INFORMACIJA APIE MOBILIĄSIAS KOMANDAS (TOLIAU – MK)
KAS YRA MOBILIOJI KOMANDA (TOLIAU – MK)?
Mobilioji komanda – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos specialistų (3 specialistai – socialinis darbuotojas, psichologas,
specialistas,(dirbantis su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis
ir (ar) jų šeimomis) grupė, teikianti į krizę patekusiai šeimai (tėvams) ir (ar) vaikui intensyvią
pagalbą ir (ar) bendradarbiaujanti su atvejo vadybininku, nustačius vaiko apsaugos poreikį.
KOKIE TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJA MK VEIKLĄ?
*Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (toliau – VTAPĮ) 2 str. 7 p.,
363 str. (3 d.), 364, 365 str.
*Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.
A1-334 patvirtintas „Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašas“
(toliau – Aprašas) (2019-12-16 įsakymo Nr. A1-775 redakcija)
KOKS INTENSYVAUS MK DARBO SU ŠEIMA TIKSLAS?
Padėti šeimai ir (ar) vaikui suvaldyti krizę, identifikuoti ir (iš)spręsti iškilusias problemas, kad
tėvai ar vienintelis iš tėvų galėtų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą, jo saugumo ir vystymosi
sąlygas.
KOKIE SPECIALISTAI DIRBA MK?
VVTAĮT specialistai, dirbantys MK (toliau – MK specialistai), yra darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis.
MK sudaro: psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybę ar
priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis.
KOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI PRETENDUOJANTIEMS Į MK SPECIALISTUS
ASMENIMS?
Asmenims, pretenduojantiems į MK specialistų pareigas, taikomi VTAPĮ 30 str. numatyti
apribojimai.
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai MK specialistams:
1. specialistas (psichologas) turi turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą
(magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų psichologo
darbo su vaikais ir (ar) šeimomis darbo patirtį;
2. specialistas (socialinis darbuotojas) turi turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį
socialinio darbo ar edukologijos (socialinio pedagogo kvalifikacija) krypties išsilavinimą ir ne
mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį socialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis srityje ir (ar) socialinių
paslaugų teikimo srityje;
3. specialistas (dirbantis su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais
asmenimis ir (ar) jų šeimomis) privalo turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį sveikatos
mokslų ir (ar) socialinių mokslų, ir (ar) ugdymo mokslų studijų krypties išsilavinimą ir (ar) būti
pabaigęs specializuotus mokymus, kaip dirbti su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis
ir (ar) jų šeimomis, ir turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo su priklausomybę ar jos simptomų
turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis patirtį ir (ar) socialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis
patirtį, ir (ar) darbo patirtį socialinių ar sveikatos priežiūros paslaugų srityje;
MK specialistas (dirbantis su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais
asmenimis ir (ar) jų šeimomis) be aukščiau nurodytų išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimų, turi
turėti žinių darbo su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis srityje,

gebėti identifikuoti priklausomybės simptomus, jų įtaką asmens elgesiui, žinoti priklausomybės
ligomis sergančių asmenų psichosocialinės reabilitacijos pagrindus, tikslus ir priemones.
Taip pat visi MK specialistai turi:
* išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo,
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą
reguliuojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatas ir gebėti jas taikyti praktikoje;
* išmanyti vaikų raidos ypatumus įvairiais jų amžiaus tarpsniais ir su jais susijusius socialinius,
emocinius poreikius, šeimos ir vaiko raidos dinamiką, kontakto su vaiku ir šeima užmezgimo ir
palaikymo būdus ir metodus, gebėti įvertinti individualius vaiko ir (ar) šeimos poreikius;
*mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų
pagrindus;
* gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją,
rengti išvada, teikti rekomendacijas;
* gebėti suteikti pirmąją pagalbą;
* žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
* turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto
priemones.
KOKIOS MK SPECIALISTŲ FUNKCIJOS?
