smurto prevencijai ir 

kovai su priklausomybėmis, skaičius, ne 

mažiau kaip – 3000.  

 

2. Organizuotų priemonių skaičius – 5. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Regionų skyriai, 

Veiklos koordinavimo ir 

kontrolės skyrius  

 

 

 

2020-10-31 

3,0 

Asignavimai iš viso : 7369,0 

 

 

___________________ 


