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RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS  

VYRESNIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS PRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Resocializacijos skyriaus (toliau tekste – skyrius) vyresnysis specialistas yra statutinis 

valstybės tarnautojas.  

2. Pareigybės grupė – 10. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

3. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti nuteistųjų pakartotinio 

nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimus, rengti nuteistųjų Socialinio tyrimo išvadas, planuoti 

nuteistųjų resocializacijos procesą bei vertinti nuteistųjų daromą pažangą, valdant kriminogeninius 

poreikius.   

 

III SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

 

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

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą 

arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį 

administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos 

taisyklėmis; 

4.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus; 

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 

statute; 

4.7. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-

380/V-618, nustatytus reikalavimus  III skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas; 

4.8. atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties 

šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 

statuto įgyvendinimo“, nustatytus III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 
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5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

5.1. susipažįsta su naujai atvykusių nuteistųjų asmens bylomis; 

5.2. nurodo nuteistiesiems privalomai atvykti nusikalstamumo rizikos pirminiam vertinimui, 

pakartotiniam vertinimui, individualaus socialinės reabilitacijos plano sudarymui ar koregavimui. 

5.3. atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą;  

5.4. teisės aktų nustatytais atvejais rengia Socialinio tyrimo išvadas; 

5.5. atsižvelgdamas į nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo, dalyvavimo  

prevencinėse bei intervencinėse priemonėse rezultatus, rengia, peržiūri bei koreguoja individualius 

nuteistųjų socialinės reabilitacijos planus; 

5.6. atsižvelgdamas į nuteistųjų individualaus socialinės reabilitacijos plane numatytų 

priemonių vykdymo rezultatus bei kitus reikšmingus faktus, vertina nuteistųjų daromą pažangą, 

valdant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką; 

5.7. nagrinėja besikreipiančių į įstaigą asmenų bei nuteistųjų pareiškimus, prašymus, 

skundus, pagal savo kompetenciją rengia atsakymų projektus; 

5.8. vykdo individualų socialinį darbą su kiekvienu nuteistuoju, pokalbius fiksuodamas 

atitinkamuose žurnaluose  registruose) ir individualaus darbo su nuteistaisiais knygelėse; 

 5.9. kartu su skyriaus vyriausiuoju specialistu, koordinuojančiu vyresniųjų specialistų darbą,  

tiria resocializacijos eigą sektoriuose ir už jų ribų, teikia rekomendacijas skyriaus specialistams dėl 

pataisos programų vykdymo, siekiant geresnių darbo rezultatų ir efektyvesnio jų vykdymo; 

 5.10. pildo ir saugo su skyriaus veikla susijusią dokumentaciją; 

5.11. teikia pasiūlymus rengiant skyriaus ketvirčio planus, užtikrinant tikslingą skyriaus 

darbą; 

5.12. reikalauja, kad nuteistieji tiksliai laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

5.13. stebi neformalią nuteistųjų taisyklių raišką įstaigoje bei informuoja skyriaus viršininką, 

vyriausiąjį specialistą, koordinuojantį skyriaus veiklą sektoriuje, vyriausiąjį specialistą, 

koordinuojantį skyriaus veiklą nuteistųjų, apgyvendintų už įstaigos ribų, būriuose, Saugumo 

valdymo bei Kriminalinės žvalgybos skyrių pareigūnus apie negatyvius nuteistųjų elgesio pokyčius, 

kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemoms spr sti; 

5.14. teikia statistinius duomenis apie savo darbo rezultatus skyriaus viršininkui ir 

vyriausiajam specialistui, koordinuojančiam vyresniųjų specialistų darbą; 

5.15. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 

5.16. esant ypatingam įvykiui, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą; 

5.17. nesant kito Resocializacijos skyriaus vyresniojo specialisto (atostogos, liga, 

komandiruotė ar kt.) atlieka jo funkcijas; 

5.18. vykdo kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir 

kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, skyriaus viršininko ir vyriausiojo 

specialisto, koordinuojančio vyresniųjų specialistų darbą, pavedimus, susijusius su skyriui pavestų 

uždavinių įgyvendinimu. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS 

 

 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Resocializacijos skyriaus 

vyriausiajam specialistui, koordinuojančiam vyresniųjų specialistų darbą. 

________________ 

 

 

 

 

 


