
VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS VALDYBOS  

RESOCIALIZACIJOS IR PROBACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Veiklos organizavimo ir kontrolės valdybos Resocializacijos ir probacijos skyriaus (toliau – 

skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės grandis – vyresnysis pataisos pareigūnas. 

3. Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 7–11. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS  

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto reikalinga vykdyti nuteistųjų socialinės reabilitacijos, 

perkėlimo į pusiaukelės namus ir lygtinio paleidimo organizavimo kontrolę, rengti šiais klausimais 

metodines rekomendacijas, teikti metodinę bei praktinę pagalbą Kalėjimų departamentui prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžių įstaigų 

socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojams. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešojo 

administravimo ir specialiosios veiklos funkcijas – nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir parengimo 

lygtiniam paleidimui.  

 

IV SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI  

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, 

edukologijos, sociologijos arba socialinio darbo krypčių išsilavinimą ir/arba mokytojo (auklėtojo) 

kvalifikaciją;  

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų socialinio darbo arba darbo Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžiose įstaigose patirtį; 

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą 

bei nuteistųjų resocializacijos metodus ir priemones;  

6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;  

6.5. išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;  

6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;  

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; 

6.8. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, 

pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, 

pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-

618, pagal šio sąvado III skiltį. 



 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

7.1. rengia analitines apžvalgas apie suimtųjų ir nuteistųjų drausmę ir jiems taikytas poveikio 

priemones, teikia jas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovybei bei kitoms 

suinteresuotoms tarnyboms, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos kaupimą ir pateikimą;  

7.2. rengia Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus komisijų veiklos apžvalgas, 

užtikrindamas informacijos apie perkėlimo į Pusiaukelės apibendrinimą ir pateikimą Kalėjimų 

departamento vadovybei; 

7.3. teikia praktinę ir metodinę pagalbą laisvės atėmimo vietų įstaigose socialinės 

reabilitacijos tarnyboms organizuojant ir vykdant jų veiklą, užtikrindamas minėtų tarnybų veiklos 

teisėtumą, tinkamą funkcijų bei uždavinių atlikimą;  

7.4. tikrina Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų socialinės reabilitacijos tarnybų veiklą, 

rengia pažymas apie patikrinimų rezultatus, užtikrindamas minėtų tarnybų veiklos teisėtumą, 

tinkamą funkcijų bei uždavinių atlikimą;  

7.5. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Kalėjimų departamentui pavaldžių 

įstaigų socialinės reabilitacijos tarnybų veiklą, projektus, užtikrindamas teisėtą pavaldžių įstaigų 

Socialinės reabilitacijos tarnybų veiklą;  

7.6. rengia su Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus komisijų ir Lygtinio paleidimo 

komisijų veikla susijusių Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymų projektus, užtikrindamas 

sklandžią šių komisijų veiklą;  

7.7. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant nuteistųjų ir suimtųjų resocializacijos procesą, 

pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą rengiant socialinės reabilitacijos programas ir esant 

poreikiui prižiūri tokių programų vykdymą; 

7.8. kuruoja naujai atvykusių nuteistųjų adaptaciją pataisos įstaigose ir nuteistųjų ruošimą 

lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigų, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų, esančių pataisos 

įstaigose, adaptacinių ir integracijos į visuomenę procesų eigą;  

7.9. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus, prašymus, 

pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas pagrįstą ir objektyvų 

pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą;  

7.10. dalyvauja nuteistųjų ir suimtųjų priėmimuose asmeniniais klausimais laisvės atėmimo 

vietų įstaigose, užtikrindamas operatyvų nuteistųjų ir suimtųjų klausimų sprendimą; 

7.11. organizuoja statistinės informacijos apie priklausomus nuo psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo asmenis bei laisvės atėmimo vietų įstaigose jiems teikiamas paslaugas ir jų prieinamumą, 

rinkimą, kaupimą ir sisteminimą;  

7.12. rengia Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijų veiklos apžvalgas, užtikrindamas 

informacijos apie lygtinio paleidimo eigą apibendrinimą ir pateikimą Kalėjimų departamento 

vadovybei;  

7.13. vykdo dokumentų, susijusių su nuteistųjų lygtiniu paleidimu iš pataisos įstaigų, rengimo 

kokybės kontrolę;  

7.14. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms 

pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;  

7.15. vykdo kitus su Resocializacijos ir probacijos skyriaus funkcijomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti 

uždaviniai ir funkcijos.  
 

VI SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 
 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Resocializacijos ir 

probacijos skyriaus viršininkui.  
________________________ 


