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2021 m.              d. Nr. V-
Vilnius

    Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
nuostatų patvirtinimo“, 8.18 papunkčiu, 17.5 papunkčiu:
                 1. P a k e i č i u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos  direktoriaus  2016  m.  lapkričio  18  d.  įsakymu  Nr.  V-441  ,,Dėl  probacijos  ir  kitų
baudžiamosios  atsakomybės  priemonių  planavimo  ir  vykdymo  metodinių  rekomendacijų
patvirtinimo“  patvirtintas  Probacijos  ir  kitų  baudžiamosios  atsakomybės  priemonių  planavimo  ir
vykdymo metodines rekomendacijas ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama). 

     2. P a v e d u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Lietuvos probacijos tarnybą.

    
Direktorius                                                                                                          Virginijus Kulikauskas 



    PATVIRTINTA
    Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
    teisingumo ministerijos direktoriaus

                                            20       m.                        d. įsakymu Nr. 

PROBACIJOS IR KITŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PRIEMONIŲ PLANAVIMO
IR VYKDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

             1.  Probacijos  ir  kitų  baudžiamosios  atsakomybės  priemonių  planavimo ir  vykdymo
metodinės rekomendacijos (toliau – Metodinės rekomendacijos)  parengtos vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos probacijos įstatymo, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekso ir Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymu
Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, nuostatomis.
             2. Metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvos  probacijos tarnybos (toliau – Probacijos
tarnybos)  pareigūnams  (darbuotojams)  padėti  užtikrinti  tinkamą  ir  efektyvų  teismų  priimtų
sprendimų,  kuriais  paskirta  probacija  ir  kitos  baudžiamosios  atsakomybės  priemonės,  vykdymą,
organizuoti  individualų darbą su nuteistaisiais,  atsižvelgiant  į  bausmės rūšį,  asmens nusikalstamo
elgesio  rizikos  vertinimo  metu  nustatytus  kriminogeninius  veiksnius,  kylančias  asmenines  ar
socialines problemas bei formuoti vienodą praktiką Probacijos tarnyboje.
              3.  Metodinėse  rekomendacijose  vartojamos  sąvokos atitinka  Lietuvos  Respublikos
probacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
PROBUOJAMŲJŲ PRIEŽIŪROS PLANAVIMAS IR VYKDYMAS

