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2021 m.  sausio  d.    Nr. V-
Vilnius

Siekdamas užtikrinti Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
ir jam pavaldžiose įstaigose psichologinių paslaugų prieinamumą, stiprinti statutinių valstybės tarnautojų,
karjeros  valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartį,  psichinę  sveikatą  bei
psichologinį atsparumą stresoriams:  

1. T v i r t i n u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžių įstaigų statutinių valstybės tarnautojų,  karjeros valstybės tarnautojų ir  darbuotojų,  dirbančių
pagal darbo sutartį, psichologinio konsultavimo organizavimo aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:
2.1  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  Veiklos

organizavimo skyriui įsakymą paskelbti įstaigos intraneto svetainėje;
2.2 įsakymo vykdymo kontrolę Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vedėjai.

Direktorius                                                                                                     Virginijus Kulikauskas

Vilniaus pataisos namai
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Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus
2021 m. sausio    d. įsakymu  Nr. 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ,
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO

SUTARTĮ, PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių
įstaigų statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį,  psichologinio konsultavimo organizavimo aprašas reglamentuoja  Kalėjimų departamento prie
Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerijos  (toliau  – Kalėjimų departamentas)  statutinių  valstybės
tarnautojų,  karjeros  valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartį  (toliau  –
darbuotojai), psichologinio konsultavimo tvarką.

2.  Psichologas –  darbuotojas,  turintis  aukštąjį  universitetinį  psichologijos  krypties
išsilavinimą  bakalauro  ir  magistro  kvalifikacinius  laipsnius  arba  universitetinių  vientisųjų  studijų
magistro kvalifikacinį laipsnį (toliau – psichologas). 

3. Psichologinis konsultavimas – tai psichologo ir darbuotojo pokalbis, kurio metu naudojant
įvairius  konsultavimo metodus,  darbuotojas  skatinamas  išsakyti  savo mintis,  emocijas,  problemas  ir
konfliktus.

4. Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti darbuotojams išsiaiškinti, suprasti bei spręsti
asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. 

5.  Psichologinio konsultavimo metu psichologas gali  padėti  atpažinti  ir  keisti  negatyvų ar
nelogišką  mąstymą,  suformuoti  teigiamą  požiūrį  į  save  bei  išorinį  pasaulį,  įveikti  beviltiškumo  ir
bejėgiškumo jausmą,  jaustis  atsakingu ir  kontroliuojančiu  savo veiksmus,  sugrąžinti  gebėjimą  jausti
malonumą, surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis
įvairiose gyvenimo srityse, įveikti stresą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus.

6. Psichologinis konsultavimas pagrįstas psichologo ir darbuotojo abipusiu bendradarbiavimu,
parama, pasitikėjimu ir nuoširdumu. Konsultavimo metu darbuotojui yra užtikrinama saugi (fizinė ir
emocinė) aplinka. 

7. Psichologinis konsultavimas gali būti:
7.1. Individualus psichologinis konsultavimas  – vieno darbuotojo individualus psichologinis

konsultavimas;
7.2. Grupės  psichologinis  konsultavimas –  psichologinis  konsultavimas,  kai  dalyvauja

psichologas (arba du psichologai) ir darbuotojų (nuo 5 iki 10 asmenų) grupė. 

II SKYRIUS
PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI



8. Psichologinio konsultavimo teikimo principai:
8.1.  lygių  galimybių  –  kiekvienam  darbuotojui  užtikrinamas  psichologinio  konsultavimo

prieinamumas;
8.2. visuotinumo – psichologinis konsultavimas teikiamas visiems darbuotojams, kuriems jos

reikia;
8.3.  veiksmingumo  –  vadovaujamasi  profesine  vadyba,  tinkamais  ir  laiku  priimtais

sprendimais;
8.4.  individualumo  –  psichologinis  konsultavimas teikiamas  atsižvelgiant  į  konkretaus

darbuotojo problemas ir poreikį;
8.5. savanoriškumo – psichologinis konsultavimas vyksta darbuotojo pageidavimu, išlaikant

galimybę bet kuriuo metu nutraukti psichologinio konsultavimo procesą;
8.6. konfidencialumo.

III SKYRIUS
NUKREIPIMAS PSICHOLOGINIAM KONSULTAVIMUI

9. Dėl psichologinio konsultavimo į psichologą gali kreiptis:
9.1. darbuotojas savarankiškai;
9.2. darbuotojo vadovas;
9.3. darbuotojo kolegos;
9.4. darbuotojo šeimos nariai ar kiti artimieji.
10. Psichologinis konsultavimas skirtas darbuotojui, susidūrusiam su įvairiomis kasdieninio

gyvenimo  problemomis.  Psichologinis  konsultavimas  gali  būti  taikomas  darbuotojui,  turinčiam
problemų,  susijusių  su  asmenybės  formavimosi,  varginančiais  charakterio  bruožais  ir  prisitaikymo
sunkumais, tarpasmeninių santykių keblumais (tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime),  socialinėmis
problemomis  (t.  y.  problemos,  susijusios  su  svaigiųjų  medžiagų  vartojimu,  skyrybomis,  smurtu,
azartiniais lošimais ir kt.), psichologinėmis krizėmis, profesiniu perdegimu ir kt. 

11. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų statutiniai valstybės tarnautojai (toliau –
pareigūnai) privalomai konsultuojami, kai:

11.1. teisėtai panaudoja ginklą ar prievartos priemones;
11.2. susiduria su nuteistojo/suimtojo ar kolegos savižudybe;
11.3. patiria tiesioginę grėsmę savo ar kolegų gyvybei ir sveikatai. 
12. Už pareigūno siuntimą privalomam psichologiniam konsultavimui atsakingas pareigūno

tiesioginis vadovas.

IV SKYRIUS
PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO EIGA

13.  Individualus  psichologinis  konsultavimas  gali  vykti  tiesiogiai  (susitikimo  metu)  arba
nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu arba panaudojant  kitas ryšio priemonių galimybes pvz.
Skype, Teams, Zoom programų pagalba). 

14.  Psichologinis  konsultavimas  vyksta  vieną  kartą  per  savaitę.  Konsultacijų  (grupės
susitikimų)  skaičius  nėra  griežtai  reglamentuojamas  ir  priklauso  nuo  bendro  darbuotojo  (-ų)  bei
psichologo susitarimo ir  problemos sudėtingumo.

15. Psichologinio konsultavimo trukmė: 
15.1. individualaus psichologinio konsultavimo trukmė yra apie 45–50 min.;



15.2. grupės konsultavimo trukmė – apie 90–100 min.
16.  Psichologas  atsako  už  teikiamos  pagalbos  kokybę,  korektišką  informacijos,  gautos

atliekant  konsultavimą,  panaudojimą,  taip  pat  už  asmeninės  informacijos  perdavimą  tretiesiems
asmenims: 

16.1.  psichologas  laikosi  psichologo  profesinės  etikos  nuostatų,  vadovaujasi  Lietuvos
Psichologų sąjungos patvirtintu psichologų profesinės etikos kodeksu;

16.2.  psichologas  garantuoja  informacijos  apie  darbuotojo  kreipimąsi  bei  informacijos,
pateikiamos  konsultavimų  metu,  konfidencialumą.  Konfidencialumas  išlaikomas  ir  pasibaigus
psichologiniam konsultavimui;

16.3.  niekas  (nei  vadovas,  nei  bendradarbiai)  negali  gauti  informacijos  apie  darbuotojo
konsultavimo turinį be darbuotojo asmeninio sutikimo, išskyrus labai konkrečias, specifines aplinkybes,
kuomet kyla grėsmė visuomenei, darbuotojo ar aplinkinių žmonių sveikatai arba gyvybei ir nepažeidus
konfidencialumo  neįmanoma  išvengti  žalos  ir  tuomet,  kai  konfidencialią  informaciją  atskleisti
psichologą įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Tokiais atvejais informacijos
atskleidimą tretiesiems asmenims psichologas iš anksto aptaria su darbuotoju.

16.4. psichologas, siekdamas užtikrinti savo paslaugų kokybę, turi teisę konsultuotis ir aptarti
darbuotojo  konsultavimo  klausimus  su  kitu  psichologu  (supervizoriumi),  tai  vyksta  visiškai
konfidencialiai. 

16.5. psichologas įsivertina savo žinių ir įgūdžių ribotumus, apie tai informuoja darbuotoją,
esant poreikiui nukreipia darbuotoją kitam psichologui (konsultuojamajam darbuotojui sutikus).

17.  Informacija  apie  darbuotojo  psichologinį  konsultavimą  nėra  fiksuojama,  kaupiama  ir
saugoma.

18. Konsultavimo pradžioje psichologas ir darbuotojas iškelia konsultavimo tikslą/tikslus ir
aptaria preliminarią konsultavimo trukmę. 

19. Psichologinis konsultavimas paprastai baigiamas pasiekus sutartus tikslus. 
20. Darbuotojas gali nutraukti psichologinį konsultavimą bet kuriuo metu. 
21. Siunčiant  darbuotojus tiesioginiam individualiam psichologiniam konsultavimui,  būtina

suderinti atvykimo laiką su psichologu. Grupės konsultavimas vyksta iš anksto sutartu laiku tarp grupės
dalyvių ir psichologo.

22. Jei darbuotojas kreipiasi  psichologinio konsultavimo elektroniniu paštu, tuomet į gautą
darbuotojo  laišką  psichologas  atsako  per  3  darbo  dienas  ir,  esant  poreikiui,  pasiūlo  psichologinės
konsultacijos laiką.
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