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TREČIOJO SEKTORIAUS RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS  SPECIALISTO 

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I  SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus (toliau – Skyrius)  specialistas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

2. Pareigybės lygis – B. 

 


II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  


3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

       3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba 

iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 

3.2. būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais; 

3.3. turėti bazinę kompiuterio raštingumo kvalifikaciją. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  

FUNKCIJOS 

 

                   4.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. darbą su nuteistaisiais organizuoja ir dirba vadovaudamasis galiojančiais teisės 

aktais ir aprobuotomis nuteistųjų resocializacijos programomis, metodikomis, instrukcijomis; 

4.2. organizuoja bei taiko pozityvaus užimtumo korekcinio, edukacinio, socialinių ir 

kitų įgūdžių lavinimo  priemones nuteistiesiems mažinant pakartotinio nuskalstamo elgesio riziką; 

4.3. ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų 

dalyvavimą resocializacijos programose ir pozityvaus užimtumo priemonėse; 

4.4. pagal savo kompetenciją  vykdo skyriaus sudaromų bylų pagal dokumentacijos 

planą ir kitų dokumentų tvarkymą; 

4.5. dirba individualų ir grupinį socialinės reabilitacijos darbą su nuteistaisiais; 

4.6. informuoja savo vadovus apie negatyvias nuteistųjų elgesio pokyčių tendencijas, 

kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemai spręsti; 

4.7. stebi ir tiria neoficialią nuteistųjų aplinką, naudoja šio tyrimo rezultatus nuteistųjų 

resocializacijai; 

     4.8. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, visuomeninėmis ir religinėmis 

organizacijomis  nuteistųjų resocializacijos organizavimo klausimais; 

4.9. bendradarbiauja su kitų tarnybų ar įstaigų darbuotojais nuteistųjų resocializacijos  

klausimais; 



                   4.10. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, 

kuruojančio Trečiojo sektoriaus veiklą, Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininko, 

Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pavestas funkcijas, susijusias 

su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu. 

 

  

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau 

 
––––––––––––––––––––––––––– 
                       (Parašas) 
 
––––––––––––––––––––––––––– 
                (Vardas ir pavardė) 
 
––––––––––––––––––––––––––– 
                          (Data) 




