
LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS VEIKLOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ

FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2022 m. birželio       d. Nr. V-
Vilnius

Siekdamas  užtikrinti  Lietuvos  probacijos  tarnybos  veiklos  analizę,  prognozavimą  bei
statistinės informacijos valdymą:

1. T v i r t i n u pridedamas Lietuvos probacijos tarnybos statistinių ataskaitų formas:
1.1. Darbo su  asmenimis,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos  priežiūroje,  statistinės

ataskaitos formą;
1.2. Darbo  su  nepilnamečiais,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos  priežiūroje,

statistinės ataskaitos formą;
1.3. Darbo  su  asmenimis,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos  priežiūroje,  kuriems

paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės, statistinės ataskaitos formą;
1.4. Asmenų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos formą;
1.5. Darbuotojų,  dirbančių  su  asmenimis,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos

priežiūroje, darbo krūvio statistinės ataskaitos formą;
1.6. Probuojamųjų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos

formą;
1.7. Darbo  su  smurtautojais  artimoje  aplinkoje,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos

priežiūroje, statistinės ataskaitos formą.
2. N u r o d a u:
2.1. Kauno,  Kauno  regiono,  Klaipėdos  regiono,  Panevėžio  regiono,  Šiaulių  regiono,

Vilniaus  ir  Vilniaus  regiono  skyrių  viršininkams  Veiklos  stebėsenos  ir  kontrolės  skyriui  šio
įsakymo 1.1-1.6 papunkčiuose nurodytas statistines ataskaitas per 10 kalendorinių dienų pasibaigus
kiekvienam metų  ketvirčiui,  šio  įsakymo 1.7  papunktyje  nurodytą  statistinę  ataskaitą  –  per  10
kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams pateikti el. paštu ataskaitos@probacija.lt;

2.2. Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriui šio įsakymo 1.1-1.6 papunkčiuose nurodytas
statistines ataskaitas apibendrinti per 15 kalendorinių dienų pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui,
šio įsakymo 1.7 papunktyje  nurodytą statistinę ataskaitą – per 15 kalendorinių dienų pasibaigus
kalendoriniams metams.

3. N u s t a t a u, kad:
3.1. šiuo įsakymu patvirtintos  statistinių  ataskaitų  formos pradedamos  naudoti,  rengiant

2022 metų trečio ketvirčio statistines ataskaitas;
3.2. šiuo  įsakymu  patvirtintose  statistinėse  ataskaitose  nurodomų  duomenų  diena  –

paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena;
3.3. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 4 punktą, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.
4. P  a  v  e  d  u  Administravimo  skyriui  su  šiuo  įsakymu  supažindinti  visus  Lietuvos

probacijos  tarnybos  darbuotojus  ir  šį  įsakymą  paskelbti  Lietuvos  probacijos  tarnybos  interneto
svetainėje.

Direktorius              Romas Ostanavičius

mailto:ataskaitos@probacija.lt
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PATVIRTINTA 
Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m.                          d. 
įsakymu Nr. V-

(Darbo su asmenimis, esančiais Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos forma)

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS  LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

(data)

20    m.                             mėnesių duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys,

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

5.1 pasibaigus bausmės laikui

                                   Nr.

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio 
priemonės (BK 69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 75 str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus, sausio 1 d. 
skaičius

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus per 
ataskaitinį laikotarpį, skaičius

Asmenų, kurių tolimesnis  priežiūros vykdymas 
perimtas jiems atvykus gyventi iš kitos Lietuvos 
probacijos tarnybos veiklos teritorijos, skaičius

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį buvo 
įtraukti į duomenų registrus, skaičius  (1+2+3)

Asmenys per ataskaitinį laikotarpį išregistruoti iš 
duomenų registrų:
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys,

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio 
priemonės (BK 69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 75 str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6 mirus

5.7

6

7

7.1 žemam rizikos lygiui

7.2 vidutiniam rizikos lygiui

7.3 aukštam rizikos lygiui

8

8.1

9

atleidus nuo bausmės prieš terminą (malonės 
tvarka, amnestijos aktu, dėl ligos) 

už vengimą atlikti bausmę pakeitus nuosprendį 
  

nuteisus už priežiūros vykdymo laikotarpiu 
padarytas nusikalstamas veikas

nutraukus priežiūrą prieš terminą  

kitais atvejais1 

Asmenų,  kurių tolimesnis priežiūros vykdymas 
perduotas jiems išvykus gyventi į kitą Lietuvos 
probacijos tarnybos veiklos teritoriją, skaičius

