
 
 

 

PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 

2021 m. rugpjūčio 4 d                                 

įsakymu Nr. PL-1 

 

   

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

PROGRAMA 03 001 „BAUSMIŲ SISTEMA“ 

 

TIKSLAS 01 „KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ“ 

 

R-03 001-01-01  Probacijos veiksmingumo lygis (įvykdžiusių probacijos sąlygas asmenų dalis), proc. – 73 

  

 

01 UŽDAVINYS – PLĖTOTI PROBACIJOS SISTEMĄ 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-01-01-01 Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis proc. – 62  

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. – 65 

P-03 001-0101-04 Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc.– 85  

P-03 001-0101-06  Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis (dalis probuojamų asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas), proc. – 7,6   
 

Priemo

nės 

kodas 

Priemonės pavadinimas 
Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavim

ai (tūkst. 

Eur) 

01-01-

01 

Stiprinti teisės 

pažeidimų prevenciją 

1. Pradėtų ikiteisminių tyrimų 

probuojamiesiems atvejų skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

2021-12-31 

 

7047 



2 
 

Vykdyti probacijos tarnybų registre 

esančių asmenų priežiūrą ir elgesio 

korekcijos priemones 

 

 

1 tūkst. probuojamų asmenų, vnt. 

– ne daugiau 76 

2. Sėkmingų probuojamųjų 

priežiūros atvejų (įvykdžiusių 

probacijos sąlygas) - ne mažiau 

kaip 73 proc. 

Regionų skyriai  

 

 

Stiprinti asmenų, 

teistų už smurtines 

artimoje aplinkoje 

veikas, kontrolę ir 

teisės pažeidimų 

artimoje aplinkoje 

prevenciją 

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 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2021-12-31 

 

Organizuoti 

pasitarimus su 

probacijos tarnybos 

darbuotojais, siekiant 

suteikti jiems 

metodinę pagalbą 

tarnybinės veiklos 

klausimais 

Suorganizuotų pasitarimų regionų 

skyriuose skaičius – ne mažiau 

kaip kartą per ketvirtį 

kiekviename regiono skyriuje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2021-12-31 

 Organizuoti 

priemones, skirtas 

priežiūroje esančių 

asmenų užimtumo 

skatinimui 

1. Dirbančių ir besimokančių 

nuteistųjų, esančių probacijos 

tarnybų registre, dalis, proc. – 67 

2. Organizuotų susitikimų su 

Užimtumo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos ar kitų institucijų 

atstovai , skaičius -5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2021-12-31 
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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  

 

2021-12-31 

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. – 85  

2. Organizuotų pasitarimų 

(intervizijų ar supervizijų) 

efektyvesnio programų vykdymo 

klausimais   – ne mažiau kaip 10 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2021-12-31 

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 

4. Parengtos rekomendacijos, 

siekiant suformuoti vieningą 

priežiūros vykdymą ir 

resocializacijos procesą -1 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius  

Regionų skyriai  

 

2021-12-31 

 

 

4. Iki 2021-

09-01 

Atlikti probuojamųjų 

rizikos vertinimų 

kokybės stebėseną 

1. Atliktų patikrinimų skaičius –5 Direktoriaus 

pavaduotojas 

2021-12-31 
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2. Parengta pažymų su siūlymais 

dėl tarnybinės veiklos tobulinimo 

– 5 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius 

Diegti sprendimus 

nuteistųjų bylų 

elektroninei apskaitai  

 

Įdiegta nuteistųjų bylų elektroninė 

apskaita-1 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius  

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

Regionų skyriai  

2021-12-31 

Stiprinti priklausomų 

asmenų 

resocializaciją 

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 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2021-12-31 

 

 

01-01-02 Probacijos vykdymo koordinavimas 

ir probacijos sistemos efektyvumo 

padidinimas 

Užtikrintas Kalėjimų 

departamento 

direktoriaus 2021 m. 

vasario 3 d. įsakymo 

Nr. V-43 ,,Dėl 

tarnybinių vaizdo 

registratorių 

naudojimo tvarkos 

Tvarkos aprašo nuostatų 

vykdymas – 100 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

 

2021-12-31  

  

 

 



5 
 

aprašo patvirtinimo“ 

tinkamas vykdymas  

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 

įvykdymas  

Sutarties įsipareigojimų, susijusių 

su 2021 m. įgyvendinamomis 

projekto veiklomis,  įvykdymas – 

95 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius  

Regionų skyriai  

 

2021-12-31 

Atlikti 

parengiamuosius 

darbus ir parengti 

reikalingus teisės 

aktų projektus dėl 

Lietuvos probacijos 

tarnybos pavaldumo 

keitimo 

Parengti ir pateikti teisės aktų 

projektai – 100 proc. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius  

 

2021-11-01 

Užtikrinti 

elektroninės 

nusikalstamo elgesio 

rizikos vertinimo 

metodikos „OASYS„ 

versijos naudojimą 

Atliktų elektroninių nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimų  versijų -

70 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai  

2021-12-31 
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Įtvirtinti tinkamą  

probacijos viešųjų 

darbų ir laisvės 

apribojimo bausmių, 

baudžiamojo 

poveikio ir 

auklėjamojo poveikio 

priemonių vykdymo 

stebėsenos 

mechanizmą 

Parengtas ir patvirtintas Lietuvos 

probacijos tarnybos vidaus 

kontrolės tvarkos aprašas – 1 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius 

