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VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PSICHOLOGO 

(DARBUOTOJAMS) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Veiklos organizavimo skyriaus psichologas (darbuotojams) yra specialistų grupės pareigybė. 

2. Pareigybės lygis – A1. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti universitetinį psichologijos studijų krypties psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro 

išsilavinimą arba būti baigusiam vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas; 

3.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus psichologo darbo patirties; 

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą bei dokumentų valdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Lietuvos 

Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo 

metodikų reglamento reikalavimais; 

3.4. išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus psichikos funkcionavimo dėsningumus, taip pat biologinių, 

socialinių ir psichologinių veiksnių sąveiką psichologinių sutrikimų atsiradime ir dinamikoje; 

3.5. mokėti naudoti psicho-diagnostinio tyrimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus, praktiškai 

konsultuoti interesantus gyvenimo sunkumų, psichologinių krizių, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų 

atvejais; 

3.6. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas, išvadas bei analitinio 

pobūdžio ataskaitas; 

3.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.2. organizuoja ir atlieka psichologinio mikroklimato ir kitus psichologinius tyrimus Įstaigos 

struktūriniuose padaliniuose, analizuoja jų rezultatus ir teikia rekomendacijas nustatytoms problemoms 

spręsti; 

4.3. konsultuoja Įstaigos ir jos struktūrinių padalinių vadovus kolektyvo formavimo, konfliktinių 

situacijų sprendimų ir vadovavimo tobulinimo klausimais; 

4.4. pagal kompetenciją organizuoja ir veda Įstaigos pareigūnų mokymus; 

4.5. vykdo Įstaigos personalo psichologinį konsultavimą profesinės veiklos gerinimo ir asmeninių 

problemų sprendimo klausimais; 
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4.6. teikia psichologinę pagalbą sprendžiant priklausomybių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių 

arba kitų svaigiųjų medžiagų problemas; 

4.7. plėtoja psichikos sveikatos palaikymo veiklą Įstaigoje; 

4.8. vykdo Įstaigos personalo psichologinių krizių ir savižudybių prevenciją ir postvencinę pagalbą; 

4.9. pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja personalo atrankose ir konkursuose; 

4.10. prireikus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo valdymo 

klausimais; 

4.11. atsako už teikiamos psichologinės pagalbos kokybę, tinkamą informacijos apie psichologinės 

pagalbos gavėjus naudojimą ir tyrimo medžiagos saugumo užtikrinimą; 

4.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovybės ir 

Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos. 

4.13. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą 

„DocLogix“; 

4.14. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui; 

4.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, 

skyriaus vedėjo ir pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir 

funkcijos. 

 

_____________________ 

 

 

Susipažinau 

____________________________ 
                      (Parašas) 
____________________________ 
               (Vardas ir pavardė) 
____________________________ 
                       (Data) 
 

 

 

 