Ataskaitos dieną į duomenų registrus įtrauktų 
asmenų skaičius(4-5-6),  iš jų priklausančių rizikos 
lygiui (pagal Oasys metodiką):

Asmenų skaičius, kuriems per ataskaitinį 
laikotarpį  pradėti ikiteisminiai tyrimai už 
nusikalstamas veikas, padarytas priežiūros 
vykdymo metu2, iš jų:

pradėti pagal Lietuvos probacijos tarnybos 
pranešimus dėl vengimo vykdyti baudžiamojo 
poveikio priemones 

Asmenų, dalyvavusių elgesį keičiančiose 
programose, skaičius iš jų:                                          
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys,

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio 
priemonės (BK 69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 75 str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

9.1

9.1.1 baigusių 

9.1.2

9.2

9.2.1 baigusių 

9.2.2

9.3 dalyvavusių programoje „Tik tu ir aš“, iš jų:

9.3.1 baigusių:

9.3.1.1 pagal smurtinį modulį

9.3.1.2

9.3.1.3 pagal nusikalstamo elgesio modulį

9.3.2

9.3.2.1 pagal smurtinį modulį

9.3.2.2

9.3.2.3 pagal nusikalstamo elgesio modulį

9.4 dalyvavusių programoje „Equip“, iš jų:

9.4.1 baigusių 

dalyvavusių programoje „Intervencinė 
programa smurtaujantiems šeimoje“, iš jų:

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio laikotarpio 
metu

dalyvavusių programoje „Elgesys − Pokalbis − 
Pasikeitimas“, iš jų:

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio laikotarpio 
metu

pagal psichiką veikiančių medžiagų 
modulį

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio laikotarpio 
metu:

pagal psichiką veikiančių medžiagų 
modulį
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys,

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio 
priemonės (BK 69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 75 str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

9.4.2

9.5

9.5.1 baigusių 

9.5.2

9.6

9.6.1 baigusių 

9.6.2

9.7

9.7.1 baigusių

9.7.2

9.8

9.8.1 baigusių 

9.8.2

10

10.1

11

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio laikotarpio 
metu

dalyvavusių programoje „Jaunimas ir 
psichoaktyvios medžiagos“, iš jų:

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio laikotarpio 
metu

dalyvavusių programoje „Ankstyvoji 
intervencija“, iš jų:

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio laikotarpio 
metu

dalyvavusių dailės terapijos 
programoje ,,R.A.K.T.A.S.“, iš jų:

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio laikotarpio 
metu

dalyvusių kitose (įskaitant smurtinį elgesį) 
elgesį keičiančiose programos:

tęs dalyvavimą kitose kito ataskaitinio 
laikotarpio metu

Naujų asmenų, kuriems paskirta intensyvi 
priežiūra, skaičius, iš jų:

priimtų sprendimų pratęsti intensyvios 
priežiūros terminą, skaičius

Naujų asmenų, kuriems elgesio kontrolės 
vykdymas stebimas elektroninėmis stebėjimo 
priemonėmis, skaičius
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys,

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio 
priemonės (BK 69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 75 str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

12

12.1

13

14

15

15.1 patenkinta teikimų

16

16.1 patenkinta teikimų

17

17.1 patenkinta teikimų

Asmenų, kuriems paskirta baudžiamojo 
(auklėjamojo) poveikio priemonė ar įpareigojimas  
atlyginti arba pašalinti žalą, skaičius:

 asmenų, kurie įvykdė baudžiamojo 
(auklėjamojo) poveikio priemonę ar 
įpareigojimą  atlyginti arba pašalinti žalą, 
skaičius

Skirtas įpareigojimas tam tikru laiku būti namuose 
ar paskirta pareiga neišeiti iš namų tam tikru laiku, 
jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi

Paskirta priežiūroje esantiems asmenims  pareiga 
gydytis priklausomybės ligas 

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 
nutraukimo prieš terminą pagal Probacijos 
įstatymo 24 str.

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos (pagal 
Probacijos įstatymo 29 str.), bausmės, auklėjamojo 
ar baudžiamojo poveikio priemonių sąlygų 
pakeitimo

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 
panaikinimo, bausmės, auklėjamojo poveikio 
priemonės pakeitimo griežtesne bausme ar 
auklėjamojo poveikio priemone
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys,

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio 
priemonės (BK 69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 75 str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

18

18.1 patenkinta teikimų

19

20 Dirbantys asmenys 

21 Neįgalieji

22 Pensininkai

23 Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys

24

25

26

27 Parengtų socialinio tyrimo išvadų skaičius 

               Pastabos ir paaiškinimai:
1.  7,  13, 14, 20-24 punktuose pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose punktuose - duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.
2. 9 punkte asmenų, dalyvavusių programose, skaičius nurodomas tada, kai asmuo bent kartą dalyvavo programos užsiėmimuose.

