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   2012-07-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos 

probacijos įstatymas (toliau – LR Probacijos 

įstatymas), o su šiuo įstatymu įteisinta intensyvi 

probuojamojo priežiūra. 

 

ISTORIJA 



   LR Probacijos įstatymo 6 skyriuje numatyta, kad 

intensyvi probuojamojo priežiūra – lygtinai paleistojo 

buvimo vietos pagal nustatytą probuojamojo dienotvarkę 

kontrolė elektroninio stebėjimo priemonėmis. 

 

 

INTENSYVI PROBUOJAMOJO 
PRIEŽIŪRA 



 Pagal 2014-01-28 “Asmenų, esančių probacijos tarnybų 
įskaitoje skaičiaus ataskaitą” Lietuvos Respublikoje 
probuojamųjų 2013 metais buvo 8688, iš jų 2379 
lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. 

 83 lygtinai paleistiems suaugusiems asmenims (iš jų 21 
moteriai) buvo paskirta intensyvi priežiūra. 10 asmenų 
(iš jų 3 moterims) priežiūra pratęsta. 

 Nepilnamečių probuojamųjų su intensyvia priežiūra 
2013 m. nebuvo. 

 

 

 

2013 metų statistiniai duomenys 



 Taikoma likus šešiems mėnesiams iki galimo lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigų.  

 Nuteistojo, ruošiamo lygtinai paleisti, prašymas. 

 Socialinės aplinkos tyrimas dėl galimybės taikyti intensyvią 

priežiūrą. 

 Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas 

taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą su intensyvia priežiūra. 

 Teismo nutartis, patvirtinanti lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijos nutarimą dėl lygtinio paleidimo taikymo su 

intensyvia priežiūra. 
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 Galimybės taikyti: elektra, įsiskolinimų už ją nebuvimas, 

artimųjų sutikimas, socialios aplinkos buvimas, kitos 

svarbios aplinkybės. 

 2013 metais Lietuvos Respublikoje pagal pataisos 

įstaigų prašymus atlikti 466 socialinės aplinkos tyrimai. 

 

 

SOCIALINĖS APLINKOS TYRIMAS 



SUPAŽINDINIMAS SU ELEKTRONINIO 
STEBĖJIMO PRIETAISO INSTRUKCIJA 



 Probuojamasis, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, privalo: 

 1) dėvėti elektroninio stebėjimo įtaisą; 

 2) laikytis nustatytos dienotvarkės; 

 3) dalyvauti probuotojo parinktose elgesio pataisos programose; 

 4) pranešti probuotojui apie bet kokį dienotvarkės nesilaikymo 
atvejį; 

 5) pranešti probuotojui apie pastebėtą elektroninio stebėjimo įtaiso 
gedimą ar praradimą; 

 6) leisti patikrinti dėvimą elektroninio stebėjimo įtaisą; 

 7) grąžinti probuotojui ar kitam asmeniui, atliekančiam elektroninio 
stebėjimo įtaiso techninę priežiūrą, elektroninio stebėjimo įtaisą 
pasibaigus intensyviai priežiūrai.  

 

SPECIALIOSIOS PAREIGOS 



 Probuojamajam, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, 

draudžiama: 

 1) nusiimti, gadinti ar sunaikinti elektroninį stebėjimo 

įtaisą; 

 2) intensyvios priežiūros metu vartoti psichiką 

veikiančias medžiagas. 

 

DRAUDIMAI 



PROBUOJAMOJO DIENOTVARKĖ – kartu su 

probuojamuoju sudaromas dokumentas, kuriame 

nustatomos galimos probuojamojo buvimo vietos, 

vykimo iki jų ir buvimo jose laikas. 

DIENOTVARKĖS KEITIMAS: 

1) Gyvenamosios, mokslo ar darbo vietos pasikeitimas; 

2) Kitos priežastys, dėl kurių tolesnis probuojamojo 

stebėjimas pagal patvirtintą dienotvarkę būtų 

neįmanomas. 

 

 

 

 



ELEKTRONINIO STEBĖJIMO PRIEMONĖS 
ELEKTRONINIO STEBĖJIMO SISTEMA  

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/45707/klaidos_ka
ina 

 



 Žmogiškieji ištekliai;  

 Techniniai įrangos ypatumai; 

 Ateities lūkesčiai. 

 

INTENSYVIOS PRIEŽIŪROS TAIKYMO 
IŠŠŪKIAI 



    AČIŪ UŽ DĖMESĮ. 
 


