
 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Resocializacijos skyriaus specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės grupė – 12. 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

3. Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti socialinį darbą, 

resocializaciją su suimtaisiais ir laikinai atvežtais nuteistaisiais (toliau – nuteistieji), organizuoti jų 

užimtumą, teikti socialinę pagalbą. 

 

 

III SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

PAREIGŪNUI 

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją; 

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, 

tarptautiniais teisės aktais ir sutartimis reglamentuojančiomis suėmimą ir bausmių vykdymą, 

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 

kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją bausmių vykdymo sistemos 

srityje; 

4.3. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu; 

4.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, 

pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose 

vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (III 

skilčiai); 

4.5. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų trečiajam lygiui. 

  

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

5.1. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių, socialinių bei kitų problemų sprendimą; 

5.2. priima, registruoja ir pateikia nagrinėjimui suimtųjų ir nuteistųjų pasiūlymus, prašymus 

(pareiškimus) ir skundus, adresuotus įstaigos direktoriui; 
5.3. pagal savo kompetenciją nagrinėja besikreipiančių į įstaigą asmenų, bei suimtųjų ir 

nuteistųjų pareiškimus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus; 

5.4. pagal priskirtas darbo sferas kontroliuoja, kad suimtieji ir nuteistieji laikytųsi nustatytos 

dienotvarkės, elgesio taisyklių, režimo, švaros, higienos reikalavimų bei tvarkos palaikymo bendro 

naudojimosi ir gyvenamose patalpose; 

5.5. vykdo individualų darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, pokalbius fiksuodamas 

atitinkamuose žurnaluose (registruose); 

5.6. vykdo individualų darbą su režimo reikalavimų ir vidaus tvarkos pažeidėjais, aiškinasi 

padarytų pažeidimų priežastis, pokalbius fiksuojant atitinkamuose žurnaluose (registruose); 

5.7. rengia dokumentaciją dėl suimtųjų ir nuteistųjų padarytų pažeidimų ir teikia ją 

svarstymui Drausmės komisijai;  
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5.8. rengia dokumentus dėl suimtųjų ir nuteistųjų nubaudimo ar skatinimo ir pateikia juos 

atsakingam asmeniui užregistruoti; patikslintus duomenis apie paskirtas drausmines nuobaudas ar 

paskatinimo priemones suveda į informacinę sistemą „PRISONIS“; 

5.9. vykdo individualų ir programinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, linkusiais 

savižudybei ar savižalojimui; 

5.10. vykdo socialinį darbą su suimtaisiais, resocializaciją - su nuteistaisiais, atliekančiais 

drausmines nuobaudas drausmės izoliatoriuje,  

5.11. vykdo kultūrinę, sportinę bei švietėjišką veiklą su suimtaisiais ir nuteistaisiais; 

5.12. organizuoja pozityvaus užimtumo užsiėmimus už kameros ribų (suimtųjų ir nuteistųjų 

laisvalaikio užimtumo centre, koplyčioje, skaitykloje).  

5.13. vykdo suimtųjų ir nuteistųjų grupinius užsiėmimus; 

5.14. vietiniu radijo kanalu skaito pranešimus ir paskaitas įvairiomis temomis; 

5.15. dalyvauja (išskyrus nedarbo ir šventines dienas) iš įstaigos paleidžiant suimtuosius ir 

nuteistuosius; 

5.16. rengia suimtųjų ir nuteistųjų charakteristikas; 

5.17. pildo su atliekamomis pareigybės funkcijomis susijusią dokumentaciją, pagal 

kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; 

5.18. kartu su mokymo įstaigomis organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų bendrąjį lavinimą ir/ar 

profesinį mokymą; 

5.19. teikia pasiūlymus į Resocializacijos skyriaus  ketvirčio veiklos planus; 

5.20. ne vėliau kaip per dvi darbo dienas suimtiesiems ir nuteistiesiems pateikia 

informacinius pranešimus apie piniginių lėšų įskaitymą į jų asmeninę sąskaitą; 

5.21. įstaigos vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius tyrimus dėl suimtojo ar nuteistojo 

įstaigai padarytos žalos nustatymo; 

5.22. dalyvauja komisijų, darbo grupių, tarybų veikloje;  

5.23. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus 

tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai. 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO 

PAVALDUMAS 

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Resocializacijos skyriaus 

viršininkui. 

 