Pateikta teikimų teismams dėl papildomų pareigų 
skyrimo (pagal Probacijos įstatymo 30 str. 2 d. 2 
p., LR BK 48 str. 7 d.)

Asmenų, padariusių administracinius 
nusižengimus, skaičius3

Asmenys, besimokantys formaliojo švietimo 
įstaigose4

Socialinės aplinkos ištyrimų pagal pataisos įstaigų 
prašymus skaičius

Galimybės gyventi nurodytu adresu įvertinimas, 
pagal Pataisos įstaigų prašymų, skaičius

               

3. Perduodant asmens priežiūros vykdymą į kitą probacijos tarnybos veiklos teritoriją, ataskaitoje statistiniai duomenys kaupiami ir teikiami tokia tvarka:
3.1. 8 punktas – asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, skaičius nurodomas probacijos tarnyboje, kurioje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Asmens priežiūrą priėmusi probacijos tarnyba informuoja 
priežiūrą perdavusią probacijos tarnybą apie ikiteisminio tyrimo nutraukimą asmeniui. 
3.2. 12 punktas – asmenų skaičius nurodomas probacijos tarnyboje, kurioje asmuo įvykdė arba baigė vykdyti baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio priemonę ar įpareigojimą atlyginti arba pašalinti žalą. 
3.3. 15–18 punktai – pateiktų teikimų ir patenkintų teikimų skaičių nurodo teikimus pateikusi probacijos tarnyba.
3.4. 19 punktas – asmenys, padarę administracinį nusižengimą, nurodomi probacijos tarnybose, kurių veiklos teritorijose nusižengimai buvo padaryti priežiūros metu.

4. 15-18 punktai –  nurodomi teikimai, kurie pateikti ne per ataskaitinį laikotarpį, tačiau dėl kurių sprendimai yra priimti ataskaitinio laikotarpio metu; nurodomas skaičius teikimų  išnagrinėtų ataskaitinio 
laikotarpio metu, tačiau pateiktų praeitais metais.
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys,

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio 
priemonės (BK 69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 75 str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

5. Jeigu priežiūroje esantis nepilnametis mokosi ir dirba, tada pažymima, kad jis mokosi. Jeigu priežiūroje esantis suaugęs asmuo dirba ir mokosi, tada pažymima, kad asmuo dirba.

(pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė, tel., el. p.

6. 1 -  nuteisus už ne priežiūros vykdymo laikotarpiu padarytas nusikalstamas veikas, atleidus nuo bausmės ir/ar paskyrus baudžiamojo poveikio priemonę;  pakeitus baudžiamojo poveikio priemonę į kitą; 
aukštesnės instancijos teismo sprendimu panaikinus nuosprendį (nutartį) ir kt. atvejais.

7. 2 -  nutraukti ikiteisminiai tyrimai  iš bendro skaičiaus atimami. Jei asmeniui pradėti ikiteisminiai tyrimai už kelias nusikalstamas veikas, pažymima tik vieną kartą.

8. 3 - pažymimas asmenų, padariusių administracinį nusižengimą (-us) skaičius, o ne padarytų administracinių nusižengimų skaičius.

9. 4 - pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias 
baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimasir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Formalusis 
švietimas apima pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas.
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PATVIRTINTA 
Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m.                          d. 
įsakymu Nr. V-

(Darbo su asmenimis, esančiais Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos forma)

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS  LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

(data)

20    m.                             mėnesių duomenys

Asmenys,

moterų

18

                                   Nr.

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)



9

Asmenys,

moterų

18

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)



10

Asmenys,

moterų

18

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)



11

Asmenys,

moterų

18

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)



12

Asmenys,

moterų

18

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)



