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2022-03-     Nr.
Vilnius

1. Vadovaudamasis Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. V-77 patvirtinto Lietuvos probacijos tarnybos darbo reglamento 34 punktu, 36 punktu
ir  37  punktu,  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintu Kalėjimų departamento ekstremaliųjų
situacijų  valdymo  planu  bei  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-37 patvirtintomis Rekomendacijomis Kalėjimų
departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio
ekstremalios  situacijos,  paskelbtos  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  vasario  26  d.
nutarimu Nr. 152, metu:

2. T v i r t i n u Laikinosios įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų
valdymo Lietuvos probacijos tarnybos veiklos teritorijoje komisijos nuostatus (pridedama).

3. S u d a r a u šios sudėties Laikinąją įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų
situacijų  valdymo  Lietuvos  probacijos  tarnybos  veiklos  teritorijoje  komisiją  (toliau  –  Laikinoji
komisija):

3.1.  Rolandas  Ruslanas  Jakučionis  –  Veiklos  stebėsenos  ir  kontrolės  skyriaus
viršininkas (Laikinosios komisijos pirmininkas);

3.2. Liutauras Zenonas Bražėnas – Administravimo skyriaus vedėjas;
3.3. Dainius Grigaitis – Turto valdymo skyriaus vedėjas;
3.4. Donatas Racevičius – Klaipėdos regiono skyriaus viršininkas;
3.5. Ričardas Dovidonis – Panevėžio regiono skyriaus viršininkas.
4. S k i r i u:
4.1. Eglę Martinkėnaitę – Resocializacijos ir priežiūros skyriaus specialistę, laikinai

atliekančią Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijas, Laikinosios
komisijos sekretore.

5. P a v e d u Administravimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti 3 ir 4 punktuose
nurodytus Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojus.

Direktorius                    Romas Ostanavičius



                                               PATVIRTINTA
                                                                                       Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus

                                                   2022 m. kovo     d. 
                                         įsakymu Nr. 

LAIKINOSIOS ĮVYKIŲ, EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
VALDYMO LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS VEIKLOS TERITORIJOJE

KOMISIJOS NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Laikinoji  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ir  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  Lietuvos

probacijos  tarnybos  veiklos  teritorijoje  komisija  (toliau  –  Laikinoji  komisija)  yra  Lietuvos

probacijos  tarnybos  (toliau  –  Probacijos  tarnybos)  direktoriaus  įsakymu  sudaryta  kolegiali

patariamoji stuktūra, kuri atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų

komisijos bei valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo ir Kalėjimų departamento

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos eksmtremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau

–  Kompetetingos  institucijos)  priimtus  sprendimus,  teikia  Probacijos  tarnybos  direktoriui

protokolinius  siūlymus  dėl  šių  sprendimų  objektyvaus  ir  operatyvaus  įgyvendinimo  visoje

Probacijos tarnybos veiklos teritorijoje ir protokolinius sprendimus ir rekomendacijas, privalomas

visiems  Probacijos  tarnybos  struktūriniams  padaliniams  dėl  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių,

ekstremaliųjų  situacijų  prevencinių  priemonių  įgyvendinimo,  šių  situacijų  valdymo  ir  kilusių

padarinių likvidavimo.

2.  Laikinosios  komisijos  steigimo tikslas  – efektyviai  įgyvendinti  kompetetingų institucijų

priimtus  sprendimus  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių,  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo,  kilusių

padarinių likvidavimo srityse, nustatyti tokias įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų

valdymui  skirtas  prevencines,  organizacines  ir  technines  priemones,  kurios  būtų  efektyviausios,

veiksmingiausios ir reikalaujančios mažiausios administracinės naštos.

3.  Laikinoji  komisija  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,

poįstatyminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos

bei  valstybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro  vadovo,  Lietuvos  Respublikos  teisingumo

ministerijos  bei  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro priimtais sprendimais ir Probacijos tarnybos direktoriaus

tiesioginiais nurodymais.

4.  Šiuose  nuostatuose  vartojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos

įstatyme įtvirtintas sąvokas.

II SKYRIUS

LAIKINOSIOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
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5.  Laikinąją  komisiją  sudaro  penki  nariai  ir  Laikinosios  komisijos  sekretorius.  Vienas  iš

Laikinosios  komisijos  narių Probacijos  tarnybos direktoriaus  įsakymu yra skiriamas  Laikinosios

komisijos pirmininku.

6.  Laikinąjai  komisijai  vadovauja  Laikinosios  komisijos  pirmininkas,  o  jam  nesant  –

Laikinosios  komisijos  pavaduotojas,  kuris  yra  paskiriamas  Laikinosios  komisijos  pirmininko

sprendimu.

7. Laikinoji komisija renkama esant ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų grėsmei,

galimiems  ar  realialiems  įvykiams,  ekstremaliesiems  įvykiams  ar  ekstremaliosioms  situacijoms.

Probacijos  tarnybos  direktoriaus  nurodymu,  Komisijos  veikla  ir  įgaliojimai  gali  būti  pratęsti

nustatytam laikotarpiui.

8. Laikinosios komisijos veiklos organizavimo forma yra planiniai ir neplaniniai posėdžiai. 

9.  Planiniai  Laikinosios  komisijos  posėdžiai  vyksta  ne rečiau  nei  vieną  kartą  per  mėnesį,

mišriuoju  būdu –  fiziškai  dalyvaujant  Laikinosios  komisijos  nariams  ar  užtikrinant  Laikinosios

komisijos  narių  dalyvavimą  nuotoliniu  būdu,  pasitelkiant  informacinės  komunikacijos

technologijas.

