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  Iki 2000 m. rugsėjo mėn. bausmių vykdymas buvo Vidaus reikalų 

ministerijos kompetencijoje (Pataisos reikalų departamento), todėl 

bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, vykdė Vidaus reikalų 

ministerijai priklausanti institucija – policija.  

 Teismo nuosprendžiu paskirtas bausmes vykdė policija, todėl sąlyginai 

pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kontrolei. Tai neatitiko tarptautinių 

teisės aktų keliamų reikalavimų.  

 

 

Istorija I 
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1955 m. Ženevoje Jungtinių Tautų Organizacijos priimtų tipinių minimalių 
elgesio su kaliniais taisyklių 60.2 punkte yra įtvirtinta, kad nuteistųjų 
priežiūra neturi būti patikėta policijai ir turi būti derinama su veiksminga 
socialine parama. 

Įgyvendinant šią nuostatą bei Europos Tarybos rekomendacijas, buvo 
pradėta reformuoti Lietuvos Respublikos teisinė sistema, ir 2000 m. 
rugsėjo 1 d. visų bausmių vykdymas buvo perduotas iš Vidaus reikalų – 
Teisingumo ministerijos valdymui; o Pataisos reikalų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizuotas į Kalėjimų 
departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Tuo pačiu 
metu ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas buvo perduotas 
iš policijos (Teisingumo ministro 2000 m. įsakymas Nr. 178 įsteigtoms) į 52 
miestų ir rajonų pataisos inspekcijas.  

 

Istorija Il 
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Siekiant gerinti pataisos inspekcijų veiklos koordinavimą, aprūpinimą, 
užtikrinti joms pavestų uždavinių įgyvendinimą, 2001 m. pabaigoje pradėta 
vykdyti pataisos inspekcijų struktūrinė reforma.  

Teisingumo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 275 buvo įkurtos 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų pataisos 
inspekcijos, kurių pagrindinis uždavinys – būti tarpininkais tarp teritorinių 
pataisos inspekcijų ir Kalėjimo departamento. Kiekvienai regiono pataisos 
inspekcijai buvo suteiktas viešojo juridinio asmens statusas.  

 

 

Istorija II 
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Pataisos inspekcijų administracinio 

valdymo žemėlapis 
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 2002 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino naują 

Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą (įsigaliojo 2003-05-01), ir iš 
baudžiamajame kodekse numatytų bausmių: 

 viešųjų teisių atėmimo, teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam 
tikra veikla atėmimo, viešųjų darbų, laisvės apribojimo bausmės  
pavestos vykdyti pataisos inspekcijoms. 

 Bausmės vykdymo atidėjimas, lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo 
bausmės prieš terminą, lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos taip pat 
buvo pataisos inspekcijų kompetencijoje.   

 

 

 

Istorija III 

 



7 7 

Nuo 2002 m. pataisos inspekcijų veikloje pradėtas diegti programinio darbo 
su nuteistaisiais principas.  

Pataisos inspekcijos savanoriškumo pagrindu pradėjo vykdyti švietėjiško 
pobūdžio programas. 

Programų tikslas – suteikti nuteistiesiems socialinių (teisinių) žinių, kurios 
padėtų integruotis į visuomenės gyvenimą, padėti jiems suvokti 
padaryto teisės pažeidimo pasekmes, ugdyti jų atsakomybę už savo 
veiksmus, bei formuoti socialiai priimtinam gyvenimui reikalingus 
įgūdžius. 

 

 

Programinio darbo  
diegimas I 



8 8 

• Lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų bei lygtinai atleistų nuo laisvės 
atėmimo bausmės prieš terminą asmenų socialinės integracijos 
programa;  

• Nuo 2004 m. pataisos inspekcijos pradėjo vykdyti dar keturias socialinės 
reabilitacijos programas: Asmenų, padariusių nusikalstamas veikas 
panaudojant smurtą, Asmenų, padariusių nusikalstamas veikas 
apsvaigus nuo alkoholio, Asmenų, padariusių nusikalstamas veikas 
transporto eismo saugumui, Asmenų, padariusių nusikalstamas veikas 
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams; 

• Nuo 2010-01-27 pradėtos taikyti kongvityvinės bihevioristinės  “Tik tu ir 
aš” ir „Equip“ programos. 