13

Asmenys,

moterų

18

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

1.  7,  13, 14, 20-24 punktuose pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose punktuose - duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.
2. 9 punkte asmenų, dalyvavusių programose, skaičius nurodomas tada, kai asmuo bent kartą dalyvavo programos užsiėmimuose.
3. Perduodant asmens priežiūros vykdymą į kitą probacijos tarnybos veiklos teritoriją, ataskaitoje statistiniai duomenys kaupiami ir teikiami tokia tvarka:
3.1. 8 punktas – asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, skaičius nurodomas probacijos tarnyboje, kurioje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Asmens priežiūrą priėmusi probacijos tarnyba informuoja 
priežiūrą perdavusią probacijos tarnybą apie ikiteisminio tyrimo nutraukimą asmeniui. 
3.2. 12 punktas – asmenų skaičius nurodomas probacijos tarnyboje, kurioje asmuo įvykdė arba baigė vykdyti baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio priemonę ar įpareigojimą atlyginti arba pašalinti žalą. 
3.3. 15–18 punktai – pateiktų teikimų ir patenkintų teikimų skaičių nurodo teikimus pateikusi probacijos tarnyba.
3.4. 19 punktas – asmenys, padarę administracinį nusižengimą, nurodomi probacijos tarnybose, kurių veiklos teritorijose nusižengimai buvo padaryti priežiūros metu.

4. 15-18 punktai –  nurodomi teikimai, kurie pateikti ne per ataskaitinį laikotarpį, tačiau dėl kurių sprendimai yra priimti ataskaitinio laikotarpio metu; nurodomas skaičius teikimų  išnagrinėtų ataskaitinio 



14

Asmenys,

moterų

18

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

5. Jeigu priežiūroje esantis nepilnametis mokosi ir dirba, tada pažymima, kad jis mokosi. Jeigu priežiūroje esantis suaugęs asmuo dirba ir mokosi, tada pažymima, kad asmuo dirba.

(vardas ir pavardė)

-  nuteisus už ne priežiūros vykdymo laikotarpiu padarytas nusikalstamas veikas, atleidus nuo bausmės ir/ar paskyrus baudžiamojo poveikio priemonę;  pakeitus baudžiamojo poveikio priemonę į kitą; 
aukštesnės instancijos teismo sprendimu panaikinus nuosprendį (nutartį) ir kt. atvejais.

-  nutraukti ikiteisminiai tyrimai  iš bendro skaičiaus atimami. Jei asmeniui pradėti ikiteisminiai tyrimai už kelias nusikalstamas veikas, pažymima tik vieną kartą.

- pažymimas asmenų, padariusių administracinį nusižengimą (-us) skaičius, o ne padarytų administracinių nusižengimų skaičius.

 - pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias 
baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimasir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Formalusis 
švietimas apima pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas.



1

PATVIRTINTA 
Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m.                      d. 
įsakymu Nr. V-

(Darbo su nepilnamečiais, esančiais Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos forma)

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

(data)

20    m.                                       mėnesių duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2

3

                                  Nr.

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

Nepilnamečių, įtrauktų į duomenų registrus 
sausio 1 d., skaičius

Nepilnamečių, įtrauktų į duomenų registrus per 
ataskaitinį laikotarpį, skaičius 

Nepilnamečių, kurių tolimesnis  priežiūros 
vykdymas perimtas jiems atvykus gyventi iš 
kitos Lietuvos probacijos tarnybos veiklos 
teritorijos, skaičius



2

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

4

5

5.1 pasibaigus bausmės laikui

5.2

5.3

5.4

5.5 nutraukus priežiūrą prieš terminą

5.6 mirus

5.7 kitais atvejais¹

6

7

8

Nepilnamečių, kurie per ataskaitinį laikotarpį 
buvo įtraukti į duomenų registrus, skaičius 
(1+2+3) 

Per ataskaitinį laikotarpį išregistruota iš 
duomenų registro:

atleidus nuo bausmės prieš terminą (malonės 
tvarka, amnestijos aktu, dėl ligos) 

pakeitus nuosprendį  už vengimą atlikti 
bausmę 

nuteisus už priežiūros vykdymo laikotarpiu 
padarytas nusikalstamas veikas

Per ataskaitinį laikotarpį išbraukta nepilnamečių 
iš ataskaitos suėjus 18 metų

Nepilnamečių,  kurių tolimesnis  priežiūros 
vykdymas perduotas jiems išvykus gyventi į kitą 
Lietuvos probacijos tarnybos veiklos teritoriją, 
skaičius

Ataskaitos dieną į duomenų registrus įtrauktų 
nepilnamečių skaičius (4-5-6-7)



3

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

9

10

10.1

10.1.1 baigusių 

10.1.2

10.2 dalyvavusių programoje „Equip“, iš jų

10.2.1 baigusių 

10.2.2

10.3

10.3.1 baigusių

10.3.2

10.4

10.4.1 baigusių 

Nepilnamečių skaičius, kuriems per ataskaitinį 
laikotarpį  pradėti ikiteisminiai tyrimai už 
nusikalstamas veikas, padarytas priežiūros 
vykdymo metu²