10. Planiniai Laikinosios komisijos posėdžiai vyksta pagal Laikinosios komisijos pirmininko

patvirtintą  darbotvarkę,  kurią  rengia  Laikinosios  komisijos  sekretorius  ir  tvirtina  Laikinosios

komisijos pirmininkas. Darbotvarkė Laikinosios komisijos nariams išsiunčiama elektroniniu paštu,

likus vienai dienai iki planuojamo posėdžio dienos.

11. Neplaniniai Laikinosios komisijos posėdžiai gali būti organizuojami Probacijos tarnybos

direktoriaus  nurodymu  ar  Laikinosios  komisijos  pirmininko  nurodymu,  gavus  kompetetingų

institucijų  sprendimus  ar  iškilus  poreikiui  nedelsiant  spręsti  dėl  prevencinių,  techninių,

organizacinių priemonių poreikio, reaguoti į įvykį, ekstremalų įvykį ar ekstremalią situaciją.

12.  Sušauktų  neplaninių  Laikinosios  komisijos  posėdžių  metu,  posėdžio  darbotvarkė

nerengiama.

13. Laikinoji  komisija  protokolinius  siūlymus, protokolinius sprendimus ir  rekomendacijas

priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

14. Laikinosios komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimo priėmimą lemia

pirmininko balsas. 

15.  Laikinosios  komisijos  posėdžio  metu  nagrinėti  klausimai,  sprendimai  ir  siūlymai  yra

fiksuojami Laikinosios komisijos posėdžio protokole, kurį rengia ir dokumentų valdymo sistemos

DoxLogix (toliau - DVS) priemonėmis pasirašo Laikinosios komisijos sekretorius ir Laikinosios

komisijos pirmininkas.
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16.  Laikinosios  komisijos  posėdžio  protokole  užfiksuoti  protokoliniai  sprendimai  ir

rekomendacijos, kurioms pritaria Probacijos tarnybos direktorius yra privalomi visiems Probacijos

tarnybos struktūriniams padaliniams. 

17.  Laikinosios  komisijos  priimti  protokoliniai  sprendimai  ir  rekomendacijos  DVS

priemonėmis pateikiami visiems Probacijos tarnybos struktūriniams padaliniams.

III SKYRIUS

LAIKINOSIOS KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

18. Laikinoji komisija vykdo šias funkcijas:

18.1. vadovaudamasi kompetetingų institucijų priimtais sprendimais dėl įvykių, ekstremaliųjų

įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, valdymo, likvidavimo ir padarinių šalinimo, nustato

tikslines  prevencines,  organizacines,  technines  priemones  ir  jų poreikį,  įgyvendinimo gaires  bei

terminus Probacijos tarnybos veiklos teritorijoje;

18.2. savo iniciatyva ar Probacijos tarnybos struktūrinių padalinių prašymu (kreipimųsi) teikia

rekomendacijas dėl įvykių,  ekstremaliųjų įvykių ir  ekstremaliųjų situacijų prevencijos,  valdymo,

likvidavimo ir atsiradusių padarinių šalinimo;

18.3.  Probacijos  tarnybos  direktoriaus  nurodymu,  vyksta  į  įvykio  vietą,  siekiant  padėti

suvaldyti ekstremalųjį įvykį ar ekstremąliąją situaciją, teikia nurodymus dėl ekstremaliojo įvykio ar

ekstremalios  situacijos  valdymo  kontrolės,  koordinuoja  ir  kontroliuoja  šių  įvykių  ir  situacijų

valdymo eigą.

19. Laikinoji komisija vykdydama savo veiklą turi teisę:

19.1. kviesti į posėdžius Probacijos tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

19.2.  gauti  informaciją  iš  Probacijos  tarnybos  struktūrinių  padalinių,  siekiant  priimti

objektyvius sprendimus;

19.3.  ekstremalių  įvykių  ar  ekstremaliųjų  situacijų  metu,  formuoti  ir  steigti  Probacijos

tarnybos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo grupes;

19.4.  savo  iniciatyva  teikti  rekomendacijas  struktūriniams  padaliniams  dėl  įvykių,

ekstremaliųjų  įvykių  ir  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo,  prevencijos,  likvidavimo  ir  padarinių

šalinimo;

19.5.  rengti  reagavimo  į  paskelbtus  ekstremaliuosius  įvykius  ir  ekstremaliąsias  situacijas

planus;

V SKYRIUS

LAIKINOSIOS KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS
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20. Laikinosios komisijos nariai vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

20.1. inicijuoti Laikinosios komisijos posėdį;

20.2. gauti Laikinajai komisijai teikiamą medžiagą, svarstytų ir priimtų sprendimų kopijas;

20.3.  pagal  Laikinajai  komisijai  suteiktus  įgaliojimus  rengti,  teikti  svarstyti  ir  pristatyti

klausimus, susijusius su įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevencija, valdymu,

likvidavimu ir kilusių padarinių šalinimu;

20.4. balsuoti visais posėdžiuose svarstomais klausimais;

20.5.  teikti  Probacijos  tarnybos  direktoriui  siūlymus  dėl  išplėstinės  Laikinosios  komisijos

sudarymo.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

          21. Laikinosios komisijos protokoliniai sprendimai, rekomendacijos yra privalomi visiems

Probacijos tarnybos darbuotojams.

22. Laikinoji komisija savo veiklą vykdo iki 2022 metų liepos 1 dienos. Atskiru Probacijos

tarnybos direktoriaus įsakymu Laikinosios komisijos veikla gali būti pratęsta.

______________
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