2021-12-31 

 

Stiprinti lygtinai 

paleidžiamų iš 

pataisos įstaigos 

asmenų 

resocializaciją 

1. 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. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius 

Regionų skyriai 

2021-12-31 

 Bendradarbiaujant su 

Nacionaline teismų 

administracija, 

suorganizuotos 

apskritojo stalo 

diskusijos su teisėjais 

ir prokurorais dėl 

nuteistųjų 

elektroninio tebėjimo 

priemonių naudojimo 

ir taikymo  

2. Organizuotų renginių skaičius – 5 Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius, 

Regionų skyriai  

 

2021-12-31 

Plėtoti elektroninio 

stebėjimo sistemą 

Parengta ir patvirtinta projekte 

„Lietuvos bausmių vykdymo 

sistemos kokybės 

gerinimas“  numatyta  Elektronini

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

– iki 2021 

m. birželio 

30 d. 
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o monitoringo naudojimo 

strategija - 1 

kontrolės skyrius, 

Regionų skyriai  

Stiprinti informacijos 

apie Lietuvos 

probacijos tarnybą 

sklaidą 

Vykdyti Kalėjimų departamento 

direktoriaus patvirtinto Kalėjimo 

departamento bei jam pavaldžių 

įstaigų 2021 metų išorinės ir 

vidinės komunikacijos planą-  100 

proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius, 

Regionų skyriai  

2021-12-31 

Atlikti probacijos 

sistemos procesų 

peržiūrą 

Parengti siūlymą dėl Lietuvos 

probacijos struktūros pakeitimo ir 

pateikti Kalėjimų departamentui – 

1  

Parengti siūlymą dėl teisės aktų, 

reglamentuojančių probacijos 

tarnybos veiklą, keitimo ir pateikti 

Kalėjimų departamentui - 1 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius,  

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

Regionų skyriai 

2021-10-31 

Organizuoti 

pareigūnų, kitų 

valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo 

sutartis, kvalifikacijos 

tobulinimą 

1. Įstaigos darbuotojų, 

dalyvavusių  kvalifikacijos 

tobulinimo priemonėse dėl teisėtą 

spec. priemonių panaudojimo –

darbuotojų skaičius, ne mažiau 

kaip 60 proc. 

2. Darbuotojų, dalyvavusių 

taktiniuose mokymuose KD MC – 

ne mažiau kaip 90 proc. po 2 

kartus per metus 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2021-12-31 

Užtikrinti 

rekomendacijų, 

pateiktų 

centralizuotam 

Rekomendacijų įvykdymas – 100 

proc. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2021-12-31 
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viešųjų pirkimų 

skyriui atlikus viešųjų 

pirkimų patikrinimus, 

įvykdymą 

Užtikrinti Civilinės 

saugos įstatymų 

reikalavimų vykdymą 

tarnyboje 

1. Patvirtintas Lietuvos probacijos 

tarnybos Civilinės saugos 

mokymo tvarkos aprašas 

2.  Civilinės saugos mokymų 

vykdymas - ne mažiau kaip 1 

mokymai (min. 2 val. per metus) 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

Turto valdymo 

skyrius 

1. 2021-02-

01 

2. 2021-12-

31 

Užtikrinti darbų 

saugos ir  gaisrinės 

saugos reikalavimų 

vykdymą tarnyboje  

1.  Atliktas įstaigos darbo vietų 

rizikos vertinimas 

2. 2020-2023 m. Gaisrinės saugos 

pagerinimo priemonių plano 

vykdymas – 100 proc. 

3.  Organizuotos priešgaisrinės 

saugos pratybos – 1 

Turto valdymo 

skyrius 

 

1. 2021-09-

01 

2-3. 2021-

12-31 

Gerinti darbuotojams 

darbo sąlygas. 

1. Atlikti administracinių patalpų 

remonto darbai - ne mažiau kaip 1  

2. Perkelti darbuotojai į geresnes 

tarnybines patalpas – ne mažiau 

kaip 2 savivaldybėse 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2021-12-31 

Racionaliai 

paskirstyti 

asignavimus 

Išlaidų sąmatos perskirstymas 

neviršijant - 2 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

2021-12-31 

Užtikrinti efektyvų 

patvirtintos valstybės 

biudžeto lėšų sąmatos 

vykdymą 

Kiekvieno ketvirčio pabaigoje 

įstaigoje patvirtinta valstybės 

biudžeto sąmata būtų įvykdyta ne 

mažiau kaip 80 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2021-12-31 
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Užtikrinti Kalėjimų 

departamento prie 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo 

ministerijos ir jam 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

korupcijos 

prevencijos 2019 – 

2021 m. programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

įvykdymą  

Plano priemonių įgyvendinimas – 

100 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Regionų skyriai 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2021-12-31 

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 – 28 

2.  Organizuotų resocializacijos 

priemonių skaičius – 5 

3. Surengtų pristatomųjų renginių 

skaičius – 1 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Regionų skyriai, 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius 

1.2021-10-

31 

 

2.2021-10-

31 

 

3.2021-12-

30 

8,0 

 

 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

 

01-02-

10 

Organizuoti priemones, skirtas 

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 – 3200  

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Regionų skyriai, 

 2021-10-31 3,0 
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___________________________________ 

2. Organizuotų priemonių skaičius 

– 5 

Veiklos 

koordinavimo ir 

kontrolės skyrius 

Asignavimai iš viso: 7058,0 


