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LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO
PATVIRTINIMO
2022 m. birželio
d. Nr. 1RVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir
Lietuvos probacijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2022 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1R-226 „Dėl Lietuvos probacijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.
Teisingumo ministrė

Ewelina Dobrowolska

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2022 m. birželio d. įsakymu Nr. 1R-

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktorius (toliau – direktorius) yra
centrinės statutinės įstaigos vadovas, statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 1.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Direktoriaus pareigybė skirta organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos veiklą įgyvendinant
Tarnybai nustatytus uždavinius, atliekant jai nustatytas funkcijas šiose veiklos srityse: probuojamųjų
resocializacija ir jų nusikalstamų veikų recidyvo mažinimas, probuojamųjų ir asmenų, kuriems paskirtos
viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės, elgesio
kontrolė ir asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, padedančių teismui individualizuoti
probacijos sąlygas, vertinimas.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį negu magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo
kvalifikaciją;
4.2. turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo einant vadovaujamas pareigas vidaus tarnybos
sistemoje patirtį;
4.3. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvado III
skiltyje;
4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo trečiojo lygio
pareigūnų grupei nustatytus reikalavimus;
4.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovauja Tarnybai;
5.2. valdo Tarnybos išteklius;
5.3. kontroliuoja, kad Tarnybos funkcijos būtų atliekamos kokybiškai, laiku ir atitiktų veiklos
sričiai keliamus reikalavimus;
5.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Tarnybos veikla susijusius teisingumo ministro,
teisingumo viceministrų ir ministerijos kanclerio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai;

5.5. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;
5.6. atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių
įstaigomis bei institucijomis.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus teisingumo ministrui.
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