
PROBACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Probacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 12 

 

II. PASKIRTIS  

 

4. Probacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, koordinuoti 

bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu (išskyrus turtinių teisių apribojimo bausmes), baudžiamojo 

poveikio priemonių (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą, įmoką į 

nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą), ir probacijos (toliau – bausmės, nesusijusios su 

laisvės atėmimu ir probacija) vykdymą nepilnamečiams, taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui 

dėl bausmių nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos, koordinavimui. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –bausmės, 

nesusijusios su laisvės atėmimu ir probacija. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, socialinio 

darbo ar edukologijos krypties išsilavinimą; 

6.2. turėti 1 metų teisinio, socialinio ar edukacinio darbo arba darbo bausmių vykdymo sistemoje ar 

probacijoje patirtį; 

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

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių; 

nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos, organizavimą ir vykdymą bei bausmių vykdymo 

sistemos veiklą. 

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus; 

6.5. išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles; 

6.6. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Outlook, Internet Explorer; 

6.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS  

TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir 

probacijos vykdymą nepilnamečiams, projektus; 

7.2. teikia probacijos tarnyboms metodinę ir praktinę pagalbą nepilnamečių priežiūros ir 

resocializacijos klausimais; 

7.3. organizuoja ir koordinuoja priemones skatinančias nepilnamečių, esančių probacijos tarnybų 

priežiūroje, socialinę integraciją (vasaros stovyklos, pažintiniai žygiai, kultūros ir sporto renginiai ir 

pan); 

7.4. dalyvauja probacijos tarnybų tarnybinės veiklos patikrinimuose, nepilnamečių priežiūros ir 



socialinės pagalbos jiems teikimo klausimais;  

7.5. organizuoja ir kontroliuoja probacijos tarnybų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis 

delinkventinių nepilnamečių priežiūros ir socialinės pagalbos jiems teikimo klausimais; 

7.6. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir 

probacijos vykdymą užsienio valstybėse ir teikia pasiūlymus dėl inovacijų diegimo probacijos 

tarnybose;  

7.7 užmezga ir plėtoja ryšius su užsienio valstybių bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir 

probacijos vykdymo sistemų institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, taip pat teisės aktų 

nustatyta tvarka teikia informaciją šioms institucijoms ir organizacijoms, bausmių, nesusijusių su 

laisvės atėmimu ir probacijos klausimais; 

7.8. organizuoja ir dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose 

bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo klausimais, koordinuoja probacijos 

tarnybų tarptautinį bendradarbiavimą; 

7.9. nagrinėja piliečių ir nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus bei kitų 

institucijų paklausimus dėl nepilnamečių, kuriems skirtos bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu 

ir probacija, klausimais, rengia atsakymus į juos; 

7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko 

pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

8. Probacijos skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Probacijos skyriaus viršininkui. 

 

_____________ 


