
 

                                                       PATVIRTINTA 
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direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d.  

                                                                                               įsakymu Nr. V-228 

 

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS 

KAUNO REGIONO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 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 Alytaus miesto ir rajono, Prienų, Kaišiadorių, Kėdainių, Jonavos, 

Jurbarko, Lazdijų, Šakių, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, 

Druskininkų, Birštono savivaldybių teritorijose. 

 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. 

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 

pavaduotojui. 

4. Skyrių steigia, jo sudėtį keičia ar panaikina, skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus 

tvirtina Lietuvos probacijos tarnybos direktorius. 

5. Skyriaus pagrindinės buveinės adresas – Kęstučio g. 37 LT-44307 Kaunas, Lietuvos 

Respublika. Skyrius gali turėti ir kitų buveinės adresų atskirose savivaldybėse.  

 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI  

 

6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra: 

6.1. vykdyti probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio 

(išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų 

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

priemones; 

6.2. tirti asmens socialinę aplinką, kriminogeninius veiksnius, taip pat kitas aplinkybes, 

galinčias padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas. 
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III SKYRIUS 

SKYRIAUS FUNKCIJOS 

 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 

7.1. planuoja ir vykdo probuojamųjų priežiūrą; 

7.2. atlieka probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio 

(išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų 

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

priemonių vykdymo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui 

dėl šios veiklos optimizavimo; 

7.3. teikia asmenims informaciją apie probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, 

baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į 

nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir 

atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios 

atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas; 

7.4. taiko atkuriamojo pobūdžio priemones siekiant sutaikyti probuojamąjį ir nukentėjusįjį ir 

atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą; 

7.5. organizuoja ir vykdo probuojamųjų teisės pažeidimų prevenciją; 

7.6. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, 

religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdamas užtikrinti veiksmingą 

probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą, rengia bendradarbiavimo 

sutarčių projektus; 

7.7. koordinuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių darbą su 

probuojamaisiais; 

7.8. parenka nuteistiesiems viešųjų, neatlygintinų, nemokamų ar auklėjamojo pobūdžio darbų 

atlikimo vietą, o nuteistiesiems viešųjų darbų bausme – ir darbą; 

7.9. kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 

nustatytų pareigų nuteistųjų, atliekančių viešųjų darbų bausmę, atžvilgiu; 

7.10. kontroliuoja, kaip nuteistieji atlieka viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, 

auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones; 

7.11. teikia policijai duomenis, reikalingus probuojamųjų, nuteistųjų viešųjų darbų, laisvės 

apribojimo bausme, kurių buvimo vieta nežinoma, paieškai; 

7.12. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą; 

7.13. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo 

metodikas; 

7.14. atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, 

galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus pagal teismo pavedimus; 

7.15. teisės aktų nustatyta tvarka padeda laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo 

išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų; 

7.16. dalyvauja planuojant ir organizuojant nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir 

resocializacijos priemonių nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, diegimą laisvės 

atėmimo vietų įstaigose ir vertinant jų veiksmingumą; 

7.17. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, tvarko ir sistemina kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens 

bei kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, 

taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, 

probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio 

priemonių vykdymu; 

7.18. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų 

projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklas; 
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7.19. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, 

priskirtinus pagal kompetenciją; 

7.20. suderinus su Lietuvos probacijos tarnybos direktoriumi, informuoja visuomenę apie 

skyriaus veiklą; 

7.21. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją organizuoja skyriaus dokumentų valdymą; 

7.22. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planus, 

darbo planus ir juos vykdo; 

7.23. nustato skyriaus darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo poreikį; 

7.24. nustato materialinį poreikį skyriaus funkcijų vykdymo užtikrinimui, užtikrina tinkamą 

tarnybinių patalpų ir technikos eksploatavimą; 

7.25.  pagal kompetenciją vykdo ir kitas įstatymais ir teisės aktais nustatytas funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

SKYRIAUS TEISĖS 

 

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę: 

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų 

juridinių informaciją ir dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais. 

8.2. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti viešojo administravimo funkcijas.  

8.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui dėl 

teisės aktų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios; 

8.4. teikti pasiūlymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui dėl sutarčių sudarymo su 

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis vykdant bausmes, 

nesusijusias su laisvės atėmimu ir probaciją. 

8.5. Skyrius gali turėti ir kitų pagal veiklos sritį teisės aktų jam nustatytų teisių. 

 

V SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra Lietuvos probacijos tarnybos metų planas ir 

Skyriaus darbo planai bei šie Nuostatai. 

9.1. Skyriui vadovauja Skyriaus viršininkas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos 

probacijos tarnybos direktoriaus.  

9.2. Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 

pavaduotojui. Kitų šio skyriaus darbuotojų pavaldumas nustatytas jų pareigybių aprašymuose. 

9.3. Kai nėra Skyriaus viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.), jo pareigas eina 

Skyriaus vyriausiasis specialistas. 

9.4. Skyriaus darbuotojų pareigas nustato jų pareigybių aprašymai. 

9.5. Skyriaus viršininkas supažindina pasirašytinai naujai priimtus į skyrių darbuotojus su jų 

pareigybių aprašymais, darbo reglamentu, darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais. 

 

________________________ 

 


