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• Iki 2012 m. liepos 1 d. tik teismai vertindavo nuteistųjų elgesį 
bausmės atlikimo metu bei priimdavo sprendimą dėl galimo 
lygtinio paleidimo. Po 2012 m. liepos 1 d. nuteistojo elgesys turi 
būti vertinamas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijose. 

• Šiuo metu Lietuvoje veikia 14 Lygtinio paleidimo iš pataisos 
įstaigų komisijų, kuriose probacijos tarnybas atstovauja 13 
pareigūnų. Komisijos nagrinėja prašymus dėl lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigų. 2013 m. komisijos nagrinėjo 5464 prašymus dėl 
lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų ir 3042 atvejais siūlė taikyti 
lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų. 

 

 

Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigų komisijos I 
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Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigų komisijos II 

 

• Probacijos tarnybų pareigūnų dalyvavimas Lygtinio paleidimo iš 
pataisos namų komisijų veiklose leidžia aktyviai dalyvauti lygtinio 
paleidimo procese, kurio metu galima siūlyti individualizuotas 
probacijos sąlygas lygtinai paleidžiamiems asmenims. 
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Socialinės aplinkos tyrimas 

• Probacijos tarnybos pareigūnai vykdo Pataisos namų pavedimus 
ištirti nuteistojo ir ruošiamo 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. 

• Socialinės aplinkos tyrimas yra naudingas tuo, kad padeda 
pareigūnams nustatyti asmenis, kuriems tikslinga taikyti intensyvią 
priežiūrą. 
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2013 m. Lietuvoje padarytų 

socialinės aplinkos tyrimų bei 

intensyvios priežiūros taikymo 

statistika 
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• Probacijos tarnybos pareigūnai vykdo intensyvią probuojamojo 
priežiūrą – probuojamojo buvimo vietos pagal nustatytą 
probuojamojo dienotvarkę kontrolę elektroninėmis stebėjimo 
priemonėmis. 

 
 

 

 

Intensyvi priežiūra I 
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• Per 2013 metus intensyvi priežiūra paskirta 83  probacijos tarnybos 
priežiūroje esantiems asmenims. Ji skiriama trijų mėnesių 
laikotarpiui, atsižvelgus į rizikos lygį, nuteistojo elgesį probacijos 
laikotarpiu, užimtumą ir kitas svarbias aplinkybes ji gali būti 
pratęsta. Intensyvi priežiūra per 2013 m. buvo pratęsta 10 
probuojamųjų. 

 

Intensyvi priežiūra II 
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• Svarbu, kad apie intensyvią priežiūrą teigiamai atsiliepia ir patys 
nuteistieji. Viena iš jų Kauno apygardos probacijos tarnybos 
priežiūroje esanti Ugnė (vardas pakeistas). Moteris 2011 m. 
Vilkaviškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu nuteista 2 metų ir 10 
mėnesių laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose. 

   

 

 

Intensyvi priežiūra III 



9 

 

• Ugnė sutiko, kad jai būtų taikoma intensyvi priežiūra 
elektroninėmis stebėjimo priemonėmis. Jei nebūtų galimybės 
taikyti intensyvią priežiūrą, Ugnė negalėtų būti paleista iš 
pataisos įstaigos anksčiau nei 2013 m. balandį, o su intensyvia 
priežiūra buvo paleista 2012 m. gruodžio mėn. Ugnė augina 
pusantrų metukų sūnų, kurį jai atliekant laisvės atėmimo bausmę 
laikinai globojo senelė. Nauji įstatymai sudarė galimybę šiam 
vaikui anksčiau susigrąžinti mamą. 

 

Intensyvi priežiūra IV 
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SPECIALIOS TECHNINĖS 

PRIEMONĖS 

● 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. 
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• įvertinama, kiek tikėtina, kad teisės pažeidėjas  pakartotinai 
nusikals; 

• nustatomi ir klasifikuojami rizikos veiksniai, susiję su teisės 
pažeidimu, įtraukiant pagrindinius asmenybės bruožus ir 
pažintinės veiklos bei elgesio problemas; 

• įvertinama rimtos žalos, žalos individui ir kitos rizikos; 

• susiejamas teisės pažeidėjo įvertinimas su priežiūra ar bausmės 
vykdymo planu; 

• nustatomas papildomas specialistų vertinimo poreikis; 

• nustatoma pokyčius skatinanti priežiūra  probacijos  vykdymo 
laikotarpiu. 

