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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

KRIZIŲ IR PAGALBOS TEIKIMO NAMUOSE PADALINIO PSICHOLOGO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Psichologo pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis –A2  

3. Psichologo pareigybės paskirtis – teikti bendrąsias paslaugas asmenims ir šeimoms 

priklausomybių nuo alkoholio ar narkotikų klausimais bei kitų psichologinių problemų sprendimo 

klausimais. 

4. Psichologo pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Širvintų rajono savivaldybės 

socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 5. Psichologas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 5.1. psichologu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo 

kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam 

prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos 

krypties studijų); 

 5.2. turėti galiojančią sveikatos medicininio patikrinimo knygelę, kuri leidžia atlikti tą darbą, 

bei pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimus; 

5.3. išmanyti ir gebėti taikyti vykdomoje veikloje Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos 

šeimynų įstatymą, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro patvirtintus Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatus, vadovautis 

kitais su veikla susijusiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Širvintų rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Centro 

direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais aktais, reikalingais darbo funkcijoms vykdyti; 

5.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, 

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles; 

5.5. gebėti efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius 

reikalingus darbo funkcijoms vykdyti; 



5.6.  gebėti  valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir  apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir 

priimti sprendimus, susijusius su veikla; 

5.7.  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti vykdomą veiklą individualiai ir komandoje; 

5.8. gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, tinkamai bendrauti su paslaugų gavėjais; 

5.9. būti pareigingas, komunikabilus, kūrybiškas ir taktiškas bendraujant su Centro 

darbuotojais, paslaugų gavėjais ir lankytojais; 

5.10.  būti susipažinus ir laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijų 

ir taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių, periodinės privalomosios sveikatos patikrinimo galiojimo 

termino ir šio pareigybės aprašymo; 

5.11. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu; 

5.12. laikytis Lietuvos psichologo etikos kodekso nuostatų; 

5.13. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 6.1. įvertina pagalbos besikreipiančių asmenų psichologines problemas ir juos konsultuoja 

esant poreikiui; 

 6.2. rengia rekomendacijas asmens (šeimos) psichologinėms problemoms spręsti ir pateikia 

Centro direktoriui; 

 6.3. dirba komandoje su kitais Padalinio specialistais rengiant ir įgyvendinant paramos 

asmeniui (šeimai) planą; 

 6.4. organizuoja individualų ir grupinį darbą su Padalinio socialinių paslaugų gavėjais; 

 6.5. tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių asmeniui (šeimai); 

 6.6. rengia prevencines priemones kompetencijos srityje, siekiant užkirsti kelią asmens 

(šeimos) psichologinėms problemoms kilti; 

 6.7. dalyvauja vykdant socialinius projektus, skleidžia gerąją patirtį; 

 6.8. pildo darbo su asmeniu (šeima) dokumentaciją; 

 6.9. vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus; 

 6.10. laiku informuoja Centro direktorių apie veiklos problemas, siūlo jų sprendimo būdus; 

 6.11. laikosi konfidencialumo, informaciją apie asmenį (šeimą) teikia tik įstatymų numatytais 

atvejais; 

6.12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Centro direktoriaus ir Padalinio vadovo pavedimus, 

siekiant įgyvendinti pavestus uždavinius ir funkcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

7.2. už profesinės psichologo etikos kodekso laikymąsi; 

7.3. už turimos informacijos konfidencialumą; 

7.4. už Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinio klientams teikiamos psichologinės 

pagalbos kokybę ir rezultatus, pagal turimą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

7.5. už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

______________________________ 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

_____________________ 
(parašas) 

 

___________________ 
(vardas ir pavardė) 

 

___________________ 
(data) 


