
LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGŲ UŽ INDIVIDUALAUS RESOCIALIZACIJOS PLANO DALIŲ

PILDYMĄ IR JOSE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ DARBUOTOJŲ
PASKYRIMO

2023 m. sausio       Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigos  vidaus  tvarkos  taisyklių,  patvirtintų
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministro  2022  m.  gruodžio  30  d.  įsakymu  Nr.  1R-444 „Dėl
Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo kodekso,  Lietuvos  Respublikos  probacijos  įstatymo  ir
Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo įgyvendinimo“, 207 punktu:

1. N u s t a t a u, kad: 
1.1. Individualaus resocializacijos plano dalis pildo:
1.1.1.  I  skyrių  „Bendroji  informacija  apie  nuteistąjį  (-ąją)“  –  kalėjimo  Resocializacijos

skyriaus kontaktinis pareigūnas;
1.1.2. II skyrių „Adaptacija laisvės atėmimo vietų įstaigoje“ – kalėjimo Resocializacijos

skyriaus  psichologas,  atliekantis  naujai  atvykusių  asmenų psichologinį  vertinimą,  ir  specialistai,
koordinuojantys šiame skyriuje numatytų priemonių įgyvendinimą;

1.1.3. III  skyrių  „Nusikalstamo  elgesio  rizikos  vertinimas“  –  kalėjimo  Resocializacijos
skyriaus specialistas, atsakingas už pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą;

1.1.4. IV  skyrių  „Nusikalstamo  elgesio  rizikos  valdymas“  –  kalėjimo  Resocializacijos
skyriaus specialistai, atsakingi už socialinį darbą ir psichologines intervencijas;

1.1.5. V skyrių „Rizikos valdymo priemonių įgyvendinimas“ – kalėjimo Resocializacijos
skyriaus  specialistai,  koordinuojantys  IV  skyriuje  „Nusikalstamo  elgesio  rizikos  valdymas“
numatytų priemonių įgyvendinimą.

1.2. Individualiame resocializacijos plane numatytų priemonių  įgyvendinimo stebėseną
vykdo kalėjimo Resocializacijos skyriaus kontaktinis pareigūnas.

2. N u r o d a u,  kad  individualūs  socialinės  reabilitacijos  planai,  sudaryti
nuteistiesiems pagal teisės aktus, kurie galiojo iki 2022 m. gruodžio 31 d., tęsiami ne ilgiau kaip iki
2024 m. gruodžio 31 d.

3. P a v e d u   Lietuvos  kalėjimų  tarnybos  Dokumentų  valdymo  skyriui  su  šiuo
įsakymu supažindinti Lietuvos kalėjimų tarnybos administracijos padalinių viršininkus ir paskelbti
jį Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėje.

Direktorius Virginijus Kulikauskas
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