  

 

Programinio darbo  
diegimas II 



3920 

1033 

76 

300 

2110 

289 

372 

asmenys, kuriems bausmės vykdymas atidėtas

asmenys, kurie lygtinai paleisti iš pataisos

įstaigų, bei lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo

bausmės prieš terminą asmenys
asmenys, kuriems atimta teisė dirbti tam tikrą

darbą ar užsiimti tam tikra veikla

asmenys, kurie nuteisti viešaisiais darbais

asmenys, kurie nuteisti laisvės apribojimu

asmenys, kuriems skirtos baudžiamojo poveikio

priemonės

asmenys, kuriems paskirtos auklėjamojo

poveikio priemonės

(1033) 

(300) 

(2110) 

(289) 

(3920) 

2012 m. sausio 1 d. pataisos inspekcijų 
įskaitoje buvo 8100 prižiūrimų asmenų (iš 

jų – 629 nepilnamečiai) 

(3920) 

(76) 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 21 d. nutarimu 
Nr. 220 buvo patvirtinta Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcija, 
kurioje numatyta sukurti ir įgyvendinti bausmės vykdymo atidėjimo 
ir lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo įstaigos (probacijos) modelį, 
kuris atitiktų tarptautinių teisės aktų nustatytus reikalavimus ir 
skatintų asmenis pakartotinai nebenusikalsti. Nustatyti Koncepcijos 
principai, tikslas, įgyvendinimo uždaviniai, veiksmingumo vertinimo 
kriterijai bei laukiami rezultatai. 

Po penkerių metų nuo probacijos koncepcijos patvirtinimo, 2012 m. 
liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas, 
kartu su atitinkamais Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 
kodekso ir Baudžiamojo kodekso bei kitų teisės aktų pakeitimais. 

Probacijos modelio sukūrimas 
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• Probacija – sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo 
bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš 
pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra 

• Probacijos tarnybų misija – siekti visuomenės saugumo 
užtikrinimo, parenkant probacijos tarnybos registruose esančiam 
asmeniui jo integracijos į visuomenę poreikius atitinkančias, 
racionalias ir humaniškas socialinio-teisinio poveikio priemones. 

• Probacijos tarnybų tikslas – vykdyti įstaigos veiklos teritorijoje 
gyvenantiems ir probacijos tarnybos registruose esantiems 
asmenims teismo nuosprendžiu (nutartimi) paskirtą probaciją, 
paskirtas bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu (išskyrus 
turtinių tesių apribojimo bausmes), baudžiamojo ir auklėjamojo 
poveikio priemones ir padėti asmenims, esantiems probacijos 
tarnybos registruose, integruotis į visuomenę. 
 
 

Probacija 
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• Probaciją (bausmės vykdymo atidėjimas, lygtinis paleidimas iš 
pataisos  įstaigų); 

• Viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes; 
• Baudžiamojo poveikio priemones (uždraudimas naudotis 

specialia teise, viešųjų teisių atėmimas, teisės dirbti tam tikrą 
darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, turtinės žalos 
atlyginimas ar pašalinimas, nemokami darbai, draudimas 
prisiartinti prie nukentėjusio asmens, dalyvavimas smurtinį elgesį 
keičiančiose programose); 

• Auklėjamojo poveikio priemones (turtinės žalos atlyginimas arba 
jos pašalinimas,  nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai,  
atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti,  elgesio apribojimas). 
 
 
 

Probacijos tarnybų  
 veiklos sritys I 
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• Atlieka asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip 
pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti 
probacijos sąlygas, tyrimą (Socialinio tyrimo išvadas); 

• Kontroliuoja kaip nuteistasis vykdo teismo skirtus įpareigojimus, 
nustatytus draudimus, laikosi specialių reikalavimų ir nedaro 
teisės pažeidimų; 

• Teikia nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą bei 
asmeninę paramą. Padeda reintegruotis į visuomenės gyvenimą. 

 

 

Probacijos tarnybų  
 veiklos sritys II 
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Probacijos tarnybų administracinio 
valdymo žemėlapis  
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• Rizikos vertinimo metodika OASys; 
• Individualūs priežiūros planai; 
• Socialinio tyrimo išvada; 
• Socialinės aplinkos tyrimas; 
• Aprobuotos elgesio pataisos programos: 

• „Tik tu ir aš“; 
• „Equip“; 
• „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“; 
• Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos programą (SeNAT); 
• Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos 

programa. 
• Intensyvi priežiūra, elektroninio stebėjimo priemonės; 
• Specialiosios techninės priemonės; 
• Dalyvavimas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijose; 
• Probuojamojo priežiūros vykdymo nutraukimas prieš terminą (Probacijos 

įstatymo 23 straipsnis);  
• Probacijos sąlygų keitimas (Probacijos įstatymo 29 straipsnis).  

