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MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

PROJEKTO „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO 

MODELIO DIEGIMAS PLUNGĖS, MAŽEIKIŲ IR TAURAGĖS SAVIVALDYBĖSE“  

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) projektui 

„Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, 

Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse“ vykdyti psichologas dirba pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės grupė – specialistai 

3. Pareigybės lygis – A1. 

4. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir teikti psichologinės pagalbos paslaugas Mažeikių 

rajono savivaldybės įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų poreikių turinčiam 14-29 m. 

jaunimui. 

5. Pareigybės pavaldumas – Biuro direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Psichologas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1 urėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei 

psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 

kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). 

7. Psichologas turi žinoti, suprasti ir gebėti: 

7.1 Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologo veiklą; 

7.2 profesinėje veikloje vadovautis konsultavimą reglamentuojančiai teisės aktais bei etikos 

principais; 

7.3 teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų poreikių 

turinčiam 14-29 m. jaunimui; 

7.4 analizuoti ir vertinti savo veiklos rezultatus; 

7.5 inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant aktualias psichologinių problemų prevencijos 

priemones; 

7.6 bendradarbiauti su Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui 

palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriumi, kitais specialistais bei dirbti su jais 

komandoje, sprendžiant jaunimo problemas; 

7.7 kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

7.8 dirbti Microsoft Office bei teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis; 

7.9 turėti gerus informacijos pristatymo sugebėjimus bei įgūdžius, išmanyti raštvedybos 

taisykles. 

8. Būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, korektišku, kūrybišku, objektyviu. 

9. Nuolat siekti kvalifikacijos kėlimo. 

10. Dirbant vadovautis etikos, deontologijos ir įstaigos vidaus taisyklėmis. 

 



III SKYRIUS 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

11. Psichologas vykdys tiesiogines jaunimo konsultacijas šiomis temomis: 

11.1 Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija. 

11.2 Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija. 

11.3 Alkoholio vartojimo prevencija. 

11.4 Depresijos prevencija. 

11.5 Savižudybių ir savižalos prevencija. 

11.6 Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija. 

11.7 Seksualinio smurto prevencija. 

11.8 Valgymo sutrikimų prevencija. 

12. Vykdys tiesiogines jaunimo konsultacijas kitomis aktualiomis temomis. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

13. Darbuotojas, einantis projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) 

teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse“ psichologo pareigas, atsako 

už: 

13.1 jam pavestų funkcijų vykdymą; 

13.2 laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą; 

13.3 savo pareigų, numatytų šiame pareigybių aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, 

pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą; 

13.4 įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos 

Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus; 

13.5 padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį 

kodeksus. 
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Susipažinau, įsipareigoju vykdyti: 

 

___________________________ 
 (vardas, pavardė)  
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