 

Teisės pažeidėjo keliama rizika 

įvertinama OASys metodika I 
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Teisės pažeidėjo keliama rizika 

įvertinama OASys metodika II 

• įvertinami teisės pažeidimai ir rizika susijusi  su teisės pažeidėjo 
poreikių profiliu, nurodomi žingsniai, kaip tuos poreikius 
sumažinti; 

• identifikuojami veiksniai, susiję su teisės pažeidėjo reagavimu į 
jam taikomas intervencijas bei sugebėjimą ir motyvaciją keistis; 

• OASys metodikos pagalba yra įvertinami kriminogeniniai 
veiksniai, įtakojantys teisės pažeidėjo pakartotinio 
nusikalstamumo riziką. 
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Statistiniai duomenys 

• 2013 m. Lietuvos probacijos tarnybos probuotojai rizikos 
vertinimo OASys metodika taikė 3874 teisės pažeidėjams. 

     Iš jų: 

• 2847 teisės pažeidėjams nustatyta žema rizika; 

• 1017 teisės pažeidėjų nustatyta vidutinė rizika; 

• 10 teisės pažeidėjų nustatyta aukšta rizika. 
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Individualus probuojamojo 
priežiūros plano sudarymas I 

 Sudarant asmeniui individualų priežiūros planą, siekiant mažinti 
recidyvą ir sėkmingai reintegruoti asmenį į bendruomenę, 
numatoma: 

• individualūs susitikimai su asmeniu; 

• lankymasis asmens gyvenamojoje vietoje; 

• palaikomas ryšys su policija ir kitomis įstaigomis, galinčiomis 
pateikti informaciją apie asmens elgesį; 

• palaikomas ryšys su šeimos nariais, jie informuojami, kad gali 
įsitraukti į nuteistojo asmens resocializacijos procesą, dalyvauti 
numatytose priemonėse, taip pat gali siūlyti priemones, turinčias 
teigiamos įtakos asmens resocializacijai; 
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Individualus probuojamojo 
priežiūros plano sudarymas II 

 

 

• numatomos resocializacijos priemonės konkrečiam asmeniui, 
atsiživelgiant į naujos nusikalstamos veikos rizikos laipsnį, 
kriminogeninius veiksnius bei nustatytą rimtą žalą; 

• suplanuojamos individualios probacijos sąlygų kontrolės 
priemonės; 

• individualus probuojamojo priežiūros planas individualizuoja 
probacijos priemones ir leidžia siekti sėkmingos probuojamojo 
resocializacijos ir reintegracijos į bendruomenę. 
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Taikomos elgesio korekcijos 

programos 

 
• „Tik tu ir aš“, „EPP“, ,,EQUIP” ir pilotinė programa ,,Smurtinio 

elgesio korekcija bausmių vykdymo sistemoje”. Šios programos 
yra vykdomos Probacijos tarnybose. 

• Elgesio pataisos programas rekomenduojama lankyti ir 
nevyriausybinėse organizacijose ar kitose įstaigose. Kauno 
mieste aktyviai su smurtaujančiais vyrais dirba Kauno apskrities 
,,Vyrų krizių centras” . 
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Statistiniai duomenys 

● 2013 m. Lietuvos probacijos tarnybų probuotojų vedamose 
programose dalyvavo 2227 teisės pažeidėjai. 

  Iš jų: 

● 1680 teisės pažeidėjų dalyvavo smurtinį elgesį keičiančiose 
programose. 

● 1589 teisės pažeidėjų pilnai išklausė programas. 
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Asmenų. dalyvavusių elgesio 

pataisos programose, pasisakymai  

• ,,Suprantu savo atsakomybę už tai, kad kėliau ranką prieš 
žmoną. Gąsdinau vaikus... Norėčiau to nekartoti. Ir visiems 
grupiokams linkiu, kad daugiau jie to nepakartotų.” (V., 44m). 

