
        PATVIRTINTA 

        Lietuvos probacijos tarnybos 

        direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. 

        įsakymu Nr. V-224 

 

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS 

VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pavaldumą ir 

darbo organizavimą. Skyrius yra Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) struktūrinis 

padalinys, organizuojantis ir įgyvendinantis įstaigos veiklos planavimą ir analizę, užtikrinantis 

korupcijos prevencijos įgyvendinimą Tarnyboje, vykdantis Tarnybos darbuotojų apsaugą nuo galimo 

neteisėto poveikio, nukreipto prieš objektyvų ir tinkamą pareigų atlikimą, organizuoja ir įgyvendina 

darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų 

pažeidimų prevenciją ir tyrimą.  

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymais, 

Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

3. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, 

proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais principais. 

4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.  

 

 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:  

5.1. atlikti Tarnybos veiklos stebėseną ir  nustatyti sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė; 

5.2. analizuoti, sisteminti ir vertinti informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas ir teisės pažeidimus, korupcijos pasireiškimo tendencijas ir teikti siūlymus dėl korupcijos 

apraiškų mažinimo; 

5.3. Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka įgyvendinti darbuotojų ir informacijos apsaugos 

nuo galimo neteisėto poveikio ir įtakos priemones; 

5.4. pagal kompetenciją atlikti Tarnybos parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį 

vertinimą; 

5.5. teikti siūlymus ir dalyvauti vykdant Tarnybos darbuotojų ir visuomenės antikorupcinį 

švietimą; 

5.6. organizuoti ir vykdyti asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Tarnyboje 

tikrinimą; 

5.7. kontroliuoti Tarnybos darbuotojų Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės 

tarnyboje įstatymo ir valstybės tarnautojų ir pareigūnų etikos principų laikymąsi;  
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5.8. organizuoti įstaigos veiklos planavimą, pagal kompetenciją užtikrinti įstaigos veiklos 

analizę ir prognozavimą; 

5.9. rengti, kaupti ir apibendrinti Tarnybos veiklą charakterizuojančius statistinius duomenis 

bei rengti statistines veiklos ataskaitas. 

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

6.1. rengia kovos su korupcija programas ir šių programų įgyvendinimo priemonių planus, 

koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo Tarnyboje; 

6.2. atlieka Tarnybos viešųjų pirkimų antikorupcinę stebėseną; 

6.3. renka, analizuoja ir vertina viešojoje erdvėje paskelbtą ir (ar) iš kitų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų gautą informaciją apie darbuotojų galimai rengiamus, daromus ir 

padarytus teisės pažeidimus; 

6.4. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų 

pažeidimų patikrinimus (tyrimus); 

6.5. vykdo tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų prevenciją, formuoja 

tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimo, nuobaudų skyrimo praktiką,  

6.6. atlieka Tarnybos veiklos stebėseną bei teikia siūlymus dėl įstaigos tarnybinės veiklos 

tobulinimo; 

6.7. organizuoja Tarnybos metinio veiklos plano projekto parengimą, pagal įstaigos 

struktūrinių padalinių pateiktus duomenis rengia Tarnybos metų veiklos plano vykdymo ataskaitas 

Kalėjimų departamento nustatyta tvarka ir terminais;  

6.8. organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtų planų projektų rengimą ir kontroliuoja 

patvirtintų planų vykdymą; 

6.9. renka, kaupia ir apibendrina Tarnybos veiklą charakterizuojančius duomenis, šių 

duomenų pagrindu rengia statistines veiklos ataskaitas, teikia jas skelbti Tarnybos interneto 

svetainėje, užtikrinant veiklos analizę, prognozavimą bei statistinės informacijos sklaidą viešojoje 

erdvėje; 

6.10. rengia informaciją periodiniams užsienio ir Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų 

klausimynams bei atsakymams į institucijų ir įstaigų paklausimus dėl reikalingų statistinių duomenų, 

užtikrinant teisingą ir operatyvų statistinės informacijos valdymą; 

6.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą statistinę informaciją, rengiant Tarnybos 

veiklos apžvalgas, pristatymus, kitą reikalingą medžiagą konferencijoms, seminarams, pasitarimams 

ir pan., užtikrinant teisingą ir objektyvų reikalingų duomenų pateikimą; 

6.12. organizuoja asmenų, pretenduojančių gauti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta 

informacija, patikrinimo procedūras, rengia būtinus dokumentus; 

6.13. rengia Tarnybos darbuotojų, turinčių teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, 

sąrašų ir jų pakeitimų projektus, teikti šiuos projektus tvirtinti direktoriui; 

6.14. nagrinėja asmenų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus dėl galimų 

darbuotojų neteisėtų veiksmų, rengia atsakymų projektus; 

6.15. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus 

Skyriaus veiklai tobulinti; 

6.16. dalyvauja įstaigos veiklos patikrinimuose, jungtinėse tyrimo grupėse ir atliekant kitas 

kontrolės priemones; 

6.17. informuoja Tarnybos direktorių apie nustatytus trūkumus Tarnybos veikloje ir siūlo 

priemones jiems pašalinti; 

6.18. kaupia ir saugo Tarnybos korespondenciją Skyriaus vykdomų užduočių klausimais; 

6.19. teikia konsultacijas bei metodinę ir praktinę pagalbą Tarnybos darbuotojams pagal 

Skyriaus kompetenciją; 

6.20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, 

siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo. 
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III SKYRIUS 

SKYRIAUS TEISĖS 

 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

7.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją Skyriaus kompetencijos 

klausimais, taip pat, būtiną informaciją vykdant Skyriui pavestas užduotis;  

7.2. gauti iš Tarnybos darbuotojų informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;  

7.3. kontroliuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento 

direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka kaip Tarnyba laikosi Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir tarptautinių sutarčių, kaip vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus;  

7.4. teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl teisės aktų pakeitimo, papildymo ar 

pripažinimo netekusiais galios. 

8. Skyrius turi ir kitų įstatymais ir kitais teisės aktais sutektų teisių.  

 

 

IV SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra Tarnybos metinis veiklos planas bei šie 

nuostatai.  

10. Skyriui vadovauja viršininkas, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia 

iš pareigų Lietuvos probacijos tarnybos direktorius.  

11. Skyriaus darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato jų pareigybių 

aprašymai. 

 

_________________________ 


