
LUKISKIU TARDYMO IZOLIAT ORIAUS-KALEJIMO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL LUKr SrrV TARDvM o rzoLrAT oRTAUS-KALEJIMo so c IALINE s

REABILITACIJOS SKYRIAUS NUOSTATU PATVIRTINIMO

2018 m. s"svzerJ 0 a. Nr. l'{ 33
Vilnius

Vadovaudamasis Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo nuostatq, patvirtintq Luki5kiq
tardymo izoliatoriaus-kalejimo direktoriaus 2014 m. kovo 6 d. isakymu Nr. 1R-65 ,,Del Kalejimq
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZiq istaigq nuostatq
patvirtinim o", 12 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus LukiSkiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo Socialines reabilitacijos
skyriaus nuostatus.

2.P rip ai. i s t u netekusiu galios Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo direktoriaus
2010 m. vasario 2 d. isakym4 Nr. 1-19 ,,Del Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo Socialines
reabilitacij o s skyriaus nuostatq patvirtinimo".

3. P a v e d u Administracijos reikalq skyriui su Siuo lsakymu supaZindinti Socialines
reabilitacijos skyriaus specialistg Dovilg Jonu5kaitg-Zunkieng, Socialines reabilitacijos skyriaus
specialistus bei 5! isakym4 paskelbti istaigos interneto ir intraneto svetainese.

Direktorius iktoras Davidenko
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PATVIRTINTA
LukiSkiq tar8ymo izoliatoriaus-kalej imo
direktoriaus 2018 m. sesuZds flJa.'
lsakymu Nr. /- / 5 5

SOCIALINES REABILITACIJOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialines reabilitacijos skyrius (toliau - SRS) yra Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-
kalejimo (toliau - Luki5kiq TI-K arba istaiga) administracijos strukt[rinis padalinys, organizuojantis
ir vykdantis socialini, individualq ir grupini korekcini darb4 su suimtaisiais ir nuteistaisiais.

2. SRS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtbis teises aktais, Lietuvos
Respublikos tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas)
direktoriaus, Luki5kiq TI-K direktoriaus isakymais, Vidaus tvarkos taisyklemis, kitais teises aktais ir
Siais nuostatais.

3. SRS darbuotojq veikla grindZiama istatymo virSenybes, lygiateisi5kumo, skaidrumo,
teisingumo ir teisetumo principais.

II SKYRIUS
SOCIALINES REABILITACIJOS SKYRIAUS UZDAVINIAI

Svarbiausieji SRS uZdaviniai yra:
uZtikrinti teises aktq vykdym4 socialinio darbo ir socialines reabilitacijos srityse;

teikti socialing pagalb4 suimtiesiems ir nuteistiesiems; h
uZtikrinti bausmes atlikimo ir suemimo reZimo reikalavimq laikym4si;
vykdytr nuteistqjq socialing reabilitacij4 bei socialinf darb4 su suimtaisiais;

istatymq nustafrta tvarka rengti nuteistuosius integracijai i visuomeng.

III SKYRIUS
SOCIALINES REABILITACIJOS SKYRIAUS FUNKCIJOS

5. SRS vykdydamas jampavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
5.1. teikia pasillymus planuojant savo veikl4 i istaigos metini

skyriaus ketvirdio veiklos planus;
5.2. teises aktr+ nustatyta tvarka teikia informacij4 istaigos

departamentui ir kitoms institucijoms;
5.3. teikia suimtiesiems ir nuteistiesiems Zoding bei raSyting informacrj4 apie jq laikymo

Luki5kiq TI-K tvarkE ir s4lygas, teises, pareigas ir jiems taikomus draudimus, informuoja apie

suemimo vykdym4 ir bausmes atlikim4 reglamentuojandius teisds aktus'bei pasikeitimus;
5.4. rengia medZiagas del suimtqjq ir nuteistqjq nubaudimo ar skatinimo;
5.5. bendradarbiaudamas su kitais istaigos skyriais (tarnybomis) ai5kinasi ir Salina reZimo,

paZeidimq prieZastis bei s4lygas;
5.6. bendradarbiaudamas su kitais skyriais (tarnybomis), organizuoja suimtiesiems ir

nuteistiesiems kulturinius ir sportinius renginius, suimtqjq ir nuteistqjq laisvalaikio uZimtum4;
5.7. organizuoja suimtqjq ir nuteistqjq socialini, teisini bei dorovini Svietim4;

