
Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką 1 (vienai) laisvai Vilniaus pataisos namų Socialinės 

reabilitacijos skyriaus specialisto pareigybei užimti: pareigybės grandis - pataisos pareigūnas, pareiginės 

algos koeficientas (baziniais dydžiais) 5-9 . 

Specialieji reikalavimai pretendentams: 

 turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą 

specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

 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; 

 išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles; 

 mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

 mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

 atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams, Kalėjimų departamento prie  Lietuvos Respublikos 

Teisingumo ministerijos statute. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje, 

užtikrinančias įstaigai teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą – nuteistųjų socialinėje 

reabilitacijoje. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

 darbą su nuteistaisiais organizuoja ir dirba vadovaudamasis Teisingumo ministro, 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir pataisos 

namų direktoriaus įsakymais patvirtintomis arba aprobuotomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos 

programomis, metodikomis, instrukcijomis; 

 kontroliuoja ir reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi nustatytos dienotvarkės, elgesio 

taisyklių, režimo, švaros, higienos reikalavimu bei palaikytų tvarką bendro naudojimo ir 

gyvenamuosiuose patalpose, siekiant užtikrinti įstaigoje nustatytų vidaus tvarkų laikymąsi; 

 registruoja, siunčia nuteistųjų rašytinius prašymus (pareiškimus), pasiūlymus, peticijas 

ir skundus, pildo Individualaus darbo su nuteistuoju knygelę, išduoda jiems korteles su 

fotonuotrauka, įrašytu vardu ir pavarde bei teikia socialinę pagalbą nuteistiesiems atsižvelgiant į jų 

individualius poreikius ir asmenines problemas; 

 stebi neformalią būrio nuteistųjų struktūrą bei informuoja skyriaus viršininką ar jo 

pavaduotoja, Apsaugos ir priežiūros bei Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus apie 

negatyvius nuteistųjų elgesio pokyčius, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemoms 

spręsti; 

 vykdo nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietos parengiamąjį darbą, siekiant 

efektyvesnio nuteistųjų integracijos į visuomenę proceso, atlieka teisės pažeidėjo rizikos veiksnių ir 

teisės pažeidėjo keliamos rizikos įvertinimą pagal OASys metodiką; 

 rengia, nuteistųjų, socialinio tyrimo išvadas bei esant būtinumui rašo jų charakteristikas: 



dėl malonės, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja tesės aktai, institucijos ar fiziniai 

asmenys; 

 teikia pataisos namų administracijai siūlymus dėl paskatinimo ar drausminių nuobaudų 

skyrimo nuteistiesiems, įstatymų nustatyta tvarka įformina tam reikalingus dokumentus bei 

 supažindina nuteistuosius apie skirtą paskatinimą ar drausminę nuobaudą; 

bendradarbiauja su valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis 

dokumentų nuteistiesiems išdavimo ir grąžinimo klausimais, užtikrindamas tikslų reikiamos 

informacijos pateikimą ir efektyvų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, susijusiais su 

skyriaus kompetencija; 

 dalyvauja rengiant teisės aktų projektus nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir skyriaus 

kompetencijai priskirtais klausimais; 

 vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų 

vadovybės ir skyriaus viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus. 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki  2018 m. gegužės 21 d. imtinai, asmeniškai privalo 

pateikti įstaigai: 

 rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų 

kopijas; 

 gyvenimo aprašymą; 

 užpildyta Pretendento anketą; 

 asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per 

Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą. 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki  2018 m. gegužės 21 d. imtinai, asmeniškai privalo 

pateikti įstaigai: 

 rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų 

kopijas; 

 gyvenimo aprašymą; 

 užpildyta Pretendento anketą; 

 asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per 

Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą. 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, 

teisės aktų nustatyta tvarka jis turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Medicinos centre. 

Pretendentams, kurie tinkami tarnybai pagal nustatytus sveikatos būklės reikalavimus, bus išsiunčiamas 

pranešimas apie fizinio pasirengimo patikrinimo datą, laiką ir vietą, atrankos datą, laiką ir vietą. 

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: 

Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823, mob.868264646, kontaktinis asmuo – Personalo skyr. 

Vedėja Donata Kračkienė 


