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PATVIRTINTA 
        Marijampolės pataisos namų 
        direktoriaus  

2015 m. kovo 17 d. 
        įsakymu Nr. 4/07-56 
 
 

PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  
VIRŠININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 

1. Pareigybės grupė – statutinių valstybės tarnautojų 
2. Pareigybės lygis - A 
3. Pareigybės kategorija - 11 

 
II. PASKIRTIS 

 
4. Pareigybė reikalinga vadovauti tarnybai ir organizuoti pavestų uždavinių ir funkcijų 

vykdymą. 
 

III. VEIKLOS SRITIS 
 

      5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - 
psichologinio darbo. 

 
 

IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 
 

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ( magistro kvalifikacinį 
laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties; 

6.  turėti ne mažesnį kaip 2 metų psichologinio darbo stažą; 
7. būti susipažinusiam su Lietuvos psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos 

bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais, Psichologinės 
tarnybos veiklą bausmių vykdymo sistemoje ir dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės 
aktais; 

8. turėti žinių ir mokėti atlikti psichologinį asmenybės įvertinimą bei praktiškai taikyti 
individualius ir grupinius psichologinius metodus; 

9. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; 
10. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 
 
 

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO 
VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 
12. Žinoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos 

prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos 
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Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatus ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą pavaldžių tarnybų veikloje. 

13. Laikytis visuotinai pripažintų moralės normų, etiketo reikalavimų ir vengti elgesio, kuris 
gali būti suprantamas kaip kenkiantis valstybės ar bausmių vykdymo sistemos reputacijai ir  
mažinantis visuomenės pagarbą bei pasitikėjimą tiek valstybės institucijomis, tiek pačiu 
pareigūnu. 

14. Ypatingų įvykių metu, kuo per trumpesnį laiką, atvykti į pataisos namus ir iki Specialiųjų 
grupių atvykimo sustiprinti Apsaugos ir priežiūros budinčios pamainos pareigūnų pajėgas bei 
padėti lokalizuoti ypatingo įvykio vietą. 

15. Kontroliuoti įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, susijusių su psichologinės tarnybos 
veikla vykdymą, pataisos namų vadovybei teikti apibendrintą šių teisės aktų taikymo praktiką. 

16. Kontroliuoti Kalėjimų departamento ir pataisos namų vadovybės organizacinių ir 
metodinių nurodymų vykdymą ir jų taikymą. 

17. Planuoti mokslinį - tiriamąjį ir auklėjamąjį darbą su nuteistaisiais ir kontroliuoti šių planų 
vykdymą. 

18. Ruošti ir pateikti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo 
ministerijos Socialinės reabilitacijos skyriui ir pataisos namų Administracijos reikalų skyriaus 
vyresniajam specialistui statistinę medžiagą bei ataskaitas. 

19. Dalyvauti administracinėje komisijoje skirstant nuteistuosius į būrius, svarstant jų 
pražangas, skatinant. 

20. Priimti nuteistuosius asmeniniais klausimais. 
21. Nuolat kontroliuoti ir analizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, duoti nurodymus 

pavaldiems darbuotojams, numatyti priemones jų darbo gerinimui. 
22. Dalyvauti Krizių įveikos komandos darbe, teikti pasiūlymus savižudybių prevencijos 

gerinimui. 
23. Organizuoti, vykdyti bei taikyti pataisos terapijos ir korekcijos programas, tyrimo 

metodikas darbe su nuteistaisiais. 
24. Organizuoti saviraiškos konkursus  bei individualų darbą su nuteistaisiais priklausančiais 

rizikos grupėms, atliekančiais bausmę areštinėje, baudos izoliatoriuje ir kamerų tipo patalpose. 
25. Teikti pasiūlymus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui socialinei reabilitacijai ir 

įstaigos direktoriui darbo kokybės gerinimo klausimai. 
26. Nuolat stebėti, analizuoti psichologinį mikro klimatą nuteistųjų tarpe, teikti pasiūlymus 

psichologinio mikro klimato gerinimui. 
27. Užtikrinti pavaldžių darbuotojų dalyvavimą būrio drausmės komisijos darbe bei dalyvauti 

komisijų posėdžiuose. 
28. Vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar 

direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, pavedimus, kad 
būtų įgyvendinti tarnybai pavesti uždaviniai ir funkcijos. 

 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus 

pavaduotojui. 
 
 

Susipažinau 
 
___________________________ 
                   (Parašas) 
 
____________________________ 
           (Vardas, pavardė) 
    
     ______________________ 
                   (Data)                                          