• ,,Eidamas į grupę, galvojau apie ją neigiamai. Todėl, kad vyrams 
eiti į grupę – nevyriška. Bet laikui bėgant supratau, kad tai gera 
vieta palikti neigiamas emocijas, išsikalbėti. Po grupės jautiesi 
geriau. Supratau, kad daugumos problemų ir rūpesčių nereikia 
spręsti ,,ant karšto”. Juos reikia spręsti ir daryti išvadas aprimus 
ir apmąsčius daugelį variantų.” (S., 33m). 
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• laisvės atėmimo vietų įstaigomis; 

• policijos įstaigomis; 

• darbo birža; 

• sveikatos priežiūros įstaigomis; 

• vaiko teisių apsaugos tarnybomis; 

• savivaldybių institucijomis; 

• asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis, bendrijomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis; 

• savanoriais. 

 

Socialinė partnerystė - probacijos 

tarnybos, vykdydamos savo 

funkcijas, bendradarbiauja su: 



20 

Dalyvavimas vaiko gerovės komisijų 

veikloje I 

• Probacijos tarnybos pareigūnai dalyvauja Lietuvos miestų bei 
rajonų savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų veiklose. 

• Viena pagrindinių šių komisijų užduočių – nusikalsti linkusiems 
nepilnamečiams teikti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, 
psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kitą pagalbą, 
kuri padėtų vaikui įveikti besiformuojantį ydingą elgesį. 
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Dalyvavimas vaiko gerovės komisijų 

veikloje II 

 

 

• Nors galutinį sprendimą dėl skiriamų minimalios ar vidutinės 
priežiūros priemonių priima savivaldybės administracijos 
direktorius arba teismas, dalyvavimas šių komisijų veikloje sudaro 
galimybę įtakoti delinkventinio elgesio nepilnamečių teigiamus 
pokyčius dar iki jų patekimo į Probacijos tarnybos priežiūrą. 
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Kauno probacijos skyriaus 

pareigūnų bendradarbiavimas su 

Krikščioniškuoju labdaros fondu  

Tėvo namai II 

• Šio projekto tikslas - reintegruoti iš įkalinimo įstaigų grįžusius 
asmenis į visuomenę, padedant įsigyti profesiją bei  įsidarbinant ir 
taip sumažinti pakartotinių nusikaltimų riziką. 
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Projekte dalyvavusių bei profesiją 

įgijusių asmenų statistika 
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Probuojamojo priežiūros vykdymo 

nutraukimas prieš terminą, taikant 

Probacijos įstatymo 23 str. 

 

• Probacijos įstatymo 23 str. yra 
stipri motyvacinė priemonė, 
skatinanti priežiūroje esančius 
asmenis elgtis tinkamai, 
vykdyti probacijos sąlygas, 
nedaryti teisėtvarkos 
pažeidimų. 
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Probacijos sąlygų keitimas, taikant 

Probacijos įstatymo 29 str. 

 

• Nustačius, kad kitos probacijos sąlygos darytų teigiamą įtaką 
probuojamojo elgesiui ir (ar) padėtų užtikrinti nukentėjusio 
asmens interesus arba jeigu probuojamasis dėl objektyvių 
priežasčių negali įvykdyti nustatytų probacijos sąlygų, probacijos 
tarnybos gali kreiptis į teismą dėl probacijos sąlygų pakeitimo; 

• 2013 m. Lietuvoje pateikti 75 teikimai dėl probacijos sąlygų 
keitimo;  

• 55 asmenims probacijos sąlygos buvo pakeistos. 
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• Kauno apygardos probacijos tarnyba nuo 2009 m. kovo mėnesio 
įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą projektą 
„Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su 
laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką“. 

• Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtas unikalus internetinis 
žaidimas „Eik pirmyn“ www.eikpirmyn.lt , kuris ne tik suteikia 
galimybę žaidėjui gerai praleisti laiką, bet ir atlieka įvairiapusę 
mokomąją funkciją. 

• Per 2013 m. projekte dalyvavo 261 asmuo. 

