
 

                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                             Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus 

                                                                             2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V- 751 

                                                                                                  

                                                                                                  

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO PADALINIO 

TARNYBOS ATESTUOTO ASMENS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Tarnybos atestuoto asmens  pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybės grupei, kurių 

pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms 

eiti. 

2.  Pareigybės lygis – A 2. 

3. Pareigybės paskirtis– Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo 

ir pagalbos jiems teikimo paslauga. 

4. Pareigybės pavaldumas– tarnybos atestuotas asmuo tiesiogiai pavaldus paramos šeimai 

centro direktoriui. Tarnybos atestuotą asmenį darbui priima, atleidžia iš darbo, nustato jo 

pareiginį atlyginimą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas, sudaro materialinės 

atsakomybės sutartį paramos šeimai centro direktorius.  

 

                                                        II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą arba jam   

prilygintą išsilavinimą; 

 5.2.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (Word, Exel, Power Point); 

 5.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai  

dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

 5.4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 

 5.5. tarnybos atestuotu asmeniu gali dirbti atestuotas asmuo, įgijęs teisę Lietuvoje vykdyti 

asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą;  

5.6.  tarnybos atestuotas asmuo dirbdamas privalo vadovautis LR įstatymais ir 

poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, LR 

Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencija, kitomis LR 

tarptautinėmis sutartimis, LR civiliniu kodeksu,  LR civilinio proceso kodeksu, LR vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, Vaiko laikinosios globos 

(rūpybos) nuostatais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 

bei paramos šeimai centro direktoriaus įsakymais, socialinių darbuotojų etikos kodeksu, darbo 

saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis, paramos šeimai centro nuostatais, darbo 

vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais; 

5.7. tarnybos atestuotas asmuo dirba pagal sudarytą darbo grafiką;  
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5.8. tarnybos atestuotas asmuo kartą per metus pasitikrina sveikatos būklę ir pateikia 

medicininės apžiūros įrašą asmens medicininėje knygelėje; 

5.9. kasmet privalomas 20 valandų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. 

 

                                                                 III SKYRIUS 

                       ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1 tarnybos atestuotas asmuo funkcijas atlieka pagal Bendrąją globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 

rengimo  (toliau - GIMK) programą, vykdo globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo 

viešinimą ir skatinimą, siekiant mažinti vaikų institucinę globą; 

6.2 teikia bendrąsias socialines paslaugas būsimoms ir esamoms budinčių globotojų, 

socialinių globėjų, globėjų giminaičių ir įtėvių šeimoms, fiziniams asmenims, norintiems 

priimti vaiką laikinai svečiuotis, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos 

namų darbuotojams; 

6.3 nagrinėja ir įvertina fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju, socialiniu globėju, 

globėju giminaičiu, įtėviu, fizinio asmens, norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis, 

pateiktus dokumentus, ar jie atitinka keliamus reikalavimus;  

6.4 formuoja ir pildo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių ir įtėvių, 

fizinių asmenų, norinčių priimti vaiką laikinai svečiuotis, bylas; 

6.5 organizuoja ir veda grupinius mokymus būsimiems budintiems globotojams, 

socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams pagal vieningą globėjų (rūpintojų) ir 

įtėvių įvadinių mokymų rengimo programą GIMK; 

6.6  atlieka įvertinimą ir/ar pervertinimą budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų 

giminaičių ir įtėvių, fizinių asmenų, norinčių priimti vaiką laikinai svečiuotis, šeimynų 

dalyvių, gyvenamojoje vietoje;  

6.7 rengia ir teikia VTAS (nuo 2018 m. liepos 1 d. – VVTAĮT teritorinis skyrius) išvadą dėl 

vaiko būsimo budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio ir įtėvio, fizinio 

asmens, norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis, šeimynų dalyvių pasirengimo tapti 

vaiko budinčiu globėju, globėju (rūpintoju), įtėviu, šeimynos dalyviu ar fiziniu asmeniu, 

priimančiu vaiką laikinai svečiuotis užpildant atitinkamą formą;   

6.8 rengia ir teikia VTAS (nuo 2018 m. liepos 1 d. – VVTAĮT teritorinis skyrius)  

pervertinimo išvadą dėl vaiko būsimo budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo 

giminaičio, įtėvio, fizinio asmens, norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis, šeimynos 

dalyvių pasirengimo tapti vaiko budinčiu globėju, globėju (rūpintoju), įtėviu ar fiziniu 

asmeniu, priimančiu vaiką laikinai svečiuotis, šeimynos dalyviu; 

6.9 atlieka ir teikia išvadą dėl budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus ir vykdomos veiklos 

kokybės vertinimo. 

