
LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ EITI PAREIGAS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOJE

TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 

2022 m. birželio   Nr. 
Vilnius

Įgyvendindamas  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos  įstatymo, Lietuvos
Respublikos  vidaus  tarnybos  statuto  bei  Lietuvos  Respublikos  valstybės  tarnybos  įstatymo
nuostatas:

1.  T  v  i  r  t  i  n  u  Asmenų,  siekiančių  eiti  pareigas  Lietuvos  probacijos  tarnyboje
tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u Lietuvos probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriui bei
Lietuvos probacijos  tarnybos  Administravimo skyriui  užtikrinti  šiuo įsakymu patvirtinto tvarkos
aprašo nuostatų vykdymą. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 4 punktą, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.
4. P a v e d u Lietuvos probacijos tarnybos Administravimo skyriui:
4.1.  organizuoti  šio  įsakymo  paskelbimą  Lietuvos  probacijos  tarnybos  internetinėje

svetainėje;
4.2. su šiuo įsakymu supažindinti Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą.  

Direktorius                                                                                                             Romas Ostanavičius



                                                                                          
                                                                              PATVIRTINTA

Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m. birželio    d.
įsakymu Nr.  

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ EITI PAREIGAS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOJE,
TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų, siekiančių eiti pareigas Lietuvos probacijos tarnyboje tikrinimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja  asmenų, siekiančių  eiti  pareigas  Lietuvos probacijos  tarnyboje
(toliau – Probacijos tarnyba), (toliau – asmenys) tikrinimo proceso organizavimo ir atlikimo tvarką,
siekiant nustatyti, ar šie asmenys atitinka statutinių įstaigų personalui nustatytus reikalavimus.

2.  Asmenų  tikrinimas  organizuojamas  vadovaujantis,  Lietuvos  Respublikos  vidaus
tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Pataisos pareigūnų rengimo ir
tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019
m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 (toliau – Taisyklės), kitais teisės aktais ir Aprašu.

3.  Asmens  tikrinimas  atliekamas  siekiant  nustatyti, ar  asmuo  atitinka  Vidaus  tarnybos
statute numatytus reikalavimus statutinių įstaigų personalui.

II SKYRIUS
ASMENS TIKRINIMO ORGANIZAVIMAS 

4. Probacijos tarnyboje asmens tikrinimą inicijuoja  Probacijos tarnybos Administravimo
skyrius,  pateikdamas  dokumentus,  nurodytus  Aprašo  5  punkte,  Probacijos  tarnybos  Veiklos
stebėsenos ir kontrolės skyriui. 

5.  Probacijos tarnybos Administravimo skyrius Probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir
kontrolės skyriui pateikia šiuos dokumentus: 

5.1.  asmens prašymą,  užpildytą  Pretendento  anketą,  kurios forma nustatyta  Taisyklių 1
priede, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir gyvenimo aprašymą;

5.2. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose; 
5.3. atspausdintą asmens privačių interesų deklaracijos, kai asmuo pretenduoja į Probacijos

tarnybos pareigūno pareigas, kopiją.
6.  Probacijos  tarnybos  Veiklos  stebėsenos  ir  kontrolės  skyrius,  naudodamas  Valstybės

informacines sistemas ir registrus, patikrina:
6.1. duomenis dėl asmens teistumo; 
6.2. dėl asmeniui taikytos administracinės atsakomybės per paskutinius 3 metus;
6.3.  dėl  duomenų apie  asmens  atžvilgiu  atliktus  tarnybinius  patikrinimus,  jam taikytas

tarnybines nuobaudas, įteiktus pranešimus dėl tarnybinių nusižengimų;
6.4.  asmens  artimuosius  dėl  atitikimo Vidaus  tarnybos  statuto  16  straipsnio  1 dalies  5

punkte ir 3 dalyje numatytoms nuostatoms;
6.5.  asmens  Pretendento  anketoje  (Taisyklių  1  priedas)  pateiktą  informaciją,  siekiant

įvertinti,  ar asmuo nenuslėpė ir nepateikė tikrovės neatitinkančių duomenų, dėl kurių negali būti
priimtas į pareigas.

7. Probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius asmens tikrinimą atlieka per
10  darbo  dienų  nuo  dokumentų  tikrinimui  pateikimo  dienos,  išskyrus  atvejus,  kai  dėl  asmens
tikrinimo kreipiamasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą ar kitas institucijas. Esant
objektyvioms priežastims, Probacijos tarnybos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens sprendimu
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tikrinimas  gali  būti  sutrumpintas  iki  5  darbo  dienų,  jei  nereikalingas  papildomas  patikrinimas,
kreipiantis į kitas institucijas.

8. Probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius, atlikęs asmens tikrinimą ir
įvertinęs  turimą informaciją,  parengia tikrinimo išvadą (Aprašo 1 priedas)  dėl  asmens atitikimo
statutinių įstaigų personalui keliamiems reikalavimams (išskyrus dėl lojalumo Lietuvos valstybei),
kurioje:

8.1.  konstatuojama,  kad  aplinkybės,  dėl  kurių  asmuo  negalėtų  dirbti  vidaus  tarnyboje,
nenustatytos;

8.2.  konstatuojama,  kad  nustatytos  aplinkybės,  dėl  kurių  asmuo  negalėtų  dirbti  vidaus
tarnyboje. 

9.  Tikrinimo  išvada  registruojama  elektroninėmis  priemonėmis  dokumentų  valdymo
informacinėje  sistemoje ir  pateikiama  Probacijos  tarnybos  direktoriui  ar  jį  pavaduojančiam
asmeniui sprendimo priėmimui dėl asmens tinkamumo eiti pareigas.

10. Probacijos tarnybos Administravimo skyrius apie asmenį, laimėjusį konkursą į laisvas
pareigūno pareigas, informuoja Probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrių, kuris
raštu  kreipiasi  į  Lietuvos  Respublikos  valstybės  saugumo  departamentą  dėl  asmens  lojalumo
Lietuvos valstybei.

11. Probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius, gavęs Valstybės saugumo
departamento  pateiktą  informaciją,  tarnybiniu  pranešimu  informuoja  Probacijos  tarnybos
Administravimo skyrių apie skiriamo asmens lojalumą Lietuvos valstybei.

12. Kai asmuo skiriamas į pareigas, dėl kurių būtina kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą,
Probacijos tarnybos Administravimo skyrius apie asmenį, laimėjusį konkursą ar atranką informuoja
Probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrių. Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius
užpildo šios Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytos formos prašymą ir pateikia jį šiai tarnybai.

13.  Probacijos  tarnybos  Veiklos  stebėsenos  ir  kontrolės  skyrius,  gavęs  iš  Specialiųjų
tyrimų  tarnybos  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos  įstatymo  16  straipsnyje  nurodytą
informaciją apie asmenį, tarnybiniu pranešimu informuoja Lietuvos probacijos tarnybos direktorių
ar jį pavaduojantį asmenį dėl asmens atitikimo nepriekaištingai reputacijai ar kitiems specialiesiems
reikalavimams.

14. Lietuvos probacijos tarnybos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, priėmęs sprendimą
neskirti asmens į pareigas, paveda Administravimo skyriui per 3 darbo dienas apie tai informuoti
asmenį,  o  Probacijos  tarnybos  Veiklos  stebėsenos  ir  kontrolės  skyriui  per  3  darbo  dienas
pasirašytinai supažindinti asmenį su Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta apie jį informacija, kuri
sudaro pagrindą konstatuoti, kad asmuo neatitinka jo tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose
nustatytų nepriekaištingos reputacijos ar kitų specialiųjų reikalavimų. 

15.  Probacijos  tarnybos  direktorius  ar  jį  pavaduojantis  asmuo,  gavęs  informacijos,
keliančios abejonių dėl Probacijos tarnyboje einančio pareigas asmens nepriekaištingos reputacijos
ar  lojalumo  Lietuvos  valstybei,  inicijuoja  šios  informacijos  tikrinimą,  pavesdamas  jį  atlikti
Probacijos tarnybos  Veiklos stebėsenos ir kontrolės  skyriui. Šis skyrius atlieka einančio pareigas
Probacijos tarnyboje asmens tikrinimą ir parengia tikrinimo išvadą mutatis mutandis laikydamasis
Aprašo 6-10 punktų nuostatų.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Asmens tikrinimo metu surinkta informacija tvarkoma įstatymuose nustatytais tikslais,
užtikrinant  asmens  duomenų  apsaugos  reikalavimus  ir  saugoma  Probacijos  tarnybos  Veiklos
stebėsenos ir kontrolės skyriuje pagal dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytus terminus.

______________________________
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Asmenų, siekiančių eiti pareigas
 Lietuvos probacijos tarnyboje, tikrinimo tvarkos aprašo

                                                     1 priedas

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

TIKRINIMO IŠVADA

_______________ Nr. _____________
(data)

__________________
(sudarymo vieta)

1. Informacija apie tikrinamą asmenį:

                                                                                                                                                                 
(vardas ir pavardė, gimimo data)

                                                                                                                                                                 
(pareigos, į kurias pretenduoja asmuo, pavadinimas)

2. Tikrinimo metu nustatyta:

                                                                                                                                                                 
(apibendrinta gauta informacija)

                                                                                                                                                                 
(tikrinančio padalinio pateikta informacija)

3. Konstatuojamoji dalis:

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad                                                              .
(tikrinimo rezultatas)

                                              
(tikrinančio padalinio pareigūno pareigų 
pavadinimas)

                     
(parašas)

                                              
(vardas ir pavardė)
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