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Panevėžys 

 

Vadovaudamasi konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir 

valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų 

finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra 

valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 3-7 punktais: 

 1. S k e l b i u  atranką Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialisto 

pareigybei užimti, darbui Klaipėdos regiono veiklos teritorijoje (darbo vieta Klaipėdos mieste).  

Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais) 3,06-10,5. 

 2. Specialieji reikalavimai pretendentams: 

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, 

psichologijos krypties išsilavinimą; 

2.2. turėti psichologinio konsultavimo patirties; 

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Psichologų etikos kodeksu, Standartizuoto 

psichologinio įvedimo metodikų reglamento reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

bausmių vykdymo nuteistųjų resocializacijos metodus ir priemones;  

2.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei 

pasiūlymus;  

2.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo 

reikalavimus; 

2.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

2.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę su mechanine pavarų dėže;  

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2018 m. spalio 11 d. asmeniškai privalo 

pateikti  įstaigai: 

 3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas; 

3.3. gyvenimo aprašymą; 

3.4. užpildytą Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje); 

3.5. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

 4. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos 

Klaipėdos regiono skyriuje (adresu: H.Manto g. 38, Klaipėda, tel. (8 46) 47 30 67, mob. (8 699) 86 

224).   

5.  P a v e d u  Lietuvos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriui: 

5.1. šį įsakymą nedelsiant paskelbti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos  pavaldžioms įstaigoms; 

5.2. per 3 darbo dienas  nuo atrankos paskelbimo informaciją viešai paskelbti įstaigos 

internetiniame tinklalapyje ir skelbimų lentoje. 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas     Gintarė Burokienė 
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