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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

GLOBOS CENTRO PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Psichologo pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A1. 

3. Psichologo pareigybės paskirtis – teikti psichologinę pagalbą vaikams prižiūrimiems 

budinčių globotojų ir budintiems globotojams, vaikams globojamiems (rūpinamiems) globėjų 

rūpintojų ir globėjams rūpintojams, globėjams artimiems giminaičiams, šeimynų dalyviams, 

įvaikintiems vaikams, įtėviams.  

4. Pareigybės pavaldumas – psichologas yra tiesiogiai pavaldus Širvintų rajono savivaldybės 

socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 5. Darbuotojas 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. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 6.1. konsultuoja globėjus (rūpintojus), globėjus giminaičius, globėjus nesusijusius giminystės 

ryšiais, budinčius globotojus, šeimynų dalyvius ir įtėvius;  

 6.2. individualaus susitikimo su klientu (-ais) metu aptaria kliento (-ų) sunkumus ir ieško 

galimų sprendimų; 

 6.3. konsultuoja globojamus (rūpinamus) psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turinčius vaikus, jų globėjus (rūpintojus), šių problemų sprendimo klausimais; 

 6.4. rengia individualias rekomendacijas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti; 

 6.5. konsultuoja globėjus, globėjus giminaičius, šeimų dalyvius ir įtėvius ne tik tiesioginių 

konsultacijų metu, bet ir el. paštu, socialiniuose tinkluose privačiomis žinutėmis, telefonu; 

 6.6. konsultuoja asmenis, norinčius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais 

globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais; 

 6.7. dalyvauja parenkant vaikui budintį globotoją, jei vaikui nustatyta laikinoji globa; 

 6.8. dalyvauja supažindinant geriausiai vaiko poreikius atitinkantį parinktą asmenį su 

identifikuojančia informacija apie vaiką bei dalyvauja supažindinant vaiko globai (rūpybai) vykdyti 

parinktą asmenį su vaiku, likusiu be tėvų globos; 

 6.9. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose; 

 6.10. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo 

vadybininkais; 

 6.11. dalyvauja vykdant pagalbos planą teikiant laikino atokvėpio paslaugas budintiems 

globotojams, globėjams (rūpintojams) ir šeimynos dalyviams metu; 

 6.12. dalyvauja budinčio globotojo vykdomos vaiko peržiūros veiklos kokybės vertinime; 

 6.13. dalyvauja vaiko paruošimo susitikimams su tėvais procese, (prisideda prie paruošimo 

susitikimams su tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant tėvams); 

 6.14. konsultuoja Globos centro darbuotojus, paslaugų gavėjų problemų sprendimo klausimais; 

 

 6.15. dalyvauja sprendimų priėmimo procese, kai sprendžiamas brolių (seserų) grupės 

išsklaidymo klausimas ir globa (rūpyba) nustatoma pas skirtingus budinčius globotojus/globėjus 

(rūpintojus); 



 6.16. analizuoja poreikį ir organizuoja mokymus aktualiomis temomis budintiems globotojams, 

globėjams (rūpintojams); 

 6.17. organizuoja ir (ar) inicijuoja, dalyvauja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, šeimynų 

dalyvių ir įtėvių savitarpio pagalbos grupes; 

 6.18. dalyvauja viešinant vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo 

globos (rūpybos) šeimoje galimybes; 

 6.19. dalyvauja pagalbos šeimai plano sudaryme, poreikių vertinimo procese, plano peržiūrose; 

 6.20. teikia paslaugas klientų namuose ir nuotoliniu būdu; 

 6.21. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

 6.22. rengia metodines priemones, patarimus globėjams (rūpintojams), globėjams 

giminaičiams, šeimynų dalyviams, budintiems globotojams ir įtėviams; 

 6.23. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų darbo valandų Globos centre 

skaičių; 

6.24. teikia informaciją apie klientus suinteresuotiems asmenims ar institucijoms Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.25. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Centro direktoriaus ir Veiklos koordinatoriaus 

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 Globos centro 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) 


