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ĮSAKYMAS
DĖL ELEKTRONINIO MONITORINGO SISTEMOS NAUDOJIMO

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOJE
 PATVIRTINIMO 

2021 m. birželio  d. Nr. 
Vilnius 

Vadovaudamasi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2020 gruodžio 15 d. įsakymo „Dėl darbo grupės projekto "Lietuvos bausmių vykdymo
sistemos kokybės gerinimas" rodikliams pasiekti sudarymo“ Nr. V-383 2 p.:

1.T  v  i  r  t  i  n  u  Elektroninio  monitoringo  sistemos  naudojimo  Lietuvos  probacijos
tarnyboje strategiją (pridedama).

2. P a v e d u Lietuvos probacijos tarnybos Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriui iki
2021 m. spalio  1 d.  parengti  Elektroninio  monitoringo sistemos naudojimo Lietuvos probacijos
tarnyboje strategijos įgyvendinimo priemonių planą. 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,
atliekanti direktoriaus funkcijas       Gintarė Burokienė



                                                                                          PATVIRTINTA 

                                                                                          Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus  
                                                                                          2021 m.  birželio  mėn.   d. 
                                                                                           įsakymu Nr. V- 

ELEKTRONINIO MONITORINGO SISTEMOS
NAUDOJIMO LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOJE 

STRATEGIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninio  monitoringo  sistemos  naudojimo  Lietuvos  probacijos  tarnyboje  strategija
(toliau  –  Strategija)  parengta  vykdant  2014-2021  m.  Europos  Ekonominės  erdvės  ir  Norvegijos
finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projekto
„Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ įgyvendinimo 2020 m. priemonių planą,
patvirtintą  2020  m.  vasario  28  d.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  direktoriaus  įsakymu  Nr.  58  „Dėl  2014-2021  m.
Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus
reikalai“ tiesioginio finansavimo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“
įgyvendinimo 2020 m. priemonių plano patvirtinimo“. 

2. Strategijoje vartojamos sąvokos: 
2.1. Probacija – sąlyginė alternatyva paskirtai arešto ar laisvės atėmimo bausmei (bausmės ar

jos  dalies  vykdymo  atidėjimas  ir  lygtinis  paleidimas  iš  pataisos  įstaigų),  kurios  metu  vykdoma
probuojamojo priežiūra. 

2.2. Probuojamasis – asmuo, kuriam paskirta probacija. 
2.3. Intensyvi priežiūra – nuteistojo buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolę elektroninio

stebėjimo priemonėmis 
2.4. Elektroninis monitoringas (elektroninis stebėjimas) – intensyvios priežiūros vykdymo

ar  teismo  nustatytų  pareigų  vykdymo  bei  draudimų  laikymosi  kontrolė  naudojant  elektroninio
stebėjimo priemones.  

2.5. Elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo) sistema –  saugaus  duomenų
perdavimo ir  mobiliojo  ryšio (GSM) tinklais  tarpusavyje  susieti  stacionarūs  elektroninio  stebėjimo
įrenginiai,  apykojės,  programinė  įranga,  skirta  subjekto intensyvios  priežiūros  vykdymui ar  elgesio
kontrolei elektroninėmis stebėjimo priemonėmis. 

2.6. Prižiūrimų asmenų resocializacija – priemonių, kuriomis skatinami prižiūrimų asmenų
gebėjimai gyventi nenusikalstant ir jų socialinė integracija, visuma. 

II SKYRIUS
ELEKTRONINIO MONITORINGO SISTEMOS 

NAUDOJIMO AKTUALUMAS

3. Lietuvoje  suimtųjų  ir  nuteistųjų  skaičius  įkalinimo  įstaigose  (235),  tenkantis  100 tūkst.
gyventojų  yra  apie  du  kartus  didesnis,  nei  visų  ES  valstybėse  narių  vidurkis  (126),  todėl  laisvės
atėmimo  bausmę atliekančių  nuteistųjų,  tenkančių  100 tūkst.  Lietuvos  gyventojų,  skaičius  ženkliai
skiriasi nuo ES vidurkio ir tai  lėmė poreikį ieškoti teisinių nuteistųjų skaičiaus mažinimo sprendimo
priemonių.  Remiantis  Europos valstybių praktika,  elektroninio monitoringo (elektroninio stebėjimo)
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plėtojimas  bausmių  vykdymo  srityje  įgalino  plačiau  taikyti  lygtinio  paleidimo  institutą  bei  kitas
alternatyvas įkalinimui.   

