
 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS MATERIALAUS IR NEMATERIALAUS

TURTO PRIĖMIMO, SAUGOJIMO, IŠDAVIMO, VIDINIO JUDĖJIMO BEI PASLAUGŲ
IR DARBŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario    d. Nr. V- 
Vilnius 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo  ir  disponavimo  1998  m.  gegužės  12  d.  įstatymu  Nr.  VIII-729  „Valstybės  ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas“ :

1. T  v  i  r  t  i  n  u   Lietuvos  probacijos  tarnybos  (toliau-Tarnyba)  materialaus  ir
nematerialaus  turto  priėmimo,  saugojimo,  išdavimo,  vidinio  judėjimo  bei  paslaugų  ir  darbų
priėmimo tvarkos aprašą  (pridedama).

2. P a v e d u :
2.1 Administracinių padalinių vadovams pagal veiklos sritį kontroliuoti  šio įsakymo

vykdymą;
2.2 Administravimo  skyriui  su  šiuo  įsakymu  supažindinti  Tarnybos  darbuotojus  ir

paskelbti internetinėje svetainėje.

     Direktorius                                          Romas Ostanavičius



 
PATVIRTINTA
                                                                      
Lietuvos probacijos tarnybos                   
direktoriaus 2022 m. vasario        d. 
įsakymu Nr. 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS MATERIALAUS IR NEMATERIALAUS
TURTO PRIĖMIMO, SAUGOJIMO, IŠDAVIMO, VIDINIO JUDĖJIMO BEI PASLAUGŲ IR

DARBŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Lietuvos  probacijos  tarnybos  (toliau-Tarnyba)  materialaus  ir  nematerialaus  turto
priėmimo, saugojimo, išdavimo, vidinio judėjimo bei paslaugų ir darbų priėmimo tvarkos aprašas
(toliau-Tvarkos aprašas) reglamentuoja Tarnybos materialaus ir nematerialaus turto (toliau-turtas)
priėmimo, saugojimo, išdavimo, vidinio judėjimo bei paslaugų ir darbų priėmimo tvarką. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
2.1.  Ilgalaikis  materialusis  turtas-turtas,  kuris  naudingai  eksploatuojamas  Tarnyboje

ilgiau  negu  vienus  metus  ir  kurio  įsigijimo  vertė  yra  ne  mažesnė  už  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės nustatytą vertę.

2.2. Trumpalaikis materialusis turtas-turtas, kuris naudingai eksploatuojamas Tarnyboje
ne  ilgiau  negu  vienus  metus  arba  kurio  įsigijimo  vertė  yra  mažesnė  už  Vyriausybės  nustatytą
ilgalaikio materialiojo turto vertę. Tarnybos atsargas sudaro medžiagos ir ūkinis inventorius.

2.3.  Nematerialusis  turtas-identifikuojamas  nepiniginis  turtas  (elektroninė  stebėjimo
sistemos programinė įranga), neturinti materialios formos.

2.4. Turtas-materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės.
2.5. Paslaugos-tai komunalinės paslaugos, įvairios technikos priežiūra, remontas ir kt.  
3.  Pirkimų iniciatorius-direktoriaus  įsakymu paskirtas  asmuo,  kuris  inicijuoja  pirkimą

įsigyti  reikalingų  prekių  arba  paslaugų  ir  kuris  koordinuoja  (organizuoja)  Tarnybos  sudarytose
viešojo  pirkimo-pardavimo,  paslaugų  ir  darbų  atlikimo  sutartyse  bei  preliminariosiose  sutartyse
(toliau-pirkimo sutartis) numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų
laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems reikalavimams.

4.  Atsakingas  asmuo-už  Tarnybai  priklausančio  turto  valdymą  Tarnybos  direktoriaus
įsakymu paskirtas Tarnybos struktūrinio padalinio pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį.

5.  Sutarčių  administratorius-direktoriaus  sprendimu  paskirtas  ir  sutartyje  nurodytas
Tarnybos  darbuotojas,  kuris  koordinuoja  (organizuoja)  Tarybos  sudarytose  viešojo  pirkimo-
pardavimo,  paslaugų  ir  darbų  atlikimo  sutartyse  bei  preliminariosiose  sutartyse  (toliau-pirkimo
sutartis)  numatytų  įsipareigojimų  vykdymą,  pristatymo  (atlikimo,  teikimo)  terminų  laikymąsi,
prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems reikalavimams.