Nepilnamečių, dalyvavusių elgesį keičiančiose 
programose, skaičius, iš jų:

dalyvavusių programoje „Elgesys − Pokalbis 
− Pasikeitimas“, iš jų:

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio 
laikotarpio metu

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio 
laikotarpio metu

dalyvavusių programoje „Jaunimas ir 
psichoaktyvios medžiagos“, iš jų

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio 
laikotarpio metu

dalyvavusių programoje „Ankstyvoji 
intervencija“, iš jų



4

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

10.4.2

10.5

10.5.1 baigusių 

10.5.2

11

11.1

12

13

14

15

15.1 įvykdė įpareigojimą (nepilnamečių skaičius)

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio 
laikotarpio metu

dalyvavusių kitose (įskaitant smurtinį elgesį) 
elgesį keičiančiose programos:

tęs dalyvavimą kito ataskaitinio 
laikotarpio metu

Naujų asmenų, kuriems paskirta intensyvi 
priežiūra, skaičius, iš jų:

priimtų sprendimų pratęsti intensyvios 
priežiūros terminą, skaičius

Naujų asmenų, kuriems elgesio kontrolės 
vykdymas stebimas elektroninėmis stebėjimo 
priemonėmis, skaičius

Paskirtas įpareigojimas atlikti visą gydymosi 
nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos 
ar venerinės ligos kursą, kai nepilnametis 
sutinka

Teismo skirtas įpareigojimas būti namuose tam 
tikru laiku

Paskirtas įpareigojimas atlyginti nusikaltimu 
padarytą žalą (nepilnamečių skaičius):



5

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

16

17

17.1 patenkinta teikimų

18

18.1 patenkinta teikimų

19

19.1 patenkinta teikimų

20

20.1 patenkinta teikimų

21

22 Užimtumo tarnyboje registruoti nepilnamečiai

Nepilnamečių, padariusių administracinius 
nusižengimus, skaičius³

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 
nutraukimo prieš terminą pagal Probacijos 
įstatymo 24 str.

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos (pagal 
Probacijos įstatymo 29 str.), bausmės, 
auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonių 
sąlygų pakeitimo

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 
panaikinimo, bausmės, auklėjamojo poveikio 
priemonės pakeitimo griežtesne bausme ar 
auklėjamojo poveikio priemone

Pateikta teikimų teismams dėl papildomų 
pareigų skyrimo (pagal Probacijos įstatymo 30 
str. 2 d. 2 p., LR BK 48 str. 7 d.)

Nepilnamečiai, besimokantys formaliojo 
švietimo įstaigose         ⁴



6

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

23
Dirbantys nepilnamečiai

Pastabos ir paaiškinimai:
1. 8, 13, 14, 21−23 punktuose pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose − duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.

2. 10 punkte nepilnametis, dalyvavęs programose, skaičius nurodomas tada, kai asmuo bent kartą dalyvavo programos užsiėmimuose.

5. Jeigu priežiūroje esantis nepilnametis mokosi ir dirba, tada pažymima, kad jis mokosi.

8. ³ - pažymimas nepilnamečių, padariusių administracinį nusižengimą (-us) skaičius, o ne padarytų administracinių nusižengimų skaičius.

                                                  

(pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

3. Perduodant nepilnamečio priežiūros vykdymą į kitą probacijos tarnybos veiklos teritoriją, ataskaitoje statistiniai duomenys kaupiami ir teikiami tokia tvarka:
3.1. 9 punktas – nepilnamečių, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, skaičius rodomas probacijos tarnyboje, kurioje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nepilnamečio 
priežiūrą priėmusi probacijos tarnyba informuoja priežiūrą perdavusią probacijos tarnybą apie  ikiteisminio tyrimo nutraukimą nepilnamečiui. 
3.2. 15 punktas – nepilnamečių skaičius rodomas probacijos tarnyboje, kurioje asmuo įvykdė arba baigė vykdyti baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio priemonę ar 
įpareigojimą atlyginti arba pašalinti žalą. 
3.3. 16 punktas – nepilnamečiai, padarę administracinį nusižengimą, nurodomi probacijos tarnybose, kurių veiklos teritorijose jie buvo padaryti priežiūros metu. 
3.4. 17−20 punktai – pateiktų teikimų ir patenkintų teikimų skaičių nurodo teikimus pateikusi probacijos tarnyba.

4. 17-20 punktai  – nurodomi teikimai, kurie pateikti ne per ataskaitinį laikotarpį, tačiau dėl kurių sprendimai yra priimti ataskaitinio laikotarpio metu; nurodomas 
skaičius teikimų  išnagrinėtų ataskaitinio laikotarpio metu, tačiau pateiktų praeitais metais.