4. Nuo 2012 m. Lietuvoje buvo stebimos lygtinai paleidžiamų asmenų skaičiaus mažėjimo
tendencijos: 2013 m. nuo visų iš pataisos įstaigų paleistų asmenų skaičiaus, lygtinai paleisti nuteistieji
sudarė apie 34,4 proc., 2014 m. – apie 31 proc., 2015 m. – apie 31 proc., 2016 m. – apie 30,2 proc.,
2017 m. – apie 25,6 proc.,  2018 m. – apie 20,9 proc., kas lėmė poreikį ieškoti  teisinių nuteistųjų,
atliekančių  laisvės  atėmimo  bausmes,  skaičiaus  mažinimo  sprendimo  priemonių,  iš  kurių  viena  –
galimybė pasiekti bausmės tikslus efektyviai kontroliuojant asmens elgesį laisvėje taikant  elektroninį
monitoringą (elektroninį stebėjimą). 

5. Nuo 2012 m.,  keičiant Lietuvos Respublikos baudžiamąjį  kodeksą,  baudžiamoji politika
buvo orientuojama  tik  į  griežtesnes  bausmes,  išskyrus  kai  kurias  išimtis,  todėl  įkalinimo įstaigose
kalinčių  asmenų  skaičius  augo.  Pradėjus  plačiau  taikyti  lygtinio  paleidimo  institutą,  kilo  poreikis
bausmių vykdymo politikoje vystyti tiek efektyvios kontrolės, tiek ir socialinės reabilitacijos - šiuo
atveju elektroninį monitoringą (elektroninį stebėjimą), priemones. 

III SKYRIUS
ELEKTRONINIO MONITORINGO SISTEMOS NAUDOJIMO 

LIETUVOJE RAIDA

6. Elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo) teisinio  reglamentavimo  Lietuvoje
modelio kūrimo pradžia- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 vasario 21 d. nutarimu Nr. 220 „Dėl
Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos ir Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo
priemonių plano patvirtinimo“ iš esmės įtvirtinama nuostata mažinti įkalintų asmenų skaičių Lietuvos
Respublikoje ir plėtoti lygtinio paleidimo institutą.

7. Elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo) teisinio  reglamentavimo  Lietuvoje
pradžia-  2011  gruodžio  22  d.  priimamas  Lietuvos  Respublikos  probacijos  įstatymas,  2012  metais
įsigalioja  naujos  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  ir  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo
kodeksų redakcijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1R-
175  „Dėl  Probacijos  ir  kitų  baudžiamosios  atsakomybės  priemonių  vykdymo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“,  patvirtinamas  Probacijos  ir  kitų  baudžiamosios  atsakomybės  priemonių  vykdymo
tvarkos aprašas, Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinamos 2014 m. gruodžio 15 d. „Intensyvios
priežiūros vykdymo ir kontrolės taisyklės“, kurios parengiamos atsižvelgiant į 2014 m. vasario 19 d.
Europos Tarybos Ministrų komiteto „Rekomendacijas dėl elektroninio stebėjimo“ (CM/Rec(2014)4),
parengiamas Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos aprašas. 

8. Elektroninis  monitoringas  (elektroninis  stebėjimas),  vadovaujantis  galiojusia  Lietuvos
Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  redakcija,  pradėtas  taikyti  lygtinai  iš  įkalinimo  įstaigų
paleidžiamiems  asmenims,  faktiškai  atlikusiems  įstatymo  nustatytą  minimalią  paskirtos  laisvės
atėmimo bausmės ir sutikusiems, kad jiems būtų taikoma intensyvi priežiūra. 