              4. Probuojamojo ilgalaikių resocializacijos tikslų nustatymas:
              4.1.  jeigu nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo (toliau – rizikos vertinimas) metu nustatyta
vidutinė, aukšta ar labai aukšta didelės žalos rizika, turi būti iškeltas prioritetinis tikslas sumažinti tos
žalos riziką, atkreipiant dėmesį į ką nukreipta didelės žalos rizika ir kokie kriminogeniniai veiksniai
ją didina;
             4.2. kiekvienai rizikos vertinimo metu nustatytai kriminogeninei sričiai šalinti iškeliamas
atskiras  ilgalaikis resocializacijos tikslas. Išimtys taikomos tais atvejais, kai kelios kriminogeninės
sritys  yra  tarpusavyje  susijusios  ir  joms  šalinti  numatomos  tos  pačios,  turiniu  nesiskiriančios,
resocializacijos priemonės;
              4.3. jeigu įmanoma, iškeliant ilgalaikius resocializacijos tikslus, atsižvelgiama į konkrečius
rizikos  vertinimo  metu  nustatytus  kriminogeninius  veiksnius,  kurie  kitaip  nei  visa  sritis  leidžia
parinkti kuo tikslingesnes resocializacijos priemones;     
             4.4.  ilgalaikiai  resocializacijos  tikslai  turi  b ti  ū konkret s,  pasiekiami,ū  numatyti
probacijos  vykdymo  laikotarpiui.  Tikslai  turi  konkre iai  nurodyti  siekiamus  probuojamojoč
elgesio, nuostat  ar situacijos poky ius;ų č  
             4.5. būtina užtikrinti, kad probuojamasis suprastų keliamus tikslus;
             4.6. tikslų formuluotėse neturi būti apibūdinama tai, ką turi padaryti probuotojas;
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             4.7. rekomenduojama naudotis  Probacijos tarnybos internetinėje  svetainėje paskelbtu
Ilgalaikių tikslų ir formų (priemonių) pavyzdiniu sąrašu;
             4.8. pakartotinio rizikos vertinimo metu nustačius naujas kriminogenines sritis ir /  ar
vidutinę,  aukštą  ar  labai  aukštą  didelės  žalos  riziką, atitinkamai  turi  būti  iškeliami  papildomi
ilgalaikiai resocializacijos tikslai naujiems kriminogeniniams veiksniams šalinti;
             4.9. pradėjus vykdyti lygtinai paleisto iš laisvės atėmimo vietos asmens priežiūrą, turi būti
atliekamas  pakartotinis  rizikos vertinimas bei didelės  žalos rizikos,  žalos rizikos individui  ir kitų
rizikų analizė.
             5. Probuojamojo resocializacijos priemonių planavimas ir vykdymas:
              5.1. kiekvienam iškeltam ilgalaikiam resocializacijos tikslui turi būti suplanuota konkreti (-
čios) resocializacijos priemonė (-ės), numatant:
              5.1.1. konkrečius veiksmus (etapus), kuriuos turės atlikti probuojamasis, kad pasiektų iškeltą
tikslą. Gali būti, kad probuojamajam reikės atlikti daugiau negu vieną veiksmą, susijusį su kiekvienu
tikslu;
             5.1.2. įgyvendinimo terminus,  iki  kada probuojamasis turės atlikti  kiekvieną atskirai
numatytą veiksmą.
             5.2. Rekomenduojama naudotis Probacijos tarnybos internetinėje svetainėje paskelbtu
Ilgalaikių tikslų ir formų (priemonių) pavyzdiniu sąrašu;
             5.3. probuotojams rekomenduotina bendradarbiauti  su valstybės,  savivaldybių,  vietos
savivaldos  institucijomis,  nevyriausybinėmis  organizacijomis,  ir  atsižvelgti  į  minėtų  institucijų
paslaugų pasiūlą, planuojant ir vykdant resocializacijos priemones;      
                5.4. parenkant intervencines / korekcines priemones, rekomenduojama atsižvelgti į asmens
motyvaciją keisti savo nusikalstamą elgesį, problemas, susijusias su skaitymu, rašymu, skaičiavimu,
bei turimas psichologines problemas; 
             5.5. nukreipiant  probuojamąjį  dalyvauti  elgesio pataisos programoje, resocializacijos
priemonėje  turi  būti  nurodyta  kokioje  konkrečioje  elgesio  pataisos  programoje  ir  kokiu  tikslu
dalyvaus probuojamasis; 
              5.6. planuojant priemones, padėsiančias probuojamajam įvykdyti probacijos sąlygas, turi
būti numatyta kokiu būdu asmuo užtikrins minėtų sąlygų įgyvendinimą;
              5.7. planuojant ir vykdant individualų darbą su probuojamuoju, nurodomas individualaus
