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KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

 

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. D1 

                         

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Kupiškio socialinių paslaugų centro (toliau - Centras) psichologo (toliau - psichologas) 

pareigybė priskiriama specialistams. 

2. Kupiškio socialinių paslaugų centro psichologo pareigybės lygis ne žemesnis A2. 

3. Kupiškio socialinių paslaugų centro psichologo pareigybės kodas – 263406. 

4. Kupiškio socialinių paslaugų centro psichologą skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Centro 

direktorius. 

5. Kupiškio socialinių paslaugų centro psichologas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus 

pavaduotojui socialiniams reikalams. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Psichologas siekiantis padėti krizinėse situacijose atsidūrusiems klientams išspręsti socialines 

problemas ir pagerinti gyvenimo kokybę turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti universitetinį aukštąjį ir magistro išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją; 

6.2. savo profesinėje veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Kupiškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, 

Savivaldybės mero potvarkiais, Kupiškio socialinių paslaugų centro nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis 

ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, Lietuvos psichologų sąjungos etikos 

kodeksu; 

6.3. žinoti asmens psichologiją, išmanyti psichologo paslaugų teikimo pagrindus, esmę ir 

planavimą; 

6.4. gebėti teikti krizinėje situacijoje atsidūrusioms įvairioms klientų grupėms psichologinės 

pagalbos paslaugas, orientuotas į asmenį ir jo poreikius; 

6.5. gebėti bendrauti su klientu ir jo artimaisiais; 

6.6. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant aktualias psichologinių problemų sprendimo ir 

prevencijos priemones; 

6.7. laikytis psichologo darbo etikos principų; 



6.8. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

6.9. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje; 

6.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Raštvedybos 

taisykles; 

6.11. mokėti dirbti ryšių, kompiuterine technika, naudotis kitomis informacinės technologijos 

priemonėmis. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Psichologinės pagalbos tikslas – suteikti krizinėje situacijoje atsidūrusiam asmeniui 

(šeimai) psichologinę pagalbą. 

8. Įvertinti krizinėje situacijoje atsidūrusio asmens ar šeimos (toliau - Klientas) probleminę 

situaciją, suteikti pirminę psichologinę pagalbą, psichologinį palaikymą, planuoti tolesnės 

psichologinės pagalbos galimybes. 

9. Teikiant klientams psichologinę pagalbą bendradarbiauti su kitais darbuotojais, 

atsižvelgti į individualius su klientu ir klientų grupėmis parengtus planus ir paslaugų programas. 

10. Dirbti komandoje lygiavertiškumo principu su kitais komandos specialistais, 

bendradarbiauti ir keistis informacija. 

11. Dirbti su komandos specialistais jiems iškylančių psichologinių sunkumų klausimais 

dirbant su įvairių grupių klientais. 

12. Bendradarbiauti su ugdymo, socialinių, sveikatos priežiūros  įstaigų specialistais, siekiant 

padėti klientui įveikti krizinę situaciją. 

13. Teikti psichologines paslaugas orientuotas į bendravimo įgūdžių, problemų ir konfliktų 

sprendimo, emocijų valdymo ir savikontrolės įgūdžių stiprinimą bei kitas aktualias problemas. 

14. Stebėti klientų ugdomus įgūdžius, jų pokyčius, progresą.  

15. Darbe vadovautis žmogiškomis vertybėmis. Santykius su klientais grįsti abipusės 

pagarbos, tarpusavio supratimo ir sutarimo principais. 

16. Dalyvauti įstaigos susirinkimuose, pristatyti ir/ar dalyvauti atvejų aptarime. 

17. Pildyti psichologo darbo dokumentaciją, duomenų bazėje kaupti informaciją apie 

klientui suteiktas paslaugas. 

18. Dalyvauti teikiamų paslaugų vertinime ir planavime. Laikantis konfidencialumo 

principų, teikti siūlymus, rekomendacijas dėl problemų sprendimo būdų, pasiektų ir nepasiektų 

rezultatų, prisidėti aiškinantis to priežastis ir motyvus. 

19. Užtikrinti informacijos apie klientą konfidencialumą Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 



20. Laikytis psichologo darbo etikos principų. 

21. Vykdyti Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo nurodymus, ir savo 

kompetencijos ribose už atliktas funkcijas atsiskaityti direktoriaus pavaduotojui. 

22. Prireikus, savo kompetencijos ribose, vykdyti vienkartines funkcijas be atskiro direktoriaus 

įsakymo. 

23. Atsisakyti vykdyti pavedimus, jei jie prieštarauja teisės aktams. 

24. Į tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktais nustatytas socialines ir kitas garantijas. 

25. Teikti pasiūlymus dėl darbo tobulinimo. 

26. Kelti kvalifikaciją. 

27. Dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose, mokymuose, kuriuose nagrinėjami su 

šeimos psichologijos darbu (šeimų narių tarpusavio ryšiai, tėvystės ir motinystės aspektai ir pan.) susiję 

klausimai. 

28. Gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

29. Psichologas atsako už: 

29.1. Konfidencialios informacijos išsaugojimą; 

29.2. Suteiktos informacijos teisingumą; 

29.3. Savo darbe naudojamus darbo metodus ir teikiamas išvadas; 

29.4. Dokumentų, galinčių daryti įtaką Asmens duomenų paslapties atskleidimui, praradimą; 

29.5. Darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, vidaus darbo tvarkos ir šios pareigybės 

aprašymo reikalavimų nesilaikymą; 

29.6. Psichologo darbo principų nesilaikymą; 

29.7. Tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

29.8. Už šiame pareigybės apraše numatytų pareiginių ir teisinių aktų nevykdymą ar pažeidimus; 

29.9. Laiku ir sąžiningai atliktą darbą; 

29.10. Už netinkamą savo pareigų vykdymą darbuotojas einantis psichologo pareigas atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

30. Darbuotojas einantis psichologo pareigas, atleistas iš pareigų, privalo gautą darbo 

pažymėjimą grąžinti Padalinio socialinių paslaugų centro atsakingam darbuotojui. 

31. Atleidžiamas iš pareigų ar perkeliamas į kitas pareigas psichologas privalo perduoti 

materialines vertybes, visus turimus dokumentus susijusius su jo veikla kitam atsakingam darbuotojui 

pagal perdavimo-priėmimo aktą. 

 

 

Susipažinau ir sutinku:_____________________________________________________________ 
                                           (parašas)                           (data)                               (vardas, pavardė)  