9. 2012 birželio 26 d. Lietuvos Respublikoje vykdant intensyvią priežiūrą pradedama naudoti
100 vnt. radijo dažnio siuntimo principu veikiančių elektroninio monitoringo (elektroninio stebėjimo)
įrenginių, skirtų stebėti probuojamų asmenų buvimą gyvenamoje vietoje.   

10. 2016  m.  įgyvendinant  Norvegijos  finansinį  mechanizmą,  įsigyjama  elektroninio
monitoringo (elektroninio stebėjimo) sistema, kuri turi ir radijo dažnio siuntimo funkcijas ir subjekto
vietos  nustatymo  galimybes,  pradedami  naudoti  125  vnt.  elektroninio  monitoringo  (elektroninio
stebėjimo)  įrenginiai,  skirti  ne  tik  stebėti  probuojamų  asmenų  buvimą  gyvenamoje  vietoje,  bet  ir
kontroliuoti  jų buvimą nustatytu laiku nustatytose vietose pagal iš anksto suplanuotas dienotvarkes.
Apmokoma  100  pareigūnų.  Elektroninio  monitoringo  sistema  įgyta  pagal  projektą  „Elektroninio
stebėjimo  priemonių  taikymas  lygtinai  paleistiems  nuteistiesiems“,  kuris  yra  Norvegijos  finansinio
mechanizmo finansuojamos programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo. 
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11. 2016  m.  įkuriamas  Elektroninio  stebėjimo  (monitoringo)  centras,  kurio  paskirtis  –
užtikrinti nepertraukiamą elektroninio monitoringo (elektroninio stebėjimo) vykdymą. 

12. Iki  2020  m.  liepos  1  d.  elektroninis  monitoringas  (elektroninis  stebėjimas)  Lietuvoje
taikomas kaip lygtinio paleidimo iš pataisos namų forma taikant intensyvią priežiūrą, o taip pat ir kaip
asmenims teismo nustatytų įpareigojimų laikymosi kontrolės priemonė: 

Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Per

2021 I
pusmetį.

Lygtinai  paleisti
asmenys,  kuriems
taikyta  intensyvi
priežiūra.

101 77 112 173 178 153 109 79 880 > 600

Asmenys, kuriems
teismo  nustatytų
įpareigojimų
vykdymas
kontroliuotas
taikant elektroninį
monitoringą⃰ .

- 24 79 81 228 603 448 558 275 > 594

⃰⃰   Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72¹ straipsnyje nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės, 75
straipsnio 5 dalies 7, 8, 9 punktuose nustatytos pareigos,  87 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 3 dalies 4 ir 5
punktuose nustatytos pareigos ir draudimai, Lietuvos probacijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktuose
nustatytos pareigos, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktuose nustatyti
draudimai (kai vietoj intensyvios priežiūros yra paskirti įpareigojimai ar draudimai). 

IV SKYRIUS
ELEKTRONINIO MONITORINGO SISTEMOS NAUDOJIMO 

LIETUVOJE ESAMA SITUACIJA 

13. Nuo 2020 m. liepos 1 d. bausmių vykdymo srityje pasikeitęs teisinis  reglamentavimas
ypač smarkiai išplėtė  elektroninio monitoringo (elektroninio stebėjimo) taikymo ribas ne tik lygtinai
paleidžiamiems  asmenimis,  bet  ir  probuojamiems  asmenims,  kuriems  laisvės  atėmimo  bausmės
vykdymas atidedamas, taip pat laisvės apribojimo bausme nuteistiems asmenims: 

13.1. vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso redakcija,
visi  nuteistieji,  atitinkantys  tam  tikrus  įstatymo  nustatytus  kriterijus,  atlikę  tris
ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės, yra imperatyviai lygtinai paleidžiami iš
pataisos įstaigų taikant jiems intensyvią priežiūrą be jokių teisminių procedūrų, 

13.2. vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso redakcija,
nuteistieji, kurių nusikalstamo elgesio rizika žema arba kurie padarė akivaizdžią pažangą
mažindami savo nusikalstamo elgesio riziką, atlikę įstatymo numatytą privalomą laisvės
atėmimo bausmės dalį ir sutinkantys, kad jiems būtų taikoma intensyvi priežiūra, gali būti
paleidžiami lygtinai taikant intensyvią priežiūrą 6 mėnesiais anksčiau nei būtu paleidžiami
lygtinai be intensyvios priežiūros, 