 

 
 

Naujovės veikloje I 
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 Įsigaliojus Probacijos įstatymui per 2012 ir 2013 metus pareigūnai 
buvo parengti : 

• taikyti rizikos vertinimo metodiką OASys;  
• rengti socialinio tyrimo išvadas;  
• vykdyti elgesio pataisos programas; 
• naudoti elektronines stebėjimo priemones; 
• naudoti specialiąsias priemones. 
 
Parengti instruktoriai - konsultantai (po 2 kiekvienoje apygardos 

probacijos tarnyboje). 
Pareigūnų kvalifikacija nuolat atnaujinama ir keliama kvalifikacijos 

tobulinimo centruose, mokymuose tarnybos vietose. 

Naujovės veikloje II 
Pareigūnų kvalifikacija 
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2012 m. birželio 25 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus į s a k y m u Nr. V-
211 aprobuotos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos. 
 
Probacijos tarnybos naudoja Teisės pažeidėjo įvertinimo sistemą 
OASys. Šios metodikos pagalba probuotojas turi galimybę nuolat 
stebėti kintančią, pažeidėjo keliamą  riziką, bei mažinti ar 
intensyvinti jo kontrolę, keisti resocializacijos priemones. 
 
 

 

Naujovės veikloje III 
Rizikos vertinimo metodika OASys 
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Įsigaliojus Probacijos įstatymui sudarytos galimybės nuteistajam 
dalyvauti probacijos vykdymo procese planuojant jo priežiūros 
priemones. Tam sudaromi Individualūs probuojamojo priežiūros 
planai, kas leidžia užtikrinti Probacijos įstatyme įtvirtintą 
individualizavimo principą. Probuojamajam taikomos priemonės 
atsižvelgiant į probuojamojo asmenybę, elgesį probacijos vykdymo 
metu, rizikos vertinimo rezultatus ir kitas šio asmens resocializacijai 

svarbias aplinkybes.  

Naujovės veikloje IV 
Individualūs priežiūros planai 
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Kai asmuo yra kaltinamas nesunkaus, apysunkio ar neatsargaus 

nusikaltimo padarymu, teisėjas nutartimi, gali pavesti probacijos 

tarnybai parengti socialinio tyrimo išvadą. 

Socialinio tyrimo išvadoje apibūdinamas kaltinamasis ir jo socialinė 

aplinka, įvertinama rizika ir kriminogeniniai veiksniai, kiti reikšmingi 

duomenys bei pateikiama motyvuota nuomonė dėl probacijos 

sąlygų individualizavimo. 2013 metais probacijos tarnybose 

parengtos 9 socialinio tyrimo išvados.  

 

  

Naujovės veikloje V  
Socialinio tyrimo išvados 
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• Probacijos tarnybos pareigūnai vykdo pataisos namų pavedimus 

ištirti nuteistojo ir rengiamo lygtinai paleisti socialinę aplinką 

planuojamoje gyvenamojoje vietoje ir informuoja ar konkrečiam 

asmeniui gali būti taikoma intensyvi priežiūra. 

• Pareigūnai nuteistojo gyvenamojoje vietoje  susitinka su jo 

artimaisiais ir vertina visas aplinkybes dėl galimybės taikyti 

intensyvią priežiūrą. 

Naujovės veikloje VI 
Socialinės aplinkos tyrimas 
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Intensyvi priežiūra – tai probuojamojo, kuris buvo paleistas iš 
pataisos namų, buvimo vietos pagal nustatytą probuojamojo 
dienotvarkę, kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis. 

 Nuteistajam sutikus, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra, iš 
pataisos namų jis gali būti paleistas likus 6 mėnesiams iki jo 
galimo lygtinio paleidimo (atlikus trečdalį, pusę arba du 
trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, priklausomai 
nuo padaryto nusikaltimo sunkumo). 

 

 

 

 
 Naujovės veikloje VII 

Intensyvi priežiūra, elektroninio stebėjimo priemonės 
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Elektroninio stebėjimo įranga 
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Specialiosios techninės priemonės pareigūnų paprastai 
naudojamos, kai įtariama, kad probuojamasis yra apsvaigęs nuo 
psichiką veikiančių medžiagų ir sutinka būti patikrintas. Jei 
probuojamasis atsisako bendro būklės įvertinimo ir nesutinka būti 
patikrintas specialiomis priemonėmis, probuotojas konstatuoja, 
kad probuojamasis yra apsvaigęs. 