Bendrosios funkcijos:
1. Duomenų rinkimo ir šeimos ir (ar) vaiko krizės bei intensyvios pagalbos šeimai ir (ar) vaikui
poreikio vertinimo:
1.1. surenka duomenis apie šeimą ir (ar) vaiką (renkami duomenys, nurodyti Aprašo 2 priede) ir
atlieka šeimos ir (ar) vaiko krizės bei intensyvios MK pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikio
vertinimą, užpildydama Aprašo 2 priedą. Vertindama šeimos ir (ar) vaiko krizę bei intensyvios MK
pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikį, MK turi teisę iš fizinių bei juridinių asmenų gauti duomenis
apie šeimą ir (ar) vaiką, reikalingus šiam vertinimui atlikti, nurodytus Aprašo 2 priede;
1.2. įvertina šeimos organizacijos / struktūros ir gyvenimo ciklo įtaką esamoms problemoms;
1.3. intensyvaus MK darbo metu įvertina šeimos santykių, šeimos narių ir (ar) vaiko elgesio pokyčius;
2. Intensyvios MK pagalbos planavimo, organizavimo ir teikimo:
2.1. kartu su šeima ir (ar) vaiku iškelia praktiškai įgyvendinamus pagalbos šeimai ir (ar) vaikui tikslus
ir uždavinius, numato šeimoje identifikuotų problemų sprendimo būdus ir priemones;
2.2. padeda šeimai ir (ar) vaikui valdyti krizę, spręsti konfliktines situacijas;
2.3. taiko motyvavimo technikas, kad padidintų vidinę asmens motyvaciją priimti pagalbą ir keisti
savo elgesį;
2.4. taiko įgalinimo metodus, kad asmuo gebėtų spręsti iškilusias problemas;
2.5. taiko šeimos konsultavimo metodus, kad įvyktų teigiami pokyčiai šeimoje;
2.6. konsultuoja vaiko tėvus vaiko auklėjimo, drausminimo, poreikių patenkinimo, saugumo
užtikrinimo ir sąlygų augti, vystytis ir tobulėti sudarymo klausimais;
2.7. informuoja šeimos narius ir (ar) vaiką, kur galima gauti reikalingą pagalbą, paslaugas ar gydymą;
2.8. atsižvelgdama į MK funkcijas ir intensyvios MK pagalbos tikslą, tikslingai parenka darbo
metodus, metodikas, diagnostinius instrumentus;
3.Intensyvaus MK darbo organizavimo ir bendradarbiavimo su AV, valstybės ir (ar) savivaldybių
institucijomis, įstaigomis, organizacijomis:
3.1. organizuoja ir dalyvauja MK organizuojamuose MK specialistų pasitarimuose, MK ir AV
susitikimuose;
3.2. dalyvauja AV organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
3.3. bendradarbiauja su AV (keičiasi MK ir AV funkcijoms vykdyti būtina informacija dėl konkretaus
atvejo (šeimos kontaktiniais duomenimis (pilnamečių asmenų telefono ryšio numeriais, elektroninio
pašto adresais, gyvenamosios vietos adresu), informacija apie šeimos sudėtį (šeimos narių vardai,
pavardės, gimimo metai, tarpusavio ryšiai ir santykiai), informacija apie tai, kokių pokyčių įvyko
šeimoje, pradėjus teikti pagalbą (ar pavyko pašalinti krizę, ar pavyko pašalinti identifikuotus rizikos
veiksnius, kokie šeimos poreikiai buvo nustatyti, kaip šiuos poreikius galima atliepti, kokia pačios

šeimos nuomonė apie pagalbos ir paslaugų poreikį, apie jau gaunamas paslaugas ir pagalbą), kokių
naujų rizikų atsirado, kokių ilgalaikių paslaugų ar pagalbos reikia šeimai ir kaip AV gali užtikrinti
šių paslaugų teikimą, informacija apie anksčiau vykdytą darbą su šeima (anksčiau nustatyti šeimos
poreikiai, identifikuotos rizikos, teiktos paslaugos ir pagalba, jų poveikis šeimai (ar pavyko pašalinti
krizę, ar pavyko pašalinti identifikuotus rizikos veiksnius)), prireikus kartu ieško tinkamų problemos
sprendimo būdų ir pan.), siekdama MK teikiamos intensyvios pagalbos ir paslaugų efektyvumo bei
ekonomiškumo;
3.4. baigusi intensyvų MK darbą, šeimos ir (ar) vaiko krizės ir intensyvios MK pagalbos šeimai ir
(ar) vaikui poreikio vertinimo metu (pildydama Aprašo 2 priedą), intensyvaus MK darbo metu,
intensyvios MK pagalbos teikimo metu tiesiogiai iš duomenų subjektų gautų duomenų pagrindu
parengia (užpildo Aprašo 4 priedą) ir raštu pateikia MK rekomendacijas AV.
