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PIRMOJO SEKTORIAUS RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS PSICHOLOGO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pirmojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal 

darbo sutartį (toliau-darbuotojas). 

2. Pareigybės lygis – A(A1). 

II  SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 
3. Pirmojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus psichologo pareigybė reikalinga padėti 

nuteistiesiems spręsti jų psichologines problemas, atlikti nuteistųjų psichologinį vertinimą bei 

nuteistųjų nusikalstamo elgesio vertinimus. 

 

III SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

4.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

            4.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

4.2. būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;  

4.3. turėti žinių ir mokėti atlikti psichologinį asmenybės įvertinimą bei praktiškai taikyti 

individualius ir grupinius psichologinius metodus;  

4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. taiko individualią ir grupinę nuteistųjų psichologinę terapiją: 

5.1.1. dirba su naujai atvykusiais į pataisos namus nuteistaisiais, siekdamas nustatyti jų 

asmenybinius ir elgesio ypatumus, galimus adaptacijos sunkumus laisvės atėmimo vietoje;  

5.1.2. dirba su nuteistaisiais, ruošiamais išėjimui į laisvę taikant lygtinį paleidimą; 

5.1.3. dirba su nuteistaisiais bausmę atliekančiais drausmės grupėse ar kamerų tipo 

patalpose; 

5.1.4. teikia psichologinę pagalbą nuteistiesiems, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir 

asmenines problemas; 

5.2. vykdo nuteistųjų psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo laisvės 

atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją, siekiant mažinti savižudybių ir savęs 

žalojimo atvejų skaičių įstaigoje; 

5.3. atlieka nuteistųjų asmenybės tyrimą ir individualaus psichologinio poveikio priemonių 

nustatymą ir koregavimą; 

5.4. atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus ir kriminogeninių veiksnių 

nustatymą arba dalyvauja atliekant šį vertinimą ir nustatant šiuos veiksnius; 
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5.5. teikia rekomendacijas pataisos įstaigos administracijai skirstant nuteistuosius į 

būrius; 

5.6. pildo nuteistųjų individualių priėmimų apskaitos ir nuteistųjų grupinės terapijos 

apskaitos žurnalus bei pildo individualaus darbo su nuteistuoju knygelės skyrius, numatytus teisės 

aktų rekomendacijose; 

5.7. sprendžia iškilusias nuteistųjų problemas kartu su Pirmojo sektoriaus Resocializacijos 

skyriaus specialistu, kitų skyrių ir tarnybų darbuotojais, užtikrindamas bendravimą ir 

bendradarbiavimą tarp įstaigos struktūrinių padalinių; 

5.8. susidarius ekstremaliai situacijai, įvertina jos priežastis bei aptaria preliminarų su kitais 

skyriaus pareigūnais ir darbuotojais veiksmų planą; 

5.9. aiškinasi nuteistųjų konfliktinių situacijų priežastis bei sąlygas, rengia rekomendacijas 

konfliktinių situacijų prevencijos klausimais; 

5.10. pagal savo kompetenciją konsultuoja įstaigos personalą; 

5.11. laikosi profesinės Psichologo etikos kodekso reikalavimų bei užtikrina informacijos 

apie nuteistuosius konfidencialumą, neperžengia savo kompetencijos ribų;  

5.12. nuolat tobulina savo kvalifikaciją;  

5.13. bendradarbiauja su kitų pataisos įstaigų psichologais siekdamas keistis gerąja darbo 

patirtimi; 

5.14. nesant vyresniojo psichologo ar psichologo (liga, atostogos, komandiruotė ar kiti 

atvejai) laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas; 

5.15. vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus 

pavaduotojo, kuruojančio veiklą Pirmajame sektoriuje, Pirmojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus 

viršininko ir Pirmojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus vyresniojo psichologo nenuolatinio 

pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu. 
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Susipažinau 

 

_______________ 
(parašas) 

___________________________ 
(vardas ir pavardė) 
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(data) 