darbo intensyvumas. Po kiekvieno individualaus darbo nurodoma konkreti kito individualaus darbo
data;
              5.8. siekiant efektyvios ir nuoseklios probuojamojo priežiūros, kiekvieną kartą vykdant
individualų  darbą  su  probuojamuoju,  probuotojas  turi  peržiūrėti  numatytas  resocializacijos
priemones, įvykdymo etapus ir terminus;
              5.9. jei priežiūros plane numatyta priemonė priežiūros metu dėl objektyvių priežasčių yra
neįgyvendinama, turi būti nurodomi motyvai, dėl kurių numatyta priemonė nebuvo įgyvendinta ir
nustatomas naujas terminas priemonei įvykdyti arba parenkama kita resocializacijos priemonė;
              5.10. priežiūros metu iškeliant papildomus ilgalaikius resocializacijos tikslus, atitinkamai
turi būti numatomos ir resocializacijos priemonės jiems pasiekti;
               5.11. lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims, kuriems taikoma intensyvi priežiūra,
sudaromas  nuteistojo  buvimo  vietų  grafikas,  kuris  yra  asmens  bylos  sudėtinė  dalis. Intensyvios
priežiūros  planavimas  ir  vykdymas  turi  būti  individualizuotas  ir  orientuotas  į  asmens  socialinių
įgūdžių formavimą, atsižvelgiama į asmens elgesį ir rodomus socialinius įgūdžius priežiūros metu
(kuo  asmuo  labiau  sugeba  pats  planuoti  savo  socialinį  gyvenimą,  tuo  daugiau  laisvo  laiko  ar
pasirinkimo galimybių jam suteikiama).
             6. Probuojamojo elgesio kontrolės priemonių ir jų taikymo intensyvumo nustatymas:
               6.1. probuojamųjų priežiūros intensyvumas planuojamas atsižvelgiant į nusikalstamo
elgesio rizikos lygį ir didelės žalos rizikos lygį. Planuojant darbo su probuojamuoju intensyvumą,
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vadovaujamasi  Probuojamųjų  priežiūros  intensyvumo  nustatymo  kriterijais  (1  priedas)  (toliau  –
Lentelė);
             6.2. per pirmus 3 priežiūros mėnesius taikomas intensyvesnis darbas su probuojamaisiais,
taikant  1  lygmeniu  aukštesnį  intensyvumą  nei  nustatytas  pagal  Lentelę  (pavyzdžiui,  nustatytas
vidutinis  priežiūros  intensyvumo lygmuo,  taikomas  –  aukštas).  Jei  probuojamajam pagal  Lentelę
nustatytas  labai  aukštas  priežiūros  intensyvumas,  dėl  intensyvesnės  priežiūros  ar  kitų  papildomų
priemonių taikymo per pirmus tris mėnesius siūloma spręsti individualiai;
             6.3.  jei  probuojamasis  priežiūros  metu vykdo probacijos  sąlygas  ir  nepadaro teisės
pažeidimų, jo priežiūros intensyvumas po 6 mėnesių nuo priežiūros pradžios gali būti nustatomas 1
lygmeniu  žemesnis  nei  buvo nustatytas  pagal  Lentelę  (pavyzdžiui,  nustatytas  vidutinis  priežiūros
intensyvumo lygmuo, taikomas – žemas);
             6.4. jei probuojamasis įvertintas kaip keliantis aukštą, labai aukštą didelės žalos riziką ar
kurio rizika nusikalsti  įvertinta kaip aukšta, sudarytą priežiūros planą vizuoja Probacijos tarnybos
pareigūnas, kuris eina ne žemesnes kaip vyriausiojo specialisto pareigas;
             6.5. planuojant resocializacijos priemonių įgyvendinimo ir / ar probacijos sąlygų vykdymo
tikrinimą,  elgesio  kontrolės  priemonėse  nurodoma,  kokiu  būdu (kokiomis  priemonėmis)  ir  kokiu
intensyvumu  bus  vykdomas  tikrinimas.  Intensyvumas  nustatomas  atsižvelgiant  į  įgyvendinimo
terminus bei probuojamojo priežiūros lygį;
             6.6.  planuojant ir vykdant  dokumentų ir / ar informacijos, reikalingos resocializacijos
priemonių įgyvendinimui ir / ar probacijos sąlygų įvykdymui užtikrinti, rinkimą, elgesio kontrolės
priemonėse nurodoma iš kokių šaltinių (pavyzdžiui, informacinių sistemų, įstaigų, artimųjų ir pan.)
bus vykdomas šių duomenų rinkimas;
             6.7. pakartotinio rizikos vertinimo metu nustačius nusikalstamo elgesio rizikos lygio
padidėjimą ar sumažėjimą ir / arba  didelės žalos rizikos pokyčius, vadovaujantis Lentele (priedas Nr.
1)  turi  būti  keičiamas  probuojamojo  priežiūros,  resocializacijos  priemonių  įgyvendinimo  ir  /  ar
probacijos sąlygų vykdymo tikrinimo, informacijos rinkimo intensyvumas.