6.  Tvarkos apraše nurodyti  turto priėmimo,  išdavimo ir  naudojimo Tarnybos reikmėms
reikalavimai yra privalomi visiems Tarnybos darbuotojams.

7.  Turtas,  paslaugos ir  darbai  įsigyjami laikantis  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo,  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  ir  Tarnybos  direktoriaus  įsakymu,
reglamentuojančių  šią  veiklą,  reikalavimų,  iš  įmonių  ir  įstaigų  (toliau-Tiekėjai),  su  kuriomis
Tarnyba  yra  sudariusi  pirkimo sutartis.  Taip  pat  turtas  gali  būti  gaunamas  turto  nuomos,  turto
panaudos sutarčių ar kitais įstatymuose numatytais pagrindais.

8.  Turtas  naudojamas  visuose  Tarnybos  struktūriniuose  padaliniuose  darbuotojų  darbo
kokybei užtikrinti, darbo vietoms įrengti, sveikatos apsaugai, sanitarinėms-higieninėms reikmėms ir
kt.

9. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir



savivaldybių  turto  valdymo,  naudojimo  ir  disponavimo  juo  įstatyme,  Lietuvos  Respublikos
buhalterinės  apskaitos  įstatyme,  Tarnybos  finansų  kontrolės  taisyklėse,  patvirtintose  Tarnybos
direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-181.

 
II. TURTO, PASLAUGŲ IR DARBŲ UŽSAKYMAS, PRIĖMIMAS

10.  Vadovaujantis  sudarytomis  pirkimo  sutartimis  turtas,  paslaugos  ir  darbai  sutarčių
administratoriaus ar jo atstovo užsakomi raštu, telefonu ar elektroniniu paštu.

11. Turtas į saugojimo vietą pristatomos tiekėjų arba kurjerių. 
12. Sutarčių administratorius ar jo atstovas turi suderinti su tiekėju turto pristatymo vietą ir

laiką. 
13.  Turtas  nedalyvaujant  sutarčių  administratoriui  ar  jo  atstovui  į  saugojimo  vietą

nepriimamas.
14. Turtas, paslaugos ir darbai priimami pasirašant PVM sąskaitas faktūras ir, jei numatyta

sutartyje, priėmimo-perdavimo aktus (toliau-finansiniai dokumentai):
14.1. priimant turtą į saugojimo vietą finansinius dokumentus pasirašo pirkimo iniciatorius

ar jo atstovas, įvertinęs turto techninius, funkcinius, kiekybinius, kokybės reikalavimus;
14.2.  nesant  PVM  sąskaitos  faktūros,  turtas  priimamas  saugojimui  pagal  krovinio

važtaraštį; PVM sąskaita faktūra pasirašoma Tiekėjui ją pateikus;
14.3  priimant  atliktas  paslaugas  ar  darbus,  sutarčių  administratorius  ar  jo  atstovas

finansinius  dokumentus  pasirašo  tik  įvertinęs  techninių,  funkcinių,  kiekybinius,  kokybės
reikalavimų atitiktį pirkimo sutartyje nustatytoms sąlygoms;

14.4.  pirkimų  iniciatoriui  ar  jo  atstovui  nustačius  pirkimo  sutartyje  nustatytų  sąlygų
neatitikimą, finansiniai dokumentai nepasirašomi ir raštu reikalaujama iš Tiekėjų tinkamo prievolių
įvykdymo;

14.5. pasirašyti finansiniai dokumentai pateikiami vizuoti vadovaujantis Tarnybos finansų
kontrolės  taisyklėmis,  patvirtintomis  Tarnybos  direktoriaus  2021 m.  spalio  6  d.  Nr.  V-181,  IX
skyriumi. 

15. Pasirašyti finansiniai dokumentai pateikiami Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
(toliau-NBFC) užregistruoti gauto turto faktą.

III. TURTO IŠDAVIMAS IŠ SAUGOJIMO VIETOS

    16. Turtas iš saugojimo vietos Tarnybos struktūriniam padaliniams išduodamas remiantis 
Tarnybos direktoriaus žodiniu arba raštišku nurodymu.

    17. Turtas išduodamas direktoriaus įsakymu patvirtintiems Tarnybos atsakingiems 
asmenims. 

    18. Turto išdavimas  iš saugojimo vietos įforminamas turto perdavimo-priėmimo aktu 
(toliau-aktas) ( priedas). Aktą išrašo ir įkelia į  Duomenų valdymo sistemą (toliau-DVS) Turto 
valdymo skyriaus (toliau- TVS) vyriausiasis specialistas, atsakingas už turto saugojimą ir išdavimą. 

