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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 5 dalimi,
Vilniaus pataisos namų nuostatų,  patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m.
kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65 ,,Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 12 punktu,  Kalėji-
mų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departame-
ntas) 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-565 ,,Dėl įgaliojimo tvirtinti Kalėjimų departamentui
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių statutinių įstaigų pataisos pareigūnų
pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus“ ir atsižvelgdamas į Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 3-106 „Dėl Vilniaus pataisos namų pareigybių sąrašo, patvirtinto
Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-273 ,,Dėl Vilniaus pa-
taisos namų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u  Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus specialisto (vertintojų
grupė) pareigybės aprašymą (pridedama).

2. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui supažindinti  su šiuo įsakymu direktoriaus
pavaduotoją Romą Ostanavičių, Resocializacijos skyriaus viršininkę Aną Urbanavičienę, Veiklos
organizavimo  skyriaus  vedėją  Denį  Riabcevą  ir  specialistą  (informacinių  technologijų
administravimo klausimais) Maksimą Chaliapiną.

Direktorius                  Viktoras Davidenko



PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus 
2021 m.             d. įsakymu Nr. 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS 
VYRESNIOJO SPECIALISTO (VERTINTOJŲ GRUPĖ)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Resocializacijos skyriaus vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. 
2. Pareigybės grupė – 10 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3.  Resocializacijos  skyriaus  vyresniojo  specialisto  pareigybė  reikalinga  atlikti  nuteistųjų
pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimus, planuoti  nuteistųjų resocializacijos procesą
bei vertinti nuteistųjų daromą pažangą, valdant kriminogeninius poreikius. 

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą

arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį, socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;
4.2.  būti  susipažinusiam  su  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  tarptautinėmis  sutartimis,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių
vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.4. mokėti  kaupti,  sisteminti  ir apibendrinti  informaciją,  gebėti  sklandžiai  dėstyti  mintis

raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti 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

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1.  atlieka  nuteistųjų  pakartotinio  nusikalstamo  elgesio  rizikos  vertinimus,  naudojant

adaptuotas  ir  aprobuotas  rizikos  vertinimo  metodikas,  kuriomis  yra  apmokytas  dirbti,  siekiant
įvertinti,  kiek tikėtina,  kad nuteistasis  bus  pakartotinai  nuteistas,  nustatyti  ir  klasifikuoti  rizikos
veiksnius, susijusius su teisės pažeidimu;



5.2.  teisės  aktų  nustatytais  atvejais  rengia  socialinio  tyrimo  išvadas,  siekiant  užtikrinti
objektyvios  informacijos  apie  nuteistojo  nusikalstamo  elgesio  rizikos,  elgesio  laisvės  atėmimo
bausmės atlikimo metu, dalyvavimo elgesio pataisos programose ir jų rezultatų bei kitų reikšmingų
duomenų, pateikimą;

5.3.  atsižvelgiant  į  nuteistųjų  nusikalstamo  elgesio  rizikos  įvertinimo,  dalyvavimo
prevencinėse bei intervencinėse priemonėse rezultatus, rengia, peržiūri bei koreguoja individualius
nuteistųjų socialinės reabilitacijos planus;

5.4.  atsižvelgdamas  į  nuteistųjų  individualaus  socialinės  reabilitacijos  plane  numatytų
priemonių vykdymo rezultatus  bei  kitus  reikšmingus faktus,  vertina nuteistųjų daromą pažangą,
valdant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką;

5.5.  kartu  su  skyriaus  vyriausiuoju  specialistu  tiria  resocializacijos  eigą  būriuose,  teikia
rekomendacijas  skyriaus  specialistams  dėl  socialinės  reabilitacijos  priemonių  vykdymo,  siekiant
efektyvesnio jų organizavimo;

5.6.  pagal  kompetenciją  bendradarbiauja  su  kitomis  teisėsaugos  institucijomis,  siekiant
tęstinumo, duomenų išsamumo ir objektyvumo;

5.7.  savo  kompetencijos  bei  veiklose  srities  ribose  priima  nuteistuosius  ir  suimtuosius
asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

5.8. siekiant užtikrinti įstaigoje nustatytų vidaus tvarkų laikymąsi, kontroliuoja ir reikalauja,
kad  nuteistieji  ir  suimtieji  laikytųsi  nustatytos  dienotvarkės,  elgesio  taisyklių,  režimo,  švaros,
higienos reikalavimų bei palaikytų tvarką bendro naudojimo ir gyvenamosiose patalpose;

5.9. stebi neformalią nuteistųjų taisyklių raišką įstaigoje bei informuoja skyriaus viršininką,
Saugumo valdymo bei Kriminalinės žvalgybos skyrių pareigūnus apie negatyvius nuteistųjų elgesio
pokyčius, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemoms spręsti;

5.10.  teikia  statistinius  duomenis  apie  savo  darbo  rezultatus  skyriaus  vyriausiajam
specialistui, siekiant užtikrinti resocializacijos proceso vykdymo eigą bei stebėseną;

5.11. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems pareigūnams, siekiant
užtikrinti  gerosios  patirties  sklaidą  bei  tinkamos  nuteistųjų  resocializacijos  proceso  vykdymo
praktikos formavimą;

5.12.  nagrinėja  gaunamus  valstybės  institucijų  ir  visuomeninių  organizacijų,  piliečių  ir
nuteistųjų,  laikomų  pataisos  namuose,  raštus,  pareiškimus,  prašymus,  pasiūlymus  ir  skundus,
susijusius su skyriaus kompetencija bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas tikslų reikiamos
informacijos pateikimą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

5.13. esant ypatingam įvykiui, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą;
5.14.  nesant  kito  Resocializacijos  skyriaus  vyresniojo  specialisto  (atostogos,  liga,

komandiruotė) atlieka jo funkcijas;
5.15.  vykdo  ir  kitus  su  įstaigos  ar  įstaigos  struktūrinio  padalinio  funkcijomis  susijusius

nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

_____________________

Susipažinau
____________________________ 
                    (Parašas)
_____________________________
             (Vardas ir pavardė) 
____________________________
                         (Data)
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