
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, 

psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius); 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

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

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

• žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei 

Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus; 

• mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis ir kt.). 
 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• atlieka naujai atvykusių į įstaigą suimtųjų (nuteistųjų) pirminę psichologinę diagnostiką; 

• individualiai konsultuoja suimtuosius (nuteistuosius); 

• parenka ir taiko optimaliausius suimtųjų (nuteistųjų) asmenybinių akcentuacijų 

koregavimo būdus; 

• skiria dėmesį suimtiesiems (nuteistiesiems), turintiems psichikos sutrikimų, aiškių 

delinkventiškumo požymių, teistiems už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, ugdant pozityvią 

šių asmenų elgseną; 

• pildo Nuteistųjų ir suimtųjų individualių priėmimų apskaitos žurnalą ir Individualaus 

darbo su nuteistuoju knygelę; 

• atlieka nuteistųjų asmenybės tyrimus naudodamas tik moksliniais tyrimais pagrįstomis 

metodikomis, sudaro jų psichologines charakteristikas, aprašo individualius psichologinius 

ypatumus; 

• pagal kompetenciją tiria nuteistųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką bei rengia 

socialinio tyrimo išvadas; 

• teikia rekomendacijas SRS specialistams dėl darbo su konkrečiu suimtuoju (nuteistuoju); 

• teikia pasiūlymus dėl suimtųjų (nuteistųjų) įrašymo į specialią įskaitą; 

• vykdo terapinių grupių užsiėmimus; 

• tiria suimtiesiems (nuteistiesiems) taikomų psichologinių programų poveikį, rengia 

apklausas psichologinių programų teikimo tobulinimo tikslais; 

• tiria bendrus suimtųjų ir nuteistųjų asmenybės poreikius, rizikos faktorius ir 

psichosocialinę padėtį, taip pat atskirų nuteistųjų grupių psichosocialinį mikroklimatą; 

• organizuoja ir vykdo jiems prevencines ir reabilitacines programas, aprobuotas Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus;  

• organizuoja seminarus, paskaitas ir kitus užsiėmimus suimtųjų (nuteistųjų) švietimo 

savižudybių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, lytiškai plintančių ligų prevencijos 

temomis; 

• vykdo suimtųjų (nuteistųjų) ir įstaigos darbuotojų švietimą psichinės sveikatos klausimais; 

• savo kompetencijos ribose renka statistinę informaciją bei teikia ataskaitas SRS 

viršininkui, įstaigos direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį; 

• teikia pasiūlymus SRS viršininkui ir vyriausiajam psichologui rengiant veiklos planus, 

tvarkas ir taisykles, susijusias su skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymu; 

• pagal savo kompetenciją nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų) bei kitų asmenų pasiūlymus, 

prašymus ir skundus, rengia atsakymų projektus; 



• nesant SRS psichologo bei SRS vyriausiojo psichologo (atostogos, liga, komandiruotė ir 

kt.), atlieka jų pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas; 

• dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe; 

• vykdo kitus su užimamomis pareigomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos 

direktoriaus ir jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį bei SRS viršininko pavedimus. 


