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TARNYBINĖS VEIKLOS 2021 METŲ UŽDUOTYS

2021-03-    Nr. _____
Vilnius

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys;
užduotys pareigūnams, einantiems Statuto priede 13–15 pareigybių grupėms priskirtas pareigas ir
vyriausiojo  kovotojo  pareigas,  nenustatomos)  ir  PASIEKTŲ  REZULTATŲ  VYKDANT
NUSTATYTAS UŽDUOTIS VERTINIMO RODIKLIAI (R):
kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti kriterijai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis vadovas vertins,
ar nustatytos užduotys yra įvykdytos (pildoma suderinus su pareigūnu)

1. Užtikrinti asmenų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, veiksmingą
nusikaltimų recidyvo prevenciją

1.1.R. Sėkmingų  probuojamųjų  priežiūros  atvejų  (įvykdžiusių  probacijos  sąlygas)  -  ne
mažiau kaip 73 proc.

1.2.R. Taikyti elgesio pataisos programas asmenims, esantiems Lietuvos probacijos tarnybos
registre, - ne mažiau kaip 85 proc. asmenų baigusiųjų programas, nuo visų programose
dalyvaujančių asmenų. 

1.3.R. Asmenų, turinčių problemų dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, nukreipimas
ir  jų  dalyvavimas  papildomose  priemonėse  skatinančiose  minėtos  problemos
sprendimą – ne mažiau kaip 80 proc. nuo probuojamųjų ir laisvės apribojimo bausme
teistų asmenų, teistų už veikas padarytas apsvaigus nuo psichiką veikiančių medžiagų.

1.4.R. Asmenų, teistų  už smurtą artimoje  aplinkoje,  neįpareigotų dalyvauti  smurtinį  elgesį
keičiančiose programose, nukreipimas ir šių asmenų dalyvavimas priemonėse skirtose
smurto mažinimui – ne mažiau kaip 60 proc. nuo teistų už smurtą artimoje aplinkoje.

1.5.R. Atlikta probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio
ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymo stebėsena, siekiant suformuoti vieningą
priežiūros vykdymą ir resocializacijos procesą – iki 2021 m. rugsėjo 1 d. parengtos
rekomendacijos.

1.6.R. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo,
patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro  ir  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr.  A1-939/1R-324, nuostatų
įgyvendinimas  – 100 proc.

1.7.R. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-
43  ,,Dėl  tarnybinių  vaizdo  registratorių  naudojimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“
tinkamas vykdymas – 100 proc.

2. Padidinti įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmingumą
2.1.R. Pateiktų  Kalėjimų  departamentui  pasiūlymų (raštu)  dėl  įstaigos  veiklos  tobulinimo,

optimizavimo,  siekiant  racionaliau  naudoti  žmogiškuosius  išteklius,  valdyti  turtą  ir
asignavimus, skaičius - nei mažiau kaip 3 pasiūlymai.

2.2.R. Gerinant darbuotojams darbo sąlygas, atlikti administracinių patalpų remonto darbai - 
ne mažiau kaip 1; perkelti darbuotojai į geresnes tarnybines patalpas – ne mažiau kaip 
2 savivaldybėse.



2.3.R. Užtikrinti  įstaigos  darbuotojų  kvalifikacijos  tobulinimą  ir  teisėtą  spec.  priemonių
panaudojimą  –  kėlusių  kvalifikaciją  darbuotojų  skaičius,  ne  mažiau  kaip  60  proc.;
darbuotojų, dalyvavusių taktiniuose mokymuose KD MC – ne mažiau kaip 90 proc. po
2 kartus per metus.

2.4.R. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtinto Kalėjimo departamento bei
jam pavaldžių įstaigų 2021 metų išorinės ir vidinės komunikacijos plano vykdymas –
100 proc.

3. Tobulinti vidaus kontrolės sistemą, optimizuoti įstaigos veiklą,  išteklių valdymo
procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų išteklių panaudojimą

3.1.R. Užtikrintas rekomendacijų, pateiktų centralizuotam viešųjų pirkimų skyriui atlikus 
viešųjų pirkimų patikrinimus, įvykdymas - 100 proc.

3.2.R. Įstaigos  darbuotojų,  vykdančių  viešuosius  pirkimus,  dalyvavimas  ne  mažiau  1
seminare aktualiais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais – 100 proc. 

3.3.R. Užtikrinti efektyvų patvirtintos valstybės biudžeto lėšų sąmatos vykdymą- kiekvieno
ketvirčio pabaigoje įstaigoje patvirtinta valstybės biudžeto lėšų sąmata būtų įvykdyta
ne mažiau kaip 80 proc.

3.4.R. Atlikta Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose, pateiktose 2019-2020 m.
rekomendacijų  įgyvendinimo  peržiūra,  užtikrinamas  nuolatinio  pobūdžio
rekomendacijų  vykdymas  ir  apie  tai  informuotas  Kalėjimų  departamentas  ir  TM
CVAS – ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

3.5.R. Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam
pavaldžių  įstaigų  bei  valstybės  įmonės  korupcijos  prevencijos  2019  –  2021  m.
programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymas – 100 proc.

3.6.R. Parengtas ir patvirtintas Lietuvos probacijos tarnybos vidaus kontrolės tvarkos aprašas
– 1. 

3.7.R. Atliktas įstaigos darbo vietų rizikos vertinimas – iki 2021 m. rugsėjo 1 d.
3.8.R. Civilinės saugos mokymų vykdymas įstaigoje - ne mažiau kaip 1 mokymai (min. 2

val. per metus)
3.9.R. 2020-2023 m. Gaisrinės saugos pagerinimo priemonių plano vykdymas – 100 proc.;

ataskaitų teikimas Kalėjimų departamentui – vieną kartą per pusmetį.
3.10.R. 2020-05-04  Bendradarbiavimo  sutarties  Nr.  ST-66  Dėl  2014-2021  m.  Europos

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir
vidaus reikalai“ projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“
įsipareigojimų, susijusių su 2021 m. įgyvendinamomis projekto veiklomis, įvykdymas
– 90 proc.

3.11.R. Parengta  ir  patvirtinta  projekte  „Lietuvos  bausmių  vykdymo  sistemos  kokybės
gerinimas“   numatyta   Elektroninio monitoringo naudojimo strategija – iki  2021 m.
birželio 30 d.

3.12.R. Bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija, suorganizuotos 5 apskritojo
stalo  diskusijos  su  teisėjais  ir  prokurorais  dėl  nuteistųjų  elektroninio  tebėjimo
priemonių naudojimo ir taikymo – iki 2021 m. gruodžio 31 d.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS: 
kokios  aplinkybės  galėtų  turėti  įtakos  šių  užduočių  neįvykdymui?  (pildoma  suderinus  su
pareigūnu)

1. Neplaninių užduočių kiekis ir jų apimtys – prisidėjusios papildomos skubios ir neplanuotos
užduotys.
2. Objektyvios, nuo pareigūno valios nepriklausančios aplinkybės (ilgalaikė liga, karantino įtakoti
ribojimai ar pan.), sąlygojusios užduočių prioritetų pakeitimą metų bėgyje.
3. Teisės aktų pasikeitimai.



 4. Žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas.
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