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1. P a k e i č i u:  

1.1. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus nuostatus, patvirtintus Lietuvos 

probacijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. LP-01/1-2 „Dėl Lietuvos probacijos 

tarnybos skyrių nuostatų patvirtinimo“ 3 punktu: 

1.1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Kauno regiono skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pavaldumą ir 

darbo organizavimą. Skyrius yra Lietuvos probacijos tarnybos struktūrinis padalinys, vykdantis 

probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio nuo nusikaltimų 

asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) 

priemones, atkuriamojo teisingumo priemones, atliekantis asmens socialinės aplinkos tyrimus, 

nustatantis kriminogeninius veiksnius, taip pat kitas aplinkybes, galinčias padėti teismui 

individualizuoti probacijos sąlygas Kauno miesto ir rajono, Alytaus miesto ir rajono, Kaišiadorių 

Kėdainių, Jonavos, Jurbarko, Lazdijų, Prienų, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio rajonų, Birštono, 

Druskininkų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių teritorijose.“;  

1.1.2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:  

„2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, 

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės 

aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos probacijos tarnybos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.“; 

1.2. Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus nuostatus, patvirtintus 

Lietuvos probacijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. LP-01/1-2 „Dėl Lietuvos 

probacijos tarnybos skyrių nuostatų patvirtinimo“ 4 punktu: 

1.2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Klaipėdos regiono skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pavaldumą 

ir darbo organizavimą. Skyrius yra Lietuvos probacijos tarnybos struktūrinis padalinys, vykdantis 

probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio nuo nusikaltimų 

asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) 

priemones, atkuriamojo teisingumo priemones, atliekantis asmens socialinės aplinkos tyrimus, 

nustatantis kriminogeninius veiksnius, taip pat kitas aplinkybes, galinčias padėti teismui 

individualizuoti probacijos sąlygas Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos miesto, Kretingos, Plungės, 

Skuodo, Šilutės, Šilalės, Tauragės rajonų, Neringos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybių teritorijose.“; 



   

1.2.2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, 

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės 

aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos probacijos tarnybos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.“; 

1.3. Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus nuostatus, patvirtintus 

Lietuvos probacijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. LP-01/1-2 „Dėl Lietuvos 

probacijos tarnybos skyrių nuostatų patvirtinimo“ 5 punktu: 

1.3.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Panevėžio regiono skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pavaldumą 

ir darbo organizavimą. Skyrius yra Lietuvos probacijos tarnybos struktūrinis padalinys, vykdantis 

probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio nuo nusikaltimų 

asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) 

priemones, atkuriamojo teisingumo priemones, atliekantis asmens socialinės aplinkos tyrimus, 

nustatantis kriminogeninius veiksnius, taip pat kitas aplinkybes, galinčias padėti teismui 

individualizuoti probacijos sąlygas Panevėžio miesto ir rajono, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, 

Molėtų, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybių teritorijose.“; 

1.3.2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, 

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės 

aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos probacijos tarnybos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.“; 

1.3.3. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

„5. Skyriaus pagrindinės buveinės adresas – Respublikos g. 63, LT-35159 Panevėžys,  

Lietuvos Respublika. Skyrius gali turėti ir kitų buveinės adresų atskirose savivaldybėse.“;  

1.4. Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

probacijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. LP-01/1-2 „Dėl Lietuvos probacijos 

tarnybos skyrių nuostatų patvirtinimo“ 6 punktu, 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, 

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės 

aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos probacijos tarnybos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.“; 

1.5. Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus nuostatus, patvirtintus Lietuvos 

probacijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. LP-01/1-2 „Dėl Lietuvos probacijos 

tarnybos skyrių nuostatų patvirtinimo“ 7 punktu: 

1.5.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pavaldumą 

ir darbo organizavimą. Skyrius yra Lietuvos probacijos tarnybos struktūrinis padalinys, vykdantis 



   

probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio nuo nusikaltimų 

asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) 

priemones, atkuriamojo teisingumo priemones, atliekantis asmens socialinės aplinkos tyrimus, 

nustatantis kriminogeninius veiksnius, taip pat kitas aplinkybes, galinčias padėti teismui 

individualizuoti probacijos sąlygas Vilniaus miesto ir rajono, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, 

Trakų, Ukmergės rajonų ir Elektrėnų savivaldybių teritorijose.“; 

1.5.2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, 

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės 

aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos probacijos tarnybos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.“. 

2. P a v e d u: 

2.1. Administracijos reikalų skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų skyrių viršininkus; 

2.2. įsakymo 2.1 papunktyje nurodytiems skyrių viršininkams su šiuo įsakymu supažindinti 

pavaldžius darbuotojus. 

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1.1, 1.3.1 ir 1.5.1 papunkčiai įsigalioja 2020 m. 

birželio 1 d. 

4. P r i p a ž į s t u  negaliojančiu Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2020 m. kovo 

12 d. įsakymą Nr. V-52 „Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. 

įsakymo Nr. LP-01/1-2 „Dėl Lietuvos probacijos tarnybos skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

Direktorius                Vytautas Lamauskas 

 