 

Žaidimas „Eik pirmyn” I 

http://www.eikpirmyn.lt/
http://www.eikpirmyn.lt/
http://www.eikpirmyn.lt/
http://www.eikpirmyn.lt/
http://www.eikpirmyn.lt/
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Pažangiausio nepilnamečio  

rinkimai I 

• Atsižvelgiant į tai, kad darbas su rizikos grupėms priklausančiais 
nepilnamečiais yra viena iš prioritetinių veiklos sričių bei siekiant 
efektyvesnės nepilnamečių resocializacijos, kiekvienais metais 
Probacijos tarnybose organizuojami pažangiausio nepilnamečio 
rinkimai. Rinkimų metu  vertinami - teismo paskirtų įpareigojimų 
vykdymas, nepilnamečių mokymosi rezultatai ir mokyklos lankomumas, 
aktyvus dalyvavimas mokyklų ir probacijos tarnybų organizuojamuose 
renginiuose, įstatymų laikymasis bei kitos aplinkybės, būnant 
probacijos tarnybos priežiūroje. 
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Pažangiausio nepilnamečio  

rinkimai II 

 

• Šių rinkimų laimėtojai yra apdovanojami vertingais prizais, kuriuos 
įsteigia Kalėjimų departamentas. Manoma, kad tai yra puiki 
motyvacija jiems toliau keistis ir tobulėti. 

• 2013 m. tokį prizą gavo Kauno apygardos probacijos tarnybos 
prižiūrimas nepilnametis, kuris buvo pripažintas didžiausią 
pažangą padariusiu jaunuoliu. 
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Studentų praktika 

• Kiekvienais metais Kauno apygardos probacijos tarnyboje Kauno 
kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto teisės studijų studentai 
atlieka akademinę praktiką. Pagal sudarytą praktikos planą 
praktikantai susipažįsta su įstatymais, reglamentuojančiais 
probacijos veiklą, dalyvauja veikloje, bendradarbiaujant su 
vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat 
renginiuose, skirtuose priežiūroje esantiems asmenims, 
supažindinami su savanoriško darbo galimybėmis probacijos 
tarnyboje. 

 



31 

Moldovos probacijos tarnybų 

atstovų vizitas Lietuvoje I 

• Nors po Probacijos įstatymo įsigaliojimo praėjo neilgas laiko tarpas, 
tačiau probacijos tarnybos pareigūnai jau gali pasidalinti savo gerąja 
patirtimi bei kompetencija. 

• 2013 m. gruodžio 9 – 14 d. Lietuvoje viešėjo Moldovos delegacija, 
sudaryta iš 17 Moldovos probacijos tarnybų vadovų. Delegacija 
svečiavosi Kauno apygardos probacijos tarnyboje ir išsamiai 
susipažino su probacijos tarnybų veikla. 
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Moldovos probacijos tarnybų 

atstovų vizitas Lietuvoje II 

 

• Svečiai buvo supažindinti su Kauno apygardos probacijos 
tarnyboje vykdomoms elgesio korekcijos programomis ir 
elektroniniu stebėjimu. Šią perteiktą gerąją patirtį Moldovos 
specialistai pritaikys savo tarnybinėje veikloje. 
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Probacijos tarnybos pareigūnų 

iniciatyvos 

• Kauno apygardos probacijos tarnybos pareigūnai dalyvavo 
Kauno apskrities policijos komisariato kartu su Kauno apskrities 
moterų krizių centru, Kauno apskrities vyrų krizių centru bei 
prekybos ir pramogų centru „Akropolis“ organizuojamoje 
šviečiamojo pobūdžio akcijoje „Nulis tolerancijos smurtui“. 
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Savanoriška veikla  

• Jau tradicija tapo probacijos tarnybos pareigūnų, savanorių bei 
prižiūrimų asmenų dalyvavimas akcijose: 

• Lietuvos švarinimo akcijoje “Darom”; 

• ,,Maisto banko” . 

• Kapų tvarkymo. 
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  Savanoriška veikla II 

 

Kauno probacijos skyriaus pareigūnai  2013 m. 
įvykdė edukacinę priemonę nepilnamečiams 
„Padėkime gyvūnams“, kurios tikslas – ugdyti 
jaunosios kartos gebėjimą užjausti, mylėti ir 
padėti tiems, kurie patys negali savimi 
pasirūpinti. Taip pat siekiama ugdyti jaunimo 
bendravimo, komandinio darbo įgūdžius bei 
smagiai ir turiningai praleisti laiką. Priemonėje 
dalyvavo 7  probacijos tarnybos priežiūroje 
esantys nepilnamečiai ir 3 Kauno apygardos 
probacijos tarnybos savanorės. 
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 Dėkoju už dėmesį  

 

Apibendrinant galima teigti, kad probacijos sistema veikia efektyviai ir 
įgauna pagreitį, ką rodo Jums pristatyta įvairiapusė ir produktyvi 
probacijos tarnybų veikla.  

 

 

       