    19. Aktas pasirašomas ir registruojamas DVS sistemoje.
    20. Turtas gali būti perduodamas kitoms įstaigoms, organizacijoms teisės aktų nustatyta 

tvarka; turtas perduodamas surašant perdavimo-priėmimo aktą ir pildant kitus su turto perdavimu 
susijusius dokumentus.

 

IV. TURTO VIDINIO JUDĖJIMO TVARKA

21.  Vieno  atsakingo  asmens  turtas  kitam  atsakingam  asmeniui  gali  būti  perduodamas
vadovaujantis Tarnybos direktoriaus įsakymu (įsakymą ruošia struktūrinis padalinys, kurio žinioje
yra perduodamas turtas), atliekant materialaus ir nematerialaus turto inventorizaciją:



21.1. motinystės (tėvystės) atostogų atveju ar mirus atsakingam asmeniui;
21.2. kai atsakingas asmuo perkeliamas į kitas pareigas arba atleidžiamas iš Tarnybos. 
22. Esant būtinumui turtas gali būti perduotas vieno atsakingo asmens kitam perdavimo

aktu,  pažymint  nuo  kada  turtas  naudojamas.  Perdavimo  aktą  DVS  priemonėmis  pasirašo
perduodantis ir priimantis atsakingi asmenys, perduodančio ir priimančio  turtą Tarnybos padalinių
vadovai.  Perdavimo  aktas  DVS  priemonėmis  nukreipiamas  už  turto  apskaitą  atsakingam  TVS
darbuotojui.

V. TURTO NURAŠYMO TVARKA

23.  Tarnybos  turto  nurašymai  vykdomi centralizuotai,  vieną  kartą  į  ketvirtį,  suderinus
nurašymo datą su Tarnybos Materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo komisijos pirmininku
(toliau-Nurašymo komisija)  ir TVS vedėju. 

24.  Apie  numatomą  nurašymo  datą  TVS  regionų  ūkvedžiai  informuojami  iš  anksto
elektroniniu laišku.

25.  TVS  padalinių  ūkvedžiai  nurašomo  turto  sąrašus  pateikia  TVS  vedėjui,  nurodant
konkrečias priežastis, dėl kurių šis turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti.

26.  TVS vedėjas,  įvertinęs pateiktus  siūlymus, priima sprendimą dėl turto pripažinimo
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir pateikia  nurašomo turto sąrašus apibendrinti
TVS atsakingam specialistui 

27. TVS atsakingas specialistas Tarnybos bendrą nurašomo turto sąrašą pateikia Nurašymo
komisijai.

28. Nurašymo komisija, įvertinusi turto būklę, parengia protokolą, kuriame teikia siūlymus
Tarnybos direktoriui dėl tolesnio turto naudojimo.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Tarnybos darbuotojai supažindinami su šiuo Tvarkos aprašu.
30.  Tarnybos darbuotojas,  dėl  kurio kaltės  buvo padaryta  turtu žala, atsako teisės aktų

nustatyta tvarka.
31. Darbuotojams, pažeidusiems šį Tvarkos aprašą, gali būti taikoma teisinė atsakomybė.

_____________________________



Tvarkos aprašo-priedas
VALSTYBĖS TURTO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR

 DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, 
PERDAVIMO – PRIĖMIMO 

AKTAS

2022-   -    Nr.    
Vilnius

Lietuvos probacijos tarnybos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vardas Pavardė perdavė, o Lietuvos probacijos tarnybos regionas
priėmė šį valstybės nuosavybės teise priklausantį turtą:

Perduodamo turto 
pavadinimas

Registro 
kodas

Perduoda
mas 
kiekis, 
vnt.

Perduoda
mo turto 
vnt. 
įsigijimo 
vertė 
(Eur)

Bendra 
vertė (Eur)

Pastaba

Perdavė: 
Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas                          Vardas Pavardė                                            

Priėmė:
Regiono skyriaus viršininkas                                                          Vardas Pavardė

Turto valdymo skyriaus ūkvedys                                                    Vardas Pavardė
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ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS PROBACIJOS
TARNYBOS MATERIALAUS IR
NEMATERIALAUS TURTO PRIĖMIMO,
SAUGOJIMO, IŠDAVIMO, VIDINIO JUDĖJIMO
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
02-23 07:53:20)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2022-02-23 07:53:20 atspausdino Sonata Gaudutienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
	DIREKTORIUS
	ĮSAKYMAS