veiklos plan4, sudaro

vadovybei, Kalejimq
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5.8. organizuoja suimtiesiems ir nuteistiesiems religiniq apeigq atlikim4;
5.9. nagrineja pagal kompetencij4 asmenq, besikreipiandiq i istaig4, suimtqjq bei nuteistqjq

pareiSkimus, pra5ymus, skundus ir rengia atsakymq projektus;
5.10. atlieka individualq ir grupini darba su suimtaisiais ir nuteistaisiais;
5.11. rengia suimqjq ir nuteistqjq charakteristikas bei vertina nuteistqjq nusikalstamo elgesio

izlk4, taip pat rengia socialinio tyrimo i5vadas;
5.12. rengia ir pateikia informacij4 apie suimtqjq ir nuteistqjq teises, bei jiems taikomus

draudimus (apribojimus);
5.13. bendradarbiaujant suUkio sky'riumi, organizuojahigienos ir laisvalaikio prekiq isigijim4

suimtiesiems ir nuteistiesiems ;

5.14. bendradarbiauja su migracijos tamybomis tvarkant ir i5duodant nuteistiesiems asmens

tapatybg patvirtinandius dokumentus;
5.15. priima, registruoja ir pateikia i5siuntimui suimtqiq ir nuteistqjq pasiUlymus, pra5ymus

(parei5kimus), peticijas ir skundus, adresuotus valstybes ar savivaldybiq institucijq pareiglnams ar

tarnautojams, nevyriausybinems ar visuomeninems organizacijoms ir tarptautinems institucijoms;
5.16. igyvendinant Kalejimq departamento aprobuotas ir privalomas programas, vykdo

nuteistqjq socialing reabilitacij4 bei socialini darb4 su suimtaisiais; ri,

5.17. bendradarbiauja su visuomeninemis, religinemis, mokslo, Svietimo,
bei kitomis institucij omis ir organizacij omis;

5.18. bendradarbiaujant su Vilniaus mokymo centru, 'organizuoja suimtqjq
profesini mokym4 ir bendr4ji lavinim4;

5.19. pagal kompetencij4 vykdo ir kitas istatymais ir teises aktais pavestas funkcijas.

IV SKYRIUS
SOCIALINES REABILITACIJOS SKYRIAUS TEISES

6. SRS igyvendindamas jam pavestus uZdavinius, turi teisg:
6.1. gauti i5 valstybiniq institucijq, istaigos skyriq (tarnybq) .bei darbuotojq dokumentus,

paZymas ir kit4 informacij4, reikaling4 skyriaus funkcijq vykdymui ir uZdaviniq igyvendinimui;
6.2. suderinus su fstaigos vadovybe, pasitelkti SRS pavestq uZduodiq vykdymui kitq skyriq

(tarnybq) darbuotojus;
6.3. teikti pasifilymus del SRS veiklos tobulinimo;
6.4. teikti informacij4 kitiems istaigos skyriams (tarnyboms), darbuotojams.

V SKYRIUS
SOCIALINES REABILITACIJOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Socialines reabilitacijos skyriaus darbo orgarizavimo pagrindas yra Luki5kiq TI-K
veiklos planai, skyriaus ketvirdiq darbo planai ir Sie nuostatai.

8. Socialines reabilitacijos skyriui vadovauja Sio skyriaus virSininkas, kuris tiesiogiai
pavaldus Luki5kiq TI-K direktoriaus pavaduotojui, kurio veiklos sridiai priskirta koordinuoti
suimtqjq, aresto ir laisves atemimo bausmes atliekandiq nuteistqjq socialini reabilitacinibei kulf[rini
darb4 bei jq parengim4 integruojant i visuomeng atlikus bausmg, ir yra zitsakingas uZ skyriui pavestq

uZdaviniq ir funkcijq vykdym4. Kitq skyriaus pareigybiq pavaldumas nustatytas SRS nuostatq priede
(pridedama).

9. Nesant SRS vir5ininko (atostogos, liga, komandiruote ir kiti atvejai), jo pareigas laikinai
atlieka Luki5kiq TI-K direktoriaus isakymu paskirtas kitas Sio skyriaus statutinis valstybes

tarnautojas
10. Socialines reabilitacijos skyriaus darbuotojq pareigas nustato jq pareigybiq apraSymai.

savivaldos,

nuteistqjq



Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo
Socialines reabilitacij os skyriaus nuostatq
priedas

SOCIALINES REABILITACIJOS SKYRIAUS VALDYN'IO SCHEMA

SOCIALINES REABILITACIJOS
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