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LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS 

RESOCIALIZACIJOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pavaldumą ir 

darbo organizavimą. Skyrius yra Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba)  padalinys, 

koordinuojantis tinkamą ir vienodą bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu (išskyrus turtinių teisių 

apribojimo bausmes), baudžiamojo poveikio priemonių (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto 

konfiskavimą, įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą), auklėjamojo poveikio priemonių 

(išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) ir probacijos (toliau – bausmės, nesusijusios su 

laisvės atėmimu, ir probacija) vykdymą, nuteistųjų rosocializacijos ir integracijos procesus, 

kontroliuojantis Tarnybos veiklą.  

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais 

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, 

Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo 

ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir 

šiais Nuostatais.  

3. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, 

proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais principais. 

4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kurio kuravimo sričiai 

priskirta Skyriaus veikla. 

 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:  

5.1. koordinuoti tinkamą ir vienodą bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos 

vykdymą, socialinio tyrimo išvadų rengimą, 

5.2. prižiūrėti ir kontroliuoti Tarnybos veiklą, užtikrinti inovacijų diegimą;  

6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

6.1. prižiūri bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, ir probacijos vykdymo procesą, 

siekdamas užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir nusikalstamų veikų recidyvo mažinimą, 

atlieka planinius ir neplaninius Tarnybos veiklos patikrinimus; 

6.2. analizuoja ir vertina Tarnybos veiklos efektyvumą, teikia siūlymus Tarnybos direktoriui 

dėl Tarnybos veiklos optimizavimo, gerinimo ir inovacijų diegimo; 

6.3. koordinuoja elgesio pataisos programų taikymą ir teikia metodinę pagalbą elgesio 

programų vykdymo klausimais; 

6.4. teikia metodinę pagalbą pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų klausimais, 

koordinuoja ir kontroliuoja atliekamų vertinimų kokybę; 

6.5. koordinuoja Tarnybos psichologų veiklą, teikia psichologams praktinę ir metodinę 

pagalbą; 



 

 

2 

6.6. teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su bausmių, 

nesusijusių su laisvės atėmimu, ir probacija, tobulinimo, dalyvauja rengiant bei rengia teisės aktų, 

reglamentuojančių Tarnybos veiklą, projektus; 

6.7. teikia metodinę pagalbą Tarnybos pareigūnams dėl tinkamo ir efektyvaus teismų 

sprendimų vykdymo; 

6.8. kontroliuoja ir koordinuoja mediacijos procesą ir resocializacijos priemonių vykdymą 

Tarnyboje; 

6.9. koordinuoja Tarnybos ir laisvės atėmimo vietų įstaigų bendradarbiavimą; 

6.10. koordinuoja Tarnybos pareigūnų bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybės 

institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, 

siekdamas užtikrinti veiksmingesnę nuteistų asmenų resocializaciją ir integraciją į visuomenę; 

6.11. nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų, kuriems taikoma apsauga nuo 

nusikalstamo poveikio priemonių, probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, priežiūrą;  

6.12. pagal pataisos įstaigų prašymus atlieka asmenų, kuriems taikoma apsauga nuo 

nusikalstamo poveikio priemonių, socialinės aplinkos tyrimus; 

6.13. lankosi nuteistųjų gyvenamosiose ir darbo (mokymosi) vietose; 

6.14. nedelsiant reaguoja į situaciją ar gautą informaciją dėl netinkamos nuteistųjų priežiūros 

ar kitų ypatingų įvykių Tarnyboje, tikrina gautą informaciją (pagal telefoninius skambučius, gautus 

skundus, patikrintas bylas); 

6.15. kontroliuoja ir koordinuoja tinkamą elektroninių stebėjimo priemonių naudojimą 

Tarnyboje; 
6.16. kontroliuoja elektroninio stebėjimo sistemos priemonėmis probuojamųjų, nuteistųjų, 

kuriems paskirta intensyvi priežiūra, judėjimą, kad būtų užtikrintas tinkamas intensyvios priežiūros 
ar nustatytų įpareigojimų (pareigų) vykdymas;  

6.17. analizuoja iš Tarnybos pareigūnų gautą informaciją apie elektroninės stebėjimo 
sistemos veikimą, reaguoja į elektroninio stebėjimo sistemos gedimus, užtikrina skubų gedimų 
pašalinimą; 

6.18. informuoja Tarnybos direktorių apie nustatytus trūkumus Tarnybos veikloje ir siūlo 

priemones jiems pašalinti. 

7. Vykdo ir kitas Skyriui įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

SKYRIAUS TEISĖS 

 

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

8.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių ir darbuotojų informaciją Skyriaus 

kompetencijos klausimais;  

8.2. kontroliuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ar Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka kaip Tarnyba laikosi 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, kaip vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės 

aktus;  

8.3. teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl teisės aktų pakeitimo, papildymo ar 

pripažinimo netekusiais galios. 

9. Skyrius turi ir kitų įstatymais ir kitais teisės aktais sutektų teisių.  

 

IV SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

10. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra Tarnybos metinis veiklos planas bei šie 

Nuostatai.  
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11. Skyriui vadovauja viršininkas, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia 

iš pareigų Tarnybos direktorius.  

12. Skyriaus darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato jų pareigybių 

aprašymai.  

 

_________________________ 
 

 


