
 

 

                                                                                               

PATVIRTINTA 

                                                                                                            Marijampolės pataisos namų                    

                                                                                                            direktoriaus 2019 m. kovo 29 d.                         

                                                                                                            įsakymu Nr. 4/07-54 

                                                                                                            (priedas Nr. 4)            

 

 

2-OJO RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Psichologas yra specialistas. 

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 aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei 

psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 240 

kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) 

3.2 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemą; 

3.3 gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei asmenybės/elgesio 

sutrikimų turintiems asmenims; 

3.4  mokėti naudoti psichodiagnostinio tyrimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus; 

3.5 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti prioritetus; 

3.6 mokėti praktiškai konsultuoti gyvenimo sunkumų, psichologinių krizių, vidinių ir 

tarpasmeninių konfliktų atvejais; 

3.7 mokėti dirbti kompiuterine programa MC Word, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją, rengti išvadas bei išmanyti raštvedybos taisykles; 

3.8 žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei 

Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1 konsultuoja psichologinių, asmenybės ir elgesio problemų turinčius nuteistuosius, šių 

problemų sprendimo klausimais, pildo „Nuteistųjų individualių priėmimo žurnalą“, užtikrindamas 
individualią psichologinę pagalbą ir jos tęstinumą nuteistiesiems; 

4.2 teikia savalaikę asmeninę psichologinę terapiją, siekdamas padėti spręsti vidines 
psichologines problemas, formuoti tarpasmeninio bendravimo įgūdžius, konstruktyvius problemų 
bei krizinių situacijų įveikos būdus; 

4.3 atlieka nuteistojo asmenybės psichologinį įvertinimą, rezultatus įrašo individualaus 
darbo knygelėse, siekdamas užtikrinti reikalingą psichologinę paramą nuteistiesiems, atsižvelgiant į 
jų individualius asmenybės ir rizikos veiksnius; 

4.4 teikia naujai į pataisos įstaigą atvykusiam nuteistajam pirmines rekomendacijas dėl 
individualių socialinės reabilitacijos priemonių ir vykdo tų priemonių įgyvendinimo priežiūrą. 
Pasiūlymus dėl individualių socialinės reabilitacijos priemonių įrašo į Individualų nuteistojo 



 

socialinės reabilitacijos planą jame numatydamas priemonės įgyvendinimo terminą, įrašą tvirtina 
parašu; 

4.5 vykdant parengiamąjį darbą su nuteistuoju dėl galimo lygtinio paleidimo iš pataisos 
įstaigos, jei šiame plane buvo numatytos priemonės, kurias vykdė psichologinės grupės psichologas, 
įvertina nuteistojo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių įgyvendinimo 
rezultatus ir parengia apibendrintą argumentuotą išvadą; 

4.6 vykdo psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo prevenciją, 
siekdamas laiku įvertinti suicidinių ketinimų riziką, suteikti tinkamą psichologinę pagalbą bei šitaip 
išvengti savižudybių; 

4.7 vykdo programas tikslinėms nuteistųjų grupėms, siekdamas keisti neadaptyvaus elgesio 
modelius bei destruktyvias kognityvines schemas ir šitaip mažinti recidyvizmo tikimybę; 

4.8 apibendrina psichologinio darbo su nuteistaisiais rezultatus ir numato priemones šio 
darbo tobulinimui, siekdamas darbe su nuteistaisiais naudoti tik moksliniais tyrimais pagrįstas 
metodikas bei nuolat kaupti mokslines ir profesines žinias; 

4.9 vykdo nuteistųjų ir darbuotojų švietimą psichikos sveikatos klausimais; 
4.10 derina su įstaigos direktoriumi metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo 

veiklos programą kalendoriniams metams; 
4.11 vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.  
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