III SKYRIUS
BAUSMĖS AR BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS VYKDYMO PLANAVIMAS IR

VYKDYMAS

             7.  Asmeniui, kuriam skirta kita,  nei probacija baudžiamosios atsakomybės priemonė,
šaukimas pirmą kartą atvykti į Probacijos tarnybą išsiunčiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
asmens įrašymo į registrą, o Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo
priežiūros  planas  (toliau  – Priežiūros  planas)  sudaromas  ne  vėliau  kaip  per  10  darbo dienų nuo
asmens įrašymo į registrą.
             8. Per pirmuosius 3 priežiūros mėnesius Probacijos tarnyboje susitikimai su asmeniu,
nuteistu laisvės apribojimo bausme, turi vykti ne rečiau kaip kartą per mėnesį, vėliau – ne rečiau kaip
kartą per 2 mėnesius.
               9. Individualus darbas su asmeniu, nuteistu viešųjų darbų bausme, turi būti vykdomas tokiu
intensyvumu, koks yra numatytas Priežiūros plane.
             10. Probacijos tarnybos pareigūnas, kontroliuodamas, kaip asmuo atlieka viešųjų darbų
bausmę ir kaip darbdavys laikosi nustatytų pareigų, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius bendrauja
su vieš j  darb  atlikimo vietos atstovaisų ų ų  bei pagal poreikį vyksta į viešųjų darbų atlikimo vietą. 
             11. Probacijos tarnybos pareigūno / darbuotojo bendravimai su asmeniu, kuriam paskirtos
baudžiamojo  poveikio  priemonės,  nurodant  bendravimo  būdą  (pavyzdžiui,  susitikimai  Probacijos
tarnybos patalpose, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.), turi būti vykdomi tokiu intensyvumu,
koks yra numatytas Priežiūros plane, tačiau su asmenimis, kuriems baudžiamojo poveikio priemonės
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buvo  paskirtos  u  smurtinio  pob d io  nusikalstamas  veikas  ž ū ž –  ne  rečiau  kaip  kartą  per  du
mėnesius. 
             12.  Priežiūros  metu  duomenys  apie  nuteistojo,  kuriam skirtos  kitos  nei  probacija
baudžiamosios  atsakomybės  priemonės,  padarytus  teisės  pažeidimus  (iš  atitinkamų  registrų)
tikrinami kaskart prieš pradedant individualų darbą su šiuo nuteistuoju Probacijos tarnyboje (jei nėra
galimybės – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po individualaus darbo), bet ne rečiau nei kartą per 3
mėnesius, taip užtikrinant tinkamą ir operatyvų reagavimą į galimus pažeidimus. 
             13. Probacijos tarnybos pareigūnas turi lankytis nuteistojo, kuriam skirtos kitos nei probacija
baudžiamosios atsakomybės priemonės už smurtinio pob d io nusikalstamas veikas, ū ž gyvenamose
vietose ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. 

           IV SKYRIUS
DARBO YPATUMAI SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS PROBACIJOS