6. ¹ - nuteisus už ne priežiūros vykdymo laikotarpiu padarytas nusikalstamas veikas, atleidus nuo bausmės ir/ar paskyrus baudžiamojo poveikio priemonę;  pakeitus 
baudžiamojo poveikio priemonę į kitą; aukštesnės instancijos teismo sprendimu panaikinus nuosprendį (nutartį) ir kt. atvejais.

7. ² -  nutraukti ikiteisminiai tyrimai  iš bendro skaičiaus atimami. Jei nepilnamečiui pradėti ikiteisminiai tyrimai už kelias nusikalstamas veikas, pažymima tik vieną 
kartą.

9.  - pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir ⁴
įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimasir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, 
reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Formalusis švietimas apima pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir 
aukštojo mokslo studijas.



7

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės apribojimo 

bausmė (BK 48 
str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 82 

str.)

kuriems bausmės 
vykdymas atidėtas 

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš pataisos 
įstaigų   (BVK 157 

str.)

Ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė, tel., el. p.



1

PATVIRTINTA
Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m.                      d. 
įsakymu Nr. V-

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

(data)

20    m.                        mėnesių duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas

iš viso moterų

1 2 3 4

1 Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus, sausio 1 d. skaičius

2

3

4

5

6

6.1 pasibaigus baudžiamojo poveikio priemonės laikui

6.2 mirus

7

8

9 Ataskaitos dieną esančių asmenų skaičius (5-6-7-8) 

10

11

11.1 pradėta ikiteisminių tyrimų

12 Dirbantys asmenys 

13

(Darbo su asmenimis, esančiais Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, kuriems paskirtos 
baudžiamojo poveikio priemonės, statistinės ataskaitos forma)

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, 
KURIEMS PASKIRTOS BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS, STATISTINĖ ATASKAITA

                                   Nr.

Asmenys, kuriems paskirtos baudžiamojo 
poveikio priemonės (BK 68, 68¹, 68²  str.)

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus per ataskaitinį laikotarpį, 
skaičius

Asmenų, kurių tolimesnis  priežiūros vykdymas perimtas jiems 
atvykus gyventi iš kitos Lietuvos probacijos tarnybos veiklos 
teritorijos, skaičius

Asmenų,  kurių tolimesnis  priežiūros vykdymas perduotas 
pasibaigus griežtesnei bausmei

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį buvo įtraukti į duomenų 
registrus, skaičius (1+2+3+4)

Asmenys per ataskaitinį laikotarpį išregistruoti iš duomenų 
registrų:

Asmenų, kurių tolimesnis  priežiūros vykdymas perduotas jiems 
išvykus gyventi į kitą  Lietuvos probacijos tarnybos veiklos 
teritoriją, skaičius

Asmenų, kurių tolimesnis  priežiūros vykdymas vykdomas įtraukus 
asmenį į registrą pagal griežtesnę bausmę, skaičius

Asmenys, padarę administracinius nusižengimus1

Kreiptasi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo už vengimą vykdyti 
baudžiamojo poveikio priemones, iš jų:

Asmenys, besimokantys formaliojo švietimo įstaigose2



2

               Pastabos ir paaiškinimai:
             

2. Jeigu priežiūroje esantis suaugęs asmuo dirba ir mokosi, tada pažymima, kad asmuo dirba.

            (pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė, tel., el. p.

1.  9, 12-13 punktuose pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose punktuose - duomenys nuo metų pradžios 
didėjančia tvarka.

3. 1 - pažymimas asmenų, padariusių administracinį nusižengimą (-us) skaičius, o ne padarytų administracinių nusižengimų 
skaičius.

4. 2 - pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, 
pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimasir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų 
reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Formalusis švietimas apima pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį 
profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas.
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PATVIRTINTA 
Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m.                      d. 
įsakymu Nr. V-

(Asmenų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos forma)

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

ASMENŲ, ESANČIŲ LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

(data)

 20    m.                             mėnesių duomenys

Eil. Nr.

Skaičius asmenų, 

iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                                    Nr.

Lietuvos probacijos tarnybos skyriaus 
pavadinimas/teritorinio padalinio 

pavadinimas

kuriems 
paskirta 

viešųjų darbų 
bausmė           
(BK 46 str.)

kuriems 
paskirta 
laisvės 

apribojimo 
bausmė           
  (BK 48 str.)

kuriems 
paskirtos 

baudžiamojo 
poveikio 

priemonės 
(BK 68, 68¹, 

68² str.)

kuriems 
paskirtos 

baudžiamojo 
poveikio 

priemonės 
(BK 70, 72¹, 

72² str.)

kuriems 
skirtos 

auklėjamojo 
poveikio 

priemonės   
(BK 82 str.)

kuriems 
bausmės 

vykdymas 
atidėtas        
(BK 75 str.)

kuriems 
bausmės 

vykdymas 
atidėtas          
(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš 
pataisos 
įstaigų   

(BVK 157 
str.)