7. Rengia ir teikia VTAS (nuo 2018 m. liepos 1 d. – VVTAĮT teritorinis skyrius)  išvadą: 

7.1  dėl asmenų, pageidaujančių įvaikinti bei globoti vaikus, nesusietus giminystės ryšiais, 

pasirengimo tapti budinčiais globotojais, socialiniais globėjais, šeimynų dalyviais ir 

įtėviais;  

7.2 dėl asmenų, pageidaujančių įvaikinti bei globoti vaikus, susietus giminystės ryšiais,  

pasirengimo tapti globėjais giminaičiais ir įtėviais; 
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7.3  dėl asmenų, pageidaujančių įsivaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką (-us), pasirengimo  tapti 

įtėviais; 

7.4 dėl asmenų, pageidaujančių įsivaikinti vaikus, įtrauktus į galimų įvaikinti vaikų sąrašą, 

pasirengimo tapti įtėviais; 

7.5  dėl asmenų (šeimų) pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis. 

8. Kartu su VTAS (nuo 2018 m. liepos 1 d. – VVTAĮT teritorinis skyrius)  dalyvauja 

parenkant be tėvų globos likusiam vaikui tinkamiausią budintį globotoją, socialinį globėją  

ar įvaikintoją. 

9. Esant poreikiui organizuoja būsimo socialinio globėjo ar įvaikintojo, fizinio asmens, 

norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis,  susitikimą ir susipažinimą su galimu globoti 

(rūpintis) ar įvaikinti vaiku. 

10. Esant poreikiui tarpininkauja dėl globojamų (rūpinamų), įvaikintų vaikų ryšio 

palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų budinčių globotojų,  socialinių globėjų, 

globėjų giminaičių, įvaikintojų šeimose ar globos įstaigose. 

11. Organizuoja ir teikia metodinę, socialinę ir psichologinę pagalbą vaiko socialiniams 

globėjams, globėjams giminaičiams bei įvaikintojams, fiziniams asmenims, priėmusiems 

vaiką laikinai svečiuotis, individualių konsultacijų bei savipagalbos grupių užsiėmimų metu.  

12. Organizuoja ir veda seminarus, grupinius mokymus esamiems budintiems globotojams, 

socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams ir įtėviams pagal vieningą globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių tęstinių mokymų rengimo programą GIMK.  

13. Dalyvauja vaiko globos plano sudaryme ir  peržiūroje. 

14. Bendradarbiauja su švietimo, medicinos, teisėtvarkos, teisėsaugos institucijomis, vaikų 

teisių apsaugos tarnybomis, vaikų globos namais, kūdikių namais, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis dėl budinčių globotojų, socialinių 

globėjų, globėjų giminaičių ir įtėvių, bei fizinių asmenų norinčių priimti vaiką laikinai 

svečiuotis rengimo. 

15. Dalyvauja įvairių komisijų veikloje sprendžiant globos (rūpybos) ir įvaikinimo 

klausimus.  

16. Bendradarbiauja su kitais tarnybos atestuotais asmenimis, teikiančiais globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas.   

17. Dalyvauja socialinių programų ir kitų socialinių priemonių rengime bei įgyvendinime.  

18. Atsako už budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių ir įtėvių, bei 

fizinių asmenų, norinčių priimti vaiką laikinai svečiuotis, esančių dokumentų saugumą ir 

informacijos konfidencialumą. 

19. Nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją, atestuojasi ir užsiima savišvieta. 

20. Laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, higienos ir sanitarijos reikalavimų. 

21. Rengia bei laiku pateikia ataskaitas apie suteiktas paslaugas, projekto įgyvendinimo 

rezultatus, kurių duomenys derinami su kita paramos šeimai centro dokumentacija.  

22. Vykdo kitus centro direktoriaus nurodymus ir pavedimus, susijusius su globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimu, atranka, konsultavimu ir pagalbos jiems paslaugomis, 

kurie neviršija atestuoto socialinio darbuotojo kompetencijų ribų ir neprieštarauja LR teisės 

aktams. 

23.  Tarnybos atestuotas asmuo už savo veiklos rezultatus atsiskaito paramos šeimai 

centro direktoriui. 

24. Pagal poreikį teikia ataskaitas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
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25. Be Centro administracijos leidimo nepateikia konfidencialios informacijos apie 

klientus, Centro darbuotojus, Centro veiklą tretiesiems asmenims. 
26. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

26.1. dokumentų pateikimą laiku, dokumentų saugumą ir atidavimą į archyvą; 

26.2.teisingą informacijos pateikimą lankytojui, savo kompetencijos ribose;    

26.3vertybinių nuostatų (pagarbos, atvirumo, tolerancijos, unikalumo, empatijos, 

pasitikėjimo ir kt.) pažeidimus;  

26.4 sukauptos informacijos konfidencialumo pažeidimus;  

26.5 profesinės etikos klaidas, nesklandumus darbe, nustatytų pareigų nevykdymą; 

26.6 profesinės kompetencijos trūkumus;  

26.7 darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą; 

26.8 saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos ir sanitarijos reikalavimų 

pažeidimus; 

26.9 žalą, padarytą įstaigai ar klientui, dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

26.10 funkcijų nevykdymą paramos šeimai centro Vidaus darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

        

                             ___________________ 

 

 

Susipažinau 

_______________ 

        (parašas) 

_______________ 

  (vardas, pavardė) 

_______________ 

        (data)                                                          


