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I SKYRIUS 

PAREIGYB�S CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigyb�s lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstyb�s tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui. 
 

     

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS0 

3. Pagrindin� veiklos sritis:0 

3.1. kitos specialiosios veiklos sritys. 
 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0 

4.1. kita specialioji sritis - teism� sistemos veikla; 

4.2. teis�. 
  

     

 

III SKYRIUS 

PAREIGYB�S SPECIALIZACIJA0 

5. Pagrindin�s veiklos srities specializacija:0 

5.1. Psichologija - psichologin�s pagalbos, konsultacij� ir išvad� teikimas teismo proces� ir 
ikiteisminio tyrimo metu. 

 

6. Papildomos (-�) veiklos srities (-�i�) specializacija:0 

6.1. Dalyvavimas teismo procesuose; 

6.2. Teismo metodini� rekomendacij� d�l apklaus� vykdymo rengimas. 
  

     

  

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 
 

     

 

7. Teismo pirmininko ar teis�jo pavedimu dalyvauja civilinio proceso metu (šeimos teisini� 
santyki� bylose ar kt.) išklausant vaik� nuomones, atsižvelgiant � j� socialin� ar psichologin� 
brand� (�skaitant paruošim� apklausai). 

8. Teismo pirmininko ar teis�jo pavedimu dalyvauja baudžiamojo proceso metu 
(ikiteisminiame tyrime ir teismo procese) padedant apklausti vaikus, atsižvelgiant � j� 
socialin� ar psichologin� brand� (�skaitant paruošim� apklausai). 

9. Teismo pirmininko ar teis�jo pavedimu ikiteisminio tyrimo metu dalyvauja �vairiuose 
ikiteisminio tyrimo veiksmuose, susijusiuose su vaikais. 

10. Teismo pirmininko ar teis�jo pavedimu atlieka ikiteisminiame procese išklausom�, 
apklausiam� vaik� raidos (pažintini�, emocini�, elgesio ir kt.) ypatum�, turin�i� reikšm�s 
kiekvienam teisminio proceso veiksmui, vertinim�. 

11. Teismo pirmininko ar teis�jo pavedimu konsultuoja d�l vaiko poreiki�, jo raidos ypatum� 
j� atstovus pagal �statym� ar teis�tus atstovus, teis�jus bei kitus teisminio proceso dalyvius ir 
(ar) ikiteisminio tyrimo �staig� subjektus. 

12. Teismo pirmininko ar teis�jo pavedimu konsultuoja d�l vaiko apklausos specifikos 
teismini� proces� metu ir apklausos atlikimo taktikos teis�jus ir (ar) ikiteisminio tyrimo 
�staig� subjektus. 



13. Teikia išvadas, nuomones, paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu teis�jo pavestais klausimais, 
neviršydamas specialisto kvalifikacijos ir (ar) kompetencijos. 

14. Pagal kompetencij� rengia teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas d�l 
apklaus� vykdymo, su jomis supažindina kit� institucij� atstovus, tarp j� ir dalyvaujan�ius 
teisminiame procese. 

15. teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu konsultuoja teismo darbuotojus streso, 
konflikt� valdymo klausimais, pagal kompetencij� organizuoja vidinius mokymus. 

 

     
 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pob�džio su �staigos veikla susijusius pavedimus. 
 

     

   

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro 
kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientis�sias studijas �gytas magistro kvalifikacinis 
laipsnis) arba jam lygiavert� aukštojo mokslo kvalifikacija;  

17.2. studij� kryptis – psichologija (arba); 

17.3. darbo patirtis – psichologinio darbo patirtis; 

17.4. darbo patirties trukm� – ne mažiau kaip 1 metai.  
   

     

   

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

18. Bendrosios kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

18.1. komunikacija – �� 

18.2. analiz� ir pagrindimas – �� 

18.3. patikimumas ir atsakingumas – �� 

18.4. organizuotumas – �� 

18.5. vert�s visuomenei k�rimas – 3. 
 

19. Specifin�s kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

19.1. konflikt� valdymas – 3. 
 

20. Profesin�s kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

20.1. teis�s išmanymas – �� 

20.2. Psichologijos išmanymas – 3. 
  

     

 