13.3. vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso redakcija, skiriant
laisvės apribojimo bausmę, teismas su laisvės  apribojimo bausme paprastai  paskiria  ir
intensyvią priežiūrą, 

13.4. vadovaujantis  galiojančia  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  redakcija,
Asmeniui,  pirmą kartą nuteistam arešto bausme, teismas gali atidėti  paskirtos bausmės
vykdymą nuo trijų mėnesių iki vienerių metų paskiriant intensyvią priežiūrą bei nustatant
buvimo vietas ir laikus, taip pat ir kitas įstatymo numatytas pareigas ar draudimus, 
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13.5. vadovaujantis  galiojančia  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  redakcija,
asmeniui,  nuteistam  laisvės  atėmimu  ne  daugiau  kaip  šešeriems  metams  už  dėl
neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar
kelis  nesunkius  ar  apysunkius  tyčinius  nusikaltimus,  teismas  gali  atidėti  paskirtos
bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų paskiriant intensyvią priežiūrą ir (ar) kitas
įstatymo numatytas pareigas, 

13.6. vadovaujantis  galiojančia  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  redakcija,
asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo
padarytus nusikaltimus arba daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius
ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, arba ne daugiau kaip penkeriems metams už sunkų
nusikaltimą, išskyrus sunkius nusikaltimus, teismas gali iš dalies atidėti paskirtos bausmės
vykdymą nuo vienerių iki trejų metų, teismas paskiria intensyvią priežiūrą ir (ar) kitas
įstatymo numatytas pareigas.

14. Dėl  pasikeitusio  teisinio  reglamentavimo  bausmių  vykdymo  srityje  nuo  2020  m.  III
ketvirčio  elektroninis  monitoringas  (elektroninis  stebėjimas)  Lietuvoje  jau  buvo taikytas  virš  2300
asmenų  bei  yra  planuojama,  kad  per  artimiausius  3  metus  stebimų  asmenų,  kuriems  taikomas
elektroninis  monitoringas  (elektroninis  stebėjimas),  skaičius  gali  didėti  iki  3000 (einamuoju  realiu
laiku).  

15. Elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)  sistemos  taikymo  terminai
probuojamiesiems  nustatyti  Lietuvos  Respublikos  probacijos  įstatyme,  Lietuvos  Respublikos
baudžiamajame kodekse: 

15.1. intensyvi  probuojamojo  priežiūra  vykdoma tris  mėnesius,  išskyrus  probuojamuosius,
kuriems arešto  bausmės vykdymas atidėtas,  intensyvios  priežiūros  vykdymas gali  būti
pratęstas  dar  trims  mėnesiams,  tačiau  bendras  vykdomos  probuojamojo  intensyvios
priežiūros  terminas  negali  būti  ilgesnis  už  bausmės  vykdymo  atidėjimo  ar  likusios
neatliktos bausmės laiką, 

15.2. probuojamųjų, kuriems arešto bausmės vykdymas atidėtas, intensyvi priežiūra vykdoma
visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką, 

15.3. laisvės  apribojimo  bausmės  metu  paskirtos  intensyvios  priežiūros  taikymo  terminas
nustatomas teismo. 

V SKYRIUS
STRATEGIJOS TIKSLAI

16. Taikant elektroninio monitoringo (elektroninio stebėjimo) sistemą užtikrinti  intensyvios
priežiūros vykdymą bei probacijos tikslų ir principų įgyvendinimą bausmių vykdymo sistemoje teisės
aktų nustatyta tvarka. 

17. Taikant  elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)  sistemą  formuoti
individualią  probacijos  /  bausmių  atlikimo  tvarką,  tuo  taip  pat  lavinant  prižiūrimų  asmenų
socialinius įgūdžius.

18. Taikant  elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)  sistemą  užtikrinti
veiksmingą prižiūrimų asmenų resocializaciją, tuo mažinant nusikalstamų veikų recidyvą bei
didinant visuomenės saugumą. 