Be bendrųjų funkcijų, MK specialistai vykdo specialiąsias funkcijas:
Socialinis darbuotojas:
1. planuoja ir organizuoja MK darbą;
2. derina MK ir AV veiksmus, organizuoja susitikimus ir kitais būdais bendradarbiauja su AV dėl
šeimos ir (ar) vaiko situacijos aptarimo.
Psichologas taiko streso įveikos ir kitus psichologinio konsultavimo metodus.
Specialistas, dirbantis su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais
asmenimis ir (ar) jų šeimomis:
1. identifikuoja galimus priklausomybės sutrikimų simptomus, jų įtaką asmens elgesiui;
1. identifikuoja galimus priklausomybės simptomus, jų įtaką asmens elgesiui;
2. įvertina šeimos narių priklausomybės tipą, motyvaciją keisti savo priklausomą elgesį;
3. taiko motyvavimo technikas, kad priklausomybę ir (ar) jos simptomų turintis asmuo priimtų
siūlomą pagalbą.
KUR DIRBA MK?
MK sudaromos kiekviename VVTAĮT teritoriniame vaiko teisių apsaugos skyriuje, t. y.
Vilniaus ir Kauno miestuose bei visose apskrityse. MK darbo vietos yra Vilniaus ir Kauno miestuose
bei apskričių centruose. Nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekviename teritoriniame vaiko teisių apsaugos
skyriuje pradėjo dirbti po antrą MK, kurių darbo vietos yra:
Šakiuose (Marijampolės apskr. MK)
Kaune (Kauno m. MK)
Šilutėje (Klaipėdos apskr. MK)
Panevėžyje (Panevėžio apskr. MK)
Šiauliuose (Šiaulių apskr. MK)
Šilalėje (Tauragės apskr. MK)
Zarasuose (Utenos apskr. MK
Vilniuje (Vilniaus apskr. MK)
Vilniuje (Vilniaus m. MK)
Varėnoje (Alytaus apskr. MK)
Kėdainiuose (Kauno apskr. MK)
Telšiuose (Telšių apskr. MK)
MK pagalbą šeimoms teikia jų gyvenamojoje vietoje arba kitoje su šeima sutartoje vietoje
(pavyzdžiui, Krizių centre), taigi, dirbdama intensyvų MK darbą su šeimomis, MK važinėja po visą
miestą ar apskritį.
KIEK LAIKO MK INTENSYVIAI DIRBA SU ŠEIMA?
30 dienų nuo MK paskyrimo MK intensyviai dirba su šeima.
Išimtiniais atvejais, skyriaus vedėjo sprendimu, MK darbas gali būti pratęstas dėl
susiklosčiusių su šeima ir (ar) vaiku objektyvių aplinkybių (gydymo, vaiko tėvų laikino išvykimo ar
kitų panašių aplinkybių) ar MK siūlymu (esant poreikiui tęsti intensyvią MK pagalbą), bet ne ilgiau
nei 10 d. d.

KAS YRA INTENSYVUS MK DARBAS SU ŠEIMA?
