
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI  

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų 

srities, psichologijos krypties); 

• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo psichologijos srityje patirtį; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymą, dokumentų rengimą, 

įforminimą bei apskaitą bei pedagogikos, psichologijos ir valdymo etikos pagrindais; 

• žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei 

Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus;  

• atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatyme 

• atitikti karjeros valstybės tarnautojams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos statute nustatytus reikalavimus; 

• mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis). 

 

 

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

 

• Siekiant tinkamai organizuoti Psichologinės tarnybos veiklą: 

o vadovauti Psichologinės tarnybos darbuotojams, kontroliuoti jų darbą, teikti jiems 

praktinę bei metodinę pagalbą; 

o rengti įstaigos darbo reglamente numatytus Psichologinės tarnybos veiklos planus, teikti 

pasiūlymus į įstaigos pagrindinių priemonių planą, ruošti ataskaitas apie jų vykdymą; 

o administruoti Psichologinės tarnybos veiklą (rengti nuostatų, pareigybių aprašymų 

projektus, atestacijos lapus, charakteristikas, užtikrinti darbo drausmę); 

o supažindinti tarnybos darbuotojus su Psichologinės tarnybos veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais, jų pakeitimais ir papildymais; 

o pildyti Psichologinės tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

• Siekiant įgyvendinti pagrindinius Psichologinės tarnybos uždavinius:  

o analizuoti informaciją apie suimtųjų (nuteistųjų) psichologines problemas, įstaigos 

psichologinio klimato tendencijas, rinkti statistinius duomenis, analizuoti jų dinamiką, teikti 

reikalingą informaciją direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį, Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Socialinės reabilitacijos skyriui bei 

kitoms įstaigoms bei institucijoms pagal poreikį; 

o tirti įstaigoje vykdomų suimtiesiems (nuteistiesiems) taikomų psichologinių programų 

poveikį, rengti apklausas psichologinių programų teikimo tobulinimo tikslais; 

o ruošti rekomendacijas dėl greito ir kvalifikuoto psichologinių problemų, kylančių tarp 

suimtųjų (nuteistųjų), sprendimo; 

o užtikrinti tik moksliniais tyrimais pagrįstų metodikų naudojimą Psichologinės tarnybos 

pareigūnų darbe; 

o teikti rekomendacijas Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracijai nustatant 

individualių pataisos ir socialinės reabilitacijos priemonių taikymo poreikį suimtiesiems ir 

nuteistiesiems; 

o organizuoti ir vykdyti reabilitacines bei prevencijos programas tikslinėms nuteistųjų 

grupėms;  

o rengti prevencines programas, teikti pasiūlymus pataisos ir psichologinių programų 

sudarymui bei tobulinimui; 

o konsultuoti suimtuosius (nuteistuosius) bei įstaigos darbuotojus; 



o konsultavimo metu, atliekant švietėjišką veiklą, skatinti suimtuosius ir nuteistuosius 

laikytis vidaus tvarkos taisyklių; 

o dirbant su suimtaisiais ir nuteistaisiais, turinčiais psichikos sutrikimų, bendradarbiauti su 

Sveikatos priežiūros tarnyba. 

• Pagal savo kompetenciją nagrinėti suimtųjų (nuteistųjų) bei kitų asmenų pasiūlymus, 

prašymus ir skundus, rengti atsakymų projektus. 

• Teikti pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl Psichologinės tarnybos veiklos tobulinimo. 

• Laikytis etikos, darbų saugos, informacijos konfidencialumo reikalavimų. 

• Pagal kompetenciją dalyvauti komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus 

įsakymais, darbe, Psichologinės tarnybos pasitarimuose.  

• Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus ir jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį įsakymus 

bei nurodymus. 

 