TARNYBOS PRIEŽIŪROJE

             14. Nepilnamečių priežiūrą turėtų vykdyti išsamių žinių apie paauglystės raidos ypatumus
turintis  pareigūnas,  kuris  nuolat  dalyvauja  mokymo,  praktinių atvejų  ir  mokslinių žinių  aptarimo
renginiuose. Turi būti užtikrinta kiek įmanoma mažesnė su nepilnamečiais dirbančių pareigūnų kaita,
siekiama, jog nepilnamečio priežiūrą nuo pradžios iki pabaigos vykdytų tas pats darbuotojas.
             15. Nepilnamečio probuojamojo kriminalinės rizikos vertinimas yra atliekamas iš skirtingų
informacijos šaltinių (paties nepilnamečio, jo tėvų (globėjų), mokymo įstaigų, Vaiko teisių apsaugos
skyriaus atstovų ir kitų trečiųjų asmenų) surinktos informacijos pagrindu. Gauti vertinimo rezultatai
ir pagal juos sudaromas priežiūros planas turi būti detaliai aptariamas su nepilnamečiu ir jo tėvais
(globėjais).
            16. Susitikimų su Probacijos tarnybos pareigūnu, apsilankymų namuose ir kitų priemonių
taikymo intensyvumas nepilnamečiams nustatomas individualiai:
             16.1. probuojamųjų nepilnamečių – numatomas pagal rizikos pakartotinai nusikalsti lygį: kuo
rizika  didesnė,  tuo  priežiūra  intensyvesnė.  Turi  būti  reguliariai  atliekamas  pakartotinis  rizikos
vertinimas (kas tris mėnesius arba prieš svarbius pokyčius) ir atitinkamai koreguojamas priežiūros
intensyvumas;
              16.2. kitų nepilnamečių – atsižvelgiant į skirtos baudžiamosios atsakomybės priemonės rūšį,
nepilnamečio  asmenybę  ir  kitas  svarbias  aplinkybes.  Susitikimai  su  nepilnamečiu  organizuojami
pagal priežiūros plane numatytą intensyvumą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
             17.  Elgesio  pataisos  programos  prižiūrimiems  nepilnamečiams  asmenims  turi  būti
atitinkančios  jų  amžių,  socialinę  brandą,  ugdymo  poreikius.  Probuojamiesiems  nepilnamečiams
programos  parenkamos  pagal  labiausiai  su  jų  pakartotinio  nusikalstamo  elgesio  rizika  susijusius
kriminogeninius poreikius ir apsauginius veiksnius (kritinius sunkumus ir raktines stiprybes).
             18. Į nepilnamečių priežiūros planavimo ir vykdymo procesą įtraukiami tėvai (globėjai),
mokymosi įstaigos (jei nepilnamečiui teismas yra paskyręs pareigą mokytis ar tęsti mokslą), globos
įstaigos  (jei  nepilnamečiui  yra  paskirta  institucinė  globa),  pagal  poreikį  Valstybės  vaiko  teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tėvai (globėjai) turi
būti reguliariai  supažindinami su pokyčių dinamika,  aptariant  ir  numatant  konkrečius jų aktyvaus
įsitraukimo į paauglių resocializacijos procesą būdus.   
             19.  Informaciją  apie  tai,  kaip  nepilnamečiai  asmenys,  esantys  Probacijos  tarnybos
priežiūroje,  vykdo teismo skirtą  pareigą  mokytis  ar  tęsti  mokslą,  Probacijos  tarnybos  pareigūnai
renka  gaudami  atitinkamus  duomenis  iš  mokymosi  įstaigų  (pavyzdžiui,  charakteristikas  arba
tikrindami informaciją, pateikiamą elektroniniuose dienynuose) ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius
mokslo metų laikotarpiu, o dėl probuojamųjų nepilnamečių taip pat atsižvelgiant į tai, kiek tai yra
kritinis  sunkumas  konkrečiam  nepilnamečiui,  pagal  poreikį  lankydamiesi  mokymosi  įstaigose,
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kuriose mokosi nepilnamečiai (nesant galimybei nuvykti, dalyvaujant nuotoliniuose susitikimuose ir
pan.). 

 20. Esant galimybei Probacijos tarnybos pareigūnas į priežiūros planą įtraukia priemones,
skatinančias  tinkamą  ir  sveiką  paauglio  raidą,  prisidedančias  prie  laisvalaikio  leidimo  socialiai
priimtinais  būdais,  dalyvaujant  socialinių  partnerių  organizuojamose  priemonėse,  ugdančiose  jų
socialinius gebėjimus, asmenines, tarpasmenines ir profesines kompetencijas.

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

             21. Asmenų, kuriems skirta probacija ar kitos baudžiamosios atsakomybės priemonės,
priežiūros metu turi būti vykdomas nuteistųjų resocializacijos ir integracijos į visuomenę procesas,
pasitelkiant resocializacijos specialistus, psichologus ir Probacijos tarnybos socialinius partnerius.
             22. Probacijos tarnyba turi vykdyti nuolatinę priežiūros planų rengimo kokybės stebėseną,
užtikrinti  Probacijos tarnybos pareigūnų kvalifikacijos kėlimą, ne rečiau kaip kartą per pusę metų
organizuojant  priežiūros  planų  rengimo  intervizijas,  kurių  metu  būtų  analizuojamas  nuteistųjų
priežiūros planavimas ir aptariamos dažniausiai pasitaikančios klaidos.