Dirbdama su šeima MK atlieka šeimos ir (ar) vaiko situacijos vertinimą, teikia intensyvią MK
pagalbą šeimai ir (ar) vaikui, bendradarbiauja su atvejo vadybininku, valstybės ir (ar) savivaldybių
institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, teikia rekomendacijas atvejo vadybininkui dėl tolesnio
darbo su šeima ir (ar) vaiku organizavimo.
MK darbo su šeima ir (ar) vaiku etapai:
*Informacijos apie šeimą ir (ar) vaiką surinkimas,
*Šeimos ir (ar) vaiko priežiūrą vykdančio asmens informavimas apie planuojamą apsilankymą,
apsilankymo laiko suderinimas, vykimas į šeimos ir (ar) vaiko gyvenamąją ar kitą sutartą vietą,
*Vaiko atstovų pagal įstatymą Sutikimo ar Atsisakymo priimti MK pagalbą gavimas (Aprašo
1 priedas),
*Šeimos ir (ar) vaiko krizės bei intensyvios MK pagalbos poreikio vertinimas (užpildant
Aprašo 2 priedą),
*Intensyvaus MK darbo su šeima ir (ar) vaikui plano (Aprašo 3 priedas) sudarymas ir
pateikimas atvejo vadybininkui,
*Intensyvios MK pagalbos šeimai ir (ar) vaikui teikimas,
*Šeimos ir (ar) vaiko situacijos ir šeimos narių elgesio pokyčių vertinimas,
*Rekomendacijų atvejo vadybininkui dėl tolesnio darbo su šeima ir (ar) vaiku rengimas ir
pateikimas,
*Dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.
SU KURIAIS ŠEIMOS NARIAIS DIRBA MK?
Nustačius vaiko apsaugos poreikį:
*MK dirba su vaiko, kuriam sustatytas vaiko apsaugos poreikis, tėvais ir kitais
nepilnamečiais, augančiais šeimoje (broliais, sesėmis), išskyrus atvejus, kai tėvai kartu su vaiku,
kuriam nustatytas vaiko apsaugos poreikis, apgyvendinami krizių centre (tuomet, esant poreikiui, gali
būti sudaroma MK papildomai pagalbai, pvz., dėl priklausomybių, o krizių centre nėra tokio
specialisto).
*MK bendradarbiaudama su AV dirba su vaiku, kuriam nustatytas vaiko apsaugos poreikis ir
kai taikoma laikina priežiūra šeimoje ar fizinio asmens šeimoje arba laikinas apgyvendinimas fizinio
asmens šeimoje.
KAIP ATLIEKAMAS ŠEIMOS IR (AR) VAIKO KRIZĖS IR INTENSYVIOS MK
PAGALBOS ŠEIMAI IR (AR) VAIKUI POREIKIO VERTINIMAS?
Šeimos ir (ar) vaiko situacijos vertinimas atliekamas pagal šias sritis:
* šeimos krizės rizika vaikui;
* savižudybių rizika;
* piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis ir žalingo jų vartojimo,
priklausomybių požymiai, priežastys, motyvacija pokyčiams;
* smurtinio elgesio rizika;
* kitos rizikos ir (ar) saugumo veiksniai;
* šeimos funkcionavimas;
* tėvystės įgūdžiai;
* pasirengimas spręsti problemas;
MK vertinant šeimos ir (ar) vaiko situaciją, atliekama šeimos stebėsena jos gyvenamojoje ar
kitoje intensyvaus MK darbo su šeima ir (ar) vaiku vietoje, pagal poreikį taikomi specialieji šeimos
vertinimo metodai (pavyzdžiui, šeimos žemėlapis ir kt.).
KOKIĄ PAGALBĄ ŠEIMAI IR (AR) VAIKUI TEIKIA MK?
