
 
 

PROBACIJA  2013 
Trylika faktų apie probaciją 2013 m. 

 

„Probacijos refleksija: praeitis, dabartis, ateitis“ 

 

2014-02-26  



 

1. 2013 m. Probacijos tarnybų 
priežiūroje buvo 21622 asmenys.  



2. 2013 m. 2227 asmenys, esantys 
Probacijos tarnybų priežiūroje, dalyvavo 

elgesį keičiančiose programose. Iš jų 1680 
(75 proc.) – smurtinį elgesį keičiančiose 

programose.  

 

Iš visų asmenų, dalyvavusių smurtinį 
elgesį keičiančiose programose, 1589 

asmenys (71,3 proc.) pilnai baigė 
programas. 



3. 2013 m. Probacijos tarnybose vykdomoje 
mąstymo ir elgesio individualioje korekcijos 

programoje „Tik tu ir aš“ dalyvavo 102 asmenys, 
esantys priežiūroje, o jas pilnai baigė 65 asmenys 

(63,7 proc.).  
 

Probacijos tarnybose vykdomoje mąstymo ir elgesio 
korekcijos programoje, skirtai nepilnamečiams, 

„Equip“ dalyvavo 92 asmenys, esantys priežiūroje, o 
ją pilnai baigė 73 asmenys (79,3 proc.).  

 
Pažymėtina, kad nei vienam nuteistajam, 

dalyvavusiam programose „Tik tu ir aš“ ir „Equip“, 
per 2013 m. nepradėtas ikiteisminis tyrimas.  



4. 53 proc. probacijos pareigūnų veda 

specializuotas (Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos aprobuotas ir patvirtintas) 
nuteistųjų elgesio korekcines programas. 

 
Pvz., Smurtinio elgesio korekcinė programa sudaryta iš: 2 
individualių ir 24 grupinių  užsiėmimų, trukmė 6-7 mėn.  

 



 

5. 76 proc. probacijos tarnybų 

pareigūnų turi aukštąjį socialinių 
mokslų universitetinį išsilavinimą. 



 

6. 2013 m. probacijos tarnybų 

priežiūroje esantys nuteistieji 
atlygino 3192005 Lt turtinės 

žalos. 



 

7. 2013 m. probacijos tarnybose 

221 savanoris neatlygintinai 
išdirbo virš 6000 valandų. 



 

8. 2013 m. Probacijos tarnybos 

prižiūrėjo 1741 nusikaltusį 
nepilnametį.  



 

9. 2013 m. probacijos pareigūnai įvykdė 

34007 apsilankymus nuteistųjų 
gyvenamoje vietoje.  



 

10.  2013 m. 3320 (37,1 proc.) 
asmenų, esančių Probacijos tarnybų 

priežiūroje, dirbo ir 1163 (13,0 
proc.) mokėsi, 2713 asmenų (30,3 

proc.) įtraukti į darbo biržos 
vykdomas programas.  



 

11. 83 asmenims teismo buvo paskirta 

intensyvi priežiūra. 33 asmenų pareigos 
–  neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai 

nesusiję su darbu ar mokymusi – 
vykdymas buvo stebimas elektroninio 

stebėjimo priemonėmis. 



 

12. Per 2013 m. Probacijos tarnybų 

pareigūnai atliko 3874 asmens rizikos, 
pakartotinai nusikalsti, vertinimus.  

 



 

13. 2013 m. Probacijos tarnybos atliko 

466 socialinės aplinkos ištyrimus pagal 
pataisos įstaigų prašymus. 