2

Eil. Nr.

Skaičius asmenų, 

iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lietuvos probacijos tarnybos skyriaus 
pavadinimas/teritorinio padalinio 

pavadinimas

kuriems 
paskirta 

viešųjų darbų 
bausmė           
(BK 46 str.)

kuriems 
paskirta 
laisvės 

apribojimo 
bausmė           
  (BK 48 str.)

kuriems 
paskirtos 

baudžiamojo 
poveikio 

priemonės 
(BK 68, 68¹, 

68² str.)

kuriems 
paskirtos 

baudžiamojo 
poveikio 

priemonės 
(BK 70, 72¹, 

72² str.)

kuriems 
skirtos 

auklėjamojo 
poveikio 

priemonės   
(BK 82 str.)

kuriems 
bausmės 

vykdymas 
atidėtas        
(BK 75 str.)

kuriems 
bausmės 

vykdymas 
atidėtas          
(BK 92 str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš 
pataisos 
įstaigų   

(BVK 157 
str.)

10

11
Iš viso

(pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė, tel., el. p.
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PATVIRTINTA 
Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m.                      d. 
įsakymu Nr. V-

(Darbuotojų, dirbančių su asmenimis, esančiais Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, darbo krūvio statistinė ataskaitos forma)

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

(data)

 20     m.                            mėnesių duomenys

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

 DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU ASMENIMIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, DARBO 
KRŪVIO STATISTINĖ ATASKAITA

                                  Nr.

Eil. 
Nr.

Lietuvos probacijos tarnybos skyriaus 
pavadinimas/teritorinio padalinio 

pavadinimas

Buvo įskaitoje asmenų 
per ataskaitinį 

laikotarpį*

Buvo įskaitoje asmenų 
ataskaitos dienai

Darbuotojų skaičius 
(ataskaitos dienai)

Darbo krūvis per 
ataskaitinį laikotarpį
(asmenų skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį/ 
darbuotojų skaičius)

Darbo krūvis 
ataskaitos dienai
(asmenų skaičius 
ataskaitos dienai/

darbuotojų skaičius)



2

Eil. 
Nr.

Lietuvos probacijos tarnybos skyriaus 
pavadinimas/teritorinio padalinio 

pavadinimas

Buvo įskaitoje asmenų 
per ataskaitinį 

laikotarpį*

Buvo įskaitoje asmenų 
ataskaitos dienai

Darbuotojų skaičius 
(ataskaitos dienai)

Darbo krūvis per 
ataskaitinį laikotarpį
(asmenų skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį/ 
darbuotojų skaičius)

Darbo krūvis 
ataskaitos dienai
(asmenų skaičius 
ataskaitos dienai/

darbuotojų skaičius)

8

9

Iš viso

Pastabos ir paaiškinimai:

1. Nurodant priežiūroje esančių asmenų skaičių išskirti asmenis, kuriems paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pagal LR BK 68, 68¹, 68² str. 

(pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė, tel., el. p.

2.  Nurodant dirbančių skaičių neįtraukti darbuotojų jeigu jie nevykdo nuteistųjų priežiūros.
3. *Asmenų skaičius 3 skiltyje turi sutapti su skaičių suma, esančiais Darbo su asmenimis, esančiais Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos 4 eilutės 
(Ataskaitiniame laikotarpyje iš viso buvo (1+2+3)) 3 skiltyje (Asmenų skaičius) ir Darbo su asmenimis, esančiais Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, kuriems paskirtos 
baudžiamojo poveikio priemonės, statistinės ataskaitos 5 eilutės (Ataskaitiniame laikotarpyje iš viso buvo (1+2+3+4)) 3 skiltyje (Asmenų skaičius)



1

PATVIRTINTA 
Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m.                      d. 
įsakymu Nr. V-

(Probuojamųjų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos forma)

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

PROBUOJAMŲJŲ, ESANČIŲ LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA 

(data)

20    m.                                   mėnesių duomenys

Duomenų pavadinimas Iš viso

Probuojamųjų skaičius,

Iš viso Iš viso Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

                                  Nr.

