
 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS FUNKCIJOS 
 

Resocializacijos reabilitacijos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius: 

• planuoja savo veiklą, sudaro skyriaus darbo planus, teikia pasiūlymus į įstaigos 

metinį veiklos planą; 

• periodiškai analizuoja Resocializacijos skyriaus veiklos rezultatus, statistinius 

duomenis, seka jų dinamiką ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją įstaigos vadovybei, 

Kalėjimų departamentui ir kitoms įstaigoms; 

• tobulina socialinį darbą, ieško ir diegia naujas efektyvias darbo formas;  

• bendradarbiauja su kitų pataisos įstaigų specialistais organizuojant ir vykdant 

prevencines ir intervencines nuteistųjų ir suimtųjų programas; 

• nustatyta tvarka renka, analizuoja medžiagą ir tarpininkauja dėl suimtųjų 

(nuteistųjų) skatinimo ar nubaudimo; 

• įstaigos direktoriaus ar jo pavaduotojo, kuriam priskirta resocializacijos sritis,  

pavedimu atlieka tarnybinius tyrimus dėl suimtojo (nuteistojo) padarytų drausmės pažeidimų; 

• organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumą; 

• organizuoja teisinį, dorovinį, socialinį suimtųjų ir nuteistųjų švietimą; 

• atlieka individualų ir grupinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais; 

• atlieka suimtųjų ir nuteistųjų konsultavimą ir terapiją (patariama, padedama, 

konsultuojama, lavinami socialiniai įgūdžiai); 

• vykdo suimtųjų ir nuteistųjų elgesio korekciją (skatinimas, aktyvinimas, 

reabilitacija); 

• atlieka suimtųjų ir nuteistųjų įvertinimą (renkama informacija, analizuojama, 

daromos išvados), rengia charakteristikas; 

• nagrinėja piliečių bei suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus ir skundus, sprendžia pagal 

savo kompetenciją juose keliamas problemas; 

• atlieka suimtųjų ir nuteistųjų suicidinės rizikos įvertinimą; 

• vykdo psichologinių krizių, savižudybių, tyčinio savęs žalojimo, smurto prevenciją; 

• tiria atskirų suimtųjų ir nuteistųjų grupių psichosocialinį mikroklimatą;  

• rengia socialinio tyrimo išvadas bei renka medžiagą dėl nuteistųjų lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos; 

• užtikrina suimtųjų (nuteistųjų) įstatymais nustatytų teisių įgyvendinimą skyriaus 

kompetencijos srityje; 

• tiria nuteistųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką; 

• užtikrina, kad patalpose, kuriose laikomi suimtieji (nuteistieji), būtų iškabinta 

informacija apie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas suimtųjų 

(nuteistųjų) teises, pareigas, draudimus ir dienotvarkę bei kita aktuali vaizdinė informacija; 

• padeda nuteistiesiems ir suimtiesiems gauti Lietuvos Respublikos asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą;  

• priima ir registruoja suimtųjų ir nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), 

peticijas ir skundus, adresuotus valstybės ar savivaldybių institucijų pareigūnams ar tarnautojams, 

nevyriausybinėms ar visuomeninėms organizacijoms ir tarptautinėms institucijoms; 

• vykdo nuteistųjų socialinę reabilitaciją; 

• užtikrina tinkamą pataisos priemonių nuteistiesiems įgyvendinimą; 

• organizuoja bibliotekos darbą; 

• vykdant nuteistųjų socialinę reabilitaciją bei socialinį darbą su suimtaisiais, 

įstatymų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei 

įstaigomis, visuomeninėmis ir religinėmis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais 

asmenimis. 