___________________________
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                                                                                         Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės
                                                                      priemonių planavimo ir vykdymo metodinių

                         rekomendacijų 
               1 priedas

PROBUOJAMŲJŲ PRIEŽIŪROS INTENSYVUMO NUSTATYMO KRITERIJAI

Eil
.
Nr.

Priežiūros
intensyvumo

lygmuo

Bendros
nusikalstamo elgesio

rizikos ir didelės
žalos rizikos suma

Priežiūros intensyvumas

1. Labai  žemas
intensyvumas

Žema  rizika  ir  žema
didelės žalos rizika

Žema rizika ir didelės
žalos  rizika
nenustatyta

Susitikimai  su  Probacijos  tarnybos  pareigūnu  –  ne
rečiau kaip 1 kartą per 2-3 mėnesius.
Apsilankymas gyvenamoje vietoje – ne rečiau kaip 1
kartą per 3 mėnesius.
Tikrinimas registruose – ne rečiau kaip 1 kartą per 3
mėnesius.

2. Žemas
intensyvumas

Žema  rizika  ir
vidutinė  didelės  žalos
rizika

Vidutinė  rizika  ir
žema  didelės  žalos
rizika

Vidutinė  rizika  ir
didelės  žalos  rizika
nenustatyta

Susitikimai  su  Probacijos  tarnybos  pareigūnu  –  ne
rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.
Apsilankymas gyvenamoje vietoje – ne rečiau kaip 1
kartą per 3 mėnesius.
Tikrinimas registruose – ne rečiau kaip 1 kartą per 2
mėnesius.
Rekomenduojamas  dalyvavimas  programoje  –
nuteistajam sutikus.

3. Vidutinis
intensyvumas

Žema rizika  ir  aukšta
didelės žalos rizika

Vidutinė  rizika  ir
vidutinė  didelės  žalos
rizika

Susitikimai  su  Probacijos  tarnybos  pareigūnu  –  ne
rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.
Apsilankymas gyvenamoje vietoje – ne rečiau kaip 1
kartą per 3 mėnesius.
Tikrinimas  registruose  –  ne  rečiau  kaip  1  kartą  per
mėnesį.
Rekomenduojamas  dalyvavimas  programoje  –
nuteistajam sutikus.

4. Aukštas
intensyvumas

Žema  rizika  ir  labai
aukšta  didelės  žalos
rizika

Vidutinė  rizika  ir
aukšta  didelės  žalos
rizika

Susitikimai  su  Probacijos  tarnybos  pareigūnu  –  ne
rečiau kaip 3 kartus per mėnesį.
Apsilankymas gyvenamoje vietoje – ne rečiau kaip 1
kartą per 2 mėnesius.
Tikrinimas  registruose  –  ne  rečiau  kaip  1  kartą  per
mėnesį.
Rekomenduojamas  dalyvavimas  programoje  –
nuteistajam  sutikus  (išskyrus,  kai  nustatyta  aukšta
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Aukšta rizika ir  žema
didelės žalos rizika

Aukšta  rizika  ir
didelės  žalos  rizika
nenustatyta

rizika).
Rekomenduotinas  elektroninio  stebėjimo  taikymas  3
mėnesius.

5. Labai aukštas
intensyvumas

Vidutinė rizika ir labai
aukšta  didelės  žalos
rizika

Aukšta  rizika  ir
vidutinė  didelės  žalos
rizika

Aukšta rizika ir aukšta
didelės žalos rizika

Aukšta  rizika  ir  labai
aukšta  didelės  žalos
rizika

Susitikimai  su  Probacijos  tarnybos  pareigūnu  –  ne
rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
Apsilankymas gyvenamoje vietoje – ne rečiau kaip 1
kartą per mėnesį.
Tikrinimas  registruose  –  ne  rečiau  kaip  1  kartą  per
mėnesį.
Rekomenduotinas  elektroninio  stebėjimo  taikymas  3
mėnesius.
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