Intensyvi pagalba – MK specialistų teikiama intensyvi individuali ar grupinė konsultacinė ir
(ar) kitokia psichologinė, socialinė pagalba į krizę patekusiai šeimai ir (ar) vaikui, siekiant padėti
šeimai ir (ar) vaikui suvaldyti krizę, identifikuoti ir (iš)spręsti iškilusias problemas, kad tėvai arba

turimas vienintelis iš tėvų (toliau – tėvai) galėtų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą, sudaryti
sąlygas vaikui vystytis ir gyventi saugioje aplinkoje. Intensyvi MK pagalba vaikui teikiama, jei jam
gyvenant tėvų šeimoje nustatytas vaiko apsaugos poreikis ir taikoma laikinoji priežiūra šeimos ir (ar)
vaiko gyvenamojoje vietoje, vaiko laikinoji priežiūra ją vykdančio asmens gyvenamojoje vietoje arba
vaikas laikinai apgyvendintas fizinio asmens šeimoje.
MK teikiamos intensyvios pagalbos šeimai ir (ar) vaikui formos:
1. konsultavimas ištikus krizei;
2. konsultavimas socialinių ir tėvystės įgūdžių klausimais;
3. streso įveikos įgūdžių formavimas;
4. motyvavimo technikų taikymas;
5. stipriai išreikštų emocijų valdymo mokymas;
6. netinkamo reagavimo būdų korekcija;
7. saugios aplinkos vaikams kūrimo įgūdžių mokymas;
8. konsultavimas piktnaudžiavimo, žalingo psichoaktyvių medžiagų vartojimo,
priklausomybių klausimais.
MK teikiama intensyvi pagalba vaikui priklauso nuo vaiko amžiaus, raidos, būsenos, reakcijos
į stresą, reakcijos į apsaugos poreikio taikymo priemones, vaiko laikiną priežiūrą vykdančio asmens
ryšio su vaiku ir kitų aplinkybių.
KAIP VYKSTA MK BENDRADARBIAVIMAS SU ATVEJO VADYBININKU
(TOLIAU – AV)?
Visą MK intensyvaus darbo su šeima ir (ar) vaiku laikotarpį, MK specialistai bendradarbiauja
su AV:
*keičiasi aktualia informacija su AV, siekiant MK darbo su šeima ir (ar) vaiku teikiamos
pagalbos ir paslaugų efektyvumo ir ekonomiškumo;
*organizuoja ir dalyvauja susitikimuose su AV dėl šeimos ir (ar) vaiko situacijos aptarimo,
veiksmų suderinimo;
*per 5 d. d. atlikę šeimos ir (ar) vaiko situacijos vertinimą, sudaro Intensyvaus MK darbo su
šeima ir (ar) vaiku planą, kurį kartu su informacija apie MK nustatytą šeimos ir (ar) vaiko ilgalaikės
pagalbos ir (ar) paslaugų poreikį, nesusijusį su šeimos ir (ar) vaiko krize (Aprašo 3 priedas), ne vėliau
kaip kitą darbo dieną raštu (ar elektroniniu paštu) pateikia AV,
*susisiekia su AV ir kartu aptaria MK darbo su šeima ir (ar) vaiku veiklos planą, sutaria dėl
MK bendradarbiavimo su AV pagal Atvejo vadybos tvarkos aprašo nuostatas, aptaria poreikį ir
galimybes kartu vykti susitikti su šeima ir (ar) vaiku,
*nuolat palaiko kontaktą su AV, derina veiksmus (siekiant išvengti pernelyg intensyvios įvairių
specialistų intervencijos į šeimą, teikiamos pagalbos dubliavimosi, užtikrinti visų būtinų veiksmų
atlikimą), renka ir dalijasi su AV su atveju susijusia informacija,
*baigę darbą su šeima ir (ar) vaiku, parengia ir pateikia rekomendacijas AV dėl tolesnio darbo
su šeima ir (ar) vaiku organizavimo bei dalyvauja AV organizuojamame pirmame atvejo nagrinėjimo
posėdyje (esant poreikiui – ir vėlesniuose).
KAS YRA MK REKOMENDACIJOS AV DĖL TOLESNIO DARBO SU ŠEIMA IR (AR)
VAIKU?
MK rekomendacijos (Aprašo 4 priedas – Rekomendacijų forma) raštu ir (ar) elektoriniu paštu
pateikiamos AV