Eil. 
Nr.

kuriems bausmės vykdymas atidėtas               
          (BK 75 str.)

kuriems bausmės vykdymas atidėtas               
            (BK 92 str.)

kurie lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų          
                   (BVK 157 str.)

arešto 
bausmės 
vykdymo 
atidėjimas

bausmės 
vykdymo 
atidėjimas 
75 str. 2 d.

dalinis 
vykdymo 
atidėjimas 
75 str. 3d.

arešto 
bausmės 
vykdymo 
atidėjimas

bausmės 
vykdymo 
atidėjimas 
92 str. 2 d. 

dalinis 
vykdymo 
atidėjimas 
92 str. 3 d.

lygtinio 
paleidimo 
komisijos 
nutarimu

teismo 
sprendi-

mu 

direkto-
riaus 

įsakymu

Probuojamųjų, įtrauktų į duomenų 
registrus sausio 1 d., skaičius

Probuojamųjų, įtrauktų į duomenų 
registrus per ataskaitinį laikotarpį, 
skaičius

Probuojamųjų, kurie per ataskaitinį 
laikotarpį buvo įtraukti į duomenų 
registrus, skaičius  (1+2)



1

4

4.1

4.2

5

            

              

(pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė, tel., el. p.

Probuojamųjų, kurie per ataskaitinį 
laikotarpį  išregistruoti iš duomenų 
registrų, skaičius, iš jų:

už  vengimą atlikti bausmę 
pakeitus nuosprendį   

nuteisus už priežiūros vykdymo 
laikotarpiu padarytas 
nusikalstamas veikas

Ataskaitos dieną į duomenų registrus 
įtrauktų probuojamųjų skaičius (3–4)

Pastaba.  2, 3, 4, 4.1 ir 4.2 eilutėse pateikiami duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.



1

PATVIRTINTA
Lietuvos probacijos tarnybos
direktoriaus 2022 m.                          d. 
įsakymu Nr. V-

(Darbo su smurtautojais artimoje aplinkoje, esančiais Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos forma)

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

(data)

              20      m.                                    mėnesių duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

1.1 iki 18 metų

2

2.1 iki 18 metų

3

3.1 iki 18 metų

DARBO SU SMURTAUTOJAIS ARTIMOJE APLINKOJE, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS  PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ 
ATASKAITA

                                    Nr.

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės 

apribojimo 
bausmė (BK 48 

str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio priemonės 
(BK 69, 70, 72¹, 

72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 

82 str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas 

atidėtas (BK 75 
str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas 

atidėtas (BK 92 
str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš 

pataisos įstaigų   
(BVK 157 str.)

Asmenų¹, įtrauktų į duomenų registrus, 
sausio 1 d. skaičius, iš jų

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus per 
ataskaitinį laikotarpį, skaičius, iš jų

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį 
buvo įtraukti į duomenų registrus, skaičius  
(1+2), iš jų



2

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų iš viso moterų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

kuriems paskirta 
viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 
str.)

kuriems paskirta 
laisvės 

apribojimo 
bausmė (BK 48 

str.)

kuriems paskirtos 
baudžiamojo 

poveikio priemonės 
(BK 69, 70, 72¹, 

72² str.)

kuriems skirtos 
auklėjamojo 

poveikio 
priemonės   (BK 

82 str.)

 kuriems bausmės 
vykdymas 

atidėtas (BK 75 
str.) 

kuriems bausmės 
vykdymas 

atidėtas (BK 92 
str.)

kurie lygtinai 
paleisti iš 

pataisos įstaigų   
(BVK 157 str.)

4

4.1 iki 18 metų

5 

5.1 iki 18 metų (3.1-4.1)

6

6.1 iki 18 metų

7

7.1 iki 18 metų

               Pastabos ir paaiškinimai:
            1. 5 punkte pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose punktuose − duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.

3. ² - asmenų, dalyvavusių programose, kurios konkrečiai skirtos smurtiniam elgesiui mažinti, skaičius. 

              (pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė, tel., el. p.

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį 
buvo išregistruoti iš duomenų registrų, 
skaičius, iš jų

Ataskaitos dieną į duomenų registrus 
įtrauktų asmenų skaičius(3-4), iš jų

Asmenų, dalyvavusių smurtinį elgesį 
keičiančioje programoje, skaičius, iš jų²

Asmenų, išklausiusių smurtinį elgesį 
keičiančią programą,skaičius, iš jų

2. ¹ - asmenys, kurie buvo nuteisti už smurtą artimoje aplinkoje. Pagal Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, artima aplinka - aplinka, kurią sudaro asmenys, 
siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.
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