 
 Naujovės veikloje VIII 

Specialios techninės priemonės 
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Pataisos įstaigose sprendimams dėl nuteistųjų prašymų lygtinai 
paleisti iš pataisos įstaigos priimti, Kalėjimų departamento 
direktoriaus įsakymu sudaromos Lygtinio paleidimo iš pataisos 
įstaigos komisijos. Probacijos tarnybų pareigūnai dalyvauja Lygtinio 
paleidimo iš pataisos įstaigų komisijų veikloje.  

 

 

Naujovės veikloje IV 
Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 
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Probacija grindžiama atkuriamojo teisingumo įgyvendinimo 
principu; tai yra probacijos vykdymo metu taikomos atkuriamojo 
pobūdžio priemonės, kuriomis užtikrinamas nukentėjusio asmens ir 
probuojamojo sutaikinimas ir tarpininkavimas siekiant atlyginti 
nusikalstama veika padarytą žalą.  

 

Paprastai probacijos tarnybos taiko mediaciją, kuri apibrėžiama 
kaip procesas, kurio metu neutrali trečioji šalis siekia padėti šalims – 
rasti geriausią konflikto sprendimo būdą.  

 
 Naujovės veikloje X  
Atkuriamojo teisingumo įgyvendinimas 
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Asmenų, esančių probacijos tarnybų 
priežiūroje, skaičius 2014 -01-01 – 8958 (iš jų 

nepilnamečių 572) 

Asmenys kuriems paskirta
probacija (LR BK 75 str., 92
str., LR BVK 157 str.)

Asmenys kuriems paskirtos
kitos bausmės (LR BK 46 str.,
48 str., 68 str. 68 (1) str. 68
(2) str., 69 str., 70 str., 72 (1)
str., 72 (2) str.) 

    Asmenys, esančių probacijos tarnybų priežiūroje, skaičius  8958

      (2014 m. sausio 1d. duomenys)

45% 

4062 asmenys 

55% 

4896 asmenys 

Asmenų kuriems paskirta probacija (LR
BK 75 str., 92 str., LR BVK 157 str.) -
4062

Asmenų kuriems paskirtos kitos
bausmės (LR BK 46 str., 48 str., 68 str.
68 (1) str. 68 (2) str., 69 str., 70 str., 72
(1) str., 72 (2) str.) - 4896

    Asmenų, esančių probacijos tarnybų priežiūroje, skaičius  8958 
      (2014 m. sausio 1d. duomenys) 

     55% 
  4896 
asmenys 
 

   45% 
4062 
asmenys 
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Kiti asmenys 

Asmenys, kuriems
paskirta viešųjų darbų
bausmė

Asmenys, kuriems
paskirta laisvės
apribojimo bausmė

Asmenys,kurems
paskirtos baudžiamojo
poveikio priemonės

Asmenys, kuriems
skirtos auklėjamojo
poveikio priemonės

Asmenys, kuriems
bausmės vykdymas
atidėtas

Asmenys, kurie lygtinai
paleisti iš pataisos
įstaigų

Kiti asmenys

(2014 m. sausio 1d. duomenys)

       

1077 696 
 

2985 

288 533 

3379 

Asmenys, kuriems paskirta
viešųjų darbų bausmė -696

Asmenys, kuriems paskirta
laisvės apribojimo bausmė -
3379
Asmenys,kurems paskirtos
baudžiamojo poveikio
priemonės - 533
Asmenys, kuriems skirtos
auklėjamojo poveikio
priemonės - 288
Asmenys, kuriems bausmės
vykdymas atidėtas - 2985

Asmenys, kurie lygtinai
paleisti iš pataisos įstaigų -
1077

Kiti asmenys 
(2014 m. sausio 1d. duomenys) 

        
 

3379 

696 
1077 

2985 

288 533 
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Asmenų dalyvavusių programose, 
skaičius 
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Dalyvavimas programose
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• Įtraukiant inovatyvias priemones, aktyviau skatinti 
prižiūrimuosius keisti savo elgesį; 

• Keisti visuomenės požiūrį į teistus asmenis; 

• Diegti socialinių paslaugų nuteistiesiems teikimo bei įdarbinimo 
sistemas; 

• Prie probacijos tarnybų steigti Dienos centrus; 

• Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą probacijos 
procese. 

 

 

 

Probacijos tarnybų lūkesčiai 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
Aistė Pušinaitytė 

Kauno apygardos probacijos tarnyba 
Elektroninis paštas: 

kaunoprobacija@kapt.lt 

 
www.kap.lt 