19. Taikant  elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)  sistemą  plėtoti  lygtinio
paleidimo institutą, tuo būdu didinant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymą nuteistiesiems
(iki 2 kartų), mažinti nuteistųjų atliekančių laisvės atėmimo bausmes pataisos įstaigose (iki 15 proc.),
mažinti  išlaidas  nuteistųjų  išlaikymui  (maitinimui,  aprūpinimui  būtiniausiais  reikmenimis  ir
drabužiais,  komunalinėms  paslaugoms  ir  pan.)  pataisos  įstaigose,  o  lėšų  ekonomiją  panaudoti
nuteistųjų resocializacijos ir priežiūros visuomenėje veiksmingumui didinti. 

VI SKYRIUS
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STRATEGIJOS UŽDAVINIAI

20. Papildomai  įgyti  reikalingą  elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)  sistemos
techninės  įrangos  kiekį  bei  paslaugas,  reikalingas  užtikrinti  prižiūrimo  asmens  buvimo  vietos  ir
judėjimo kontrolę bei užtikrinti šiuo metu turimų Elektroninio stebėjimo sistemų efektyvų naudojimą:

20.1. 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo
sistemos kokybės gerinimas“ (toliau – Projektas) skiriamų lėšų panaudojimo pagrindais
įvykdyti viešojo pirkimo procedūras papildomiems (bent) 300 vnt. stebėjimo įrenginiams
įgyti, 

20.2. užtikrinti  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus  2020-07-27  įsakymu  „Dėl  ilgalaikio  materialiojo  ir  nematerialiojo  turto
perdavimo Lietuvos probacijos tarnybai“ Nr. T-22, 2009–2014 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo  programos  „Pataisos,  įskaitant  bausmes  be  įkalinimo“  tiesioginio
finansavimo  projekto  (projekto  kodas  Nr.  NOR-LT14-TM-01-TF-01-003)  biudžeto
lėšomis  įsigytos  Elektroninio  stebėjimo  sistemos  „Geopolis“  tolimesnį  efektyvų
naudojimą, 

20.3. užtikrinti 2021 m. vasario  3 d. sutartimi „Dėl paslaugų, reikalingų užtikrinti nuolatinę
prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, įsigijimo“ Nr. ST-8
įgytos „Buddi“ Elektroninio stebėjimo sistemos efektyvų naudojimą.  

21. Pagal  kompetenciją  ir  bausmių  vykdymo  srityje  atliekamas  funkcijas  užtikrinti  tinkamą
teisės  aktų,  reglamentuojančių  elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)  sistemos
naudojimą, įgyvendinimą. 

VI SKYRIUS
STRATEGIJOS VYKDYMO METU GALINČIOS KILTI RIZIKOS 

22. Netinkamai  atsižvelgus  į  bausmės  proporcingumo  ir  individualizavimo  principus  plečiant
elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)  sistemos naudojimą  kiltų  rizika  sukelti
neproporcingus asmens suvaržymus ar apribojimus. 

23. Teisės  normoms  privalomai  plečiant  elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)
sistemos  naudojimą  bausmių  vykdymo  srityje,  reikalingos  papildomos  investicijos  į
technologijas ir infrastruktūrą.  Valstybiniu lygmeniu finansinės procedūros paprastai  trunka
ilgai,  todėl  netinkamai  planuojant  finansinius  ir  žmogiškuosius  išteklius  kiltų  rizika
suplanuotai elektroninio monitoringo (elektroninio stebėjimo) sistemos plėtrai. 

24. Teisės  normoms  privalomai  plečiant  elektroninio  monitoringo  (elektroninio  stebėjimo)
sistemos naudojimą bausmių vykdymo srityje,  netinkamai vertinant  santykį  tarp probacijos
pažeidimų  ir  asmenų  gebėjimų  laikytis  intensyvios  priežiūros  sąlygų  (socialiniai  įgūdžiai,
intelektinės  savybės,  priklausomybės  ligos  ir  kita),  maksimaliai  intensyvi  kontrolė  jautriai
fiksuojant pažeidimus gali sukelti riziką pakartotinai įkalintų asmenų skaičiaus didėjimui.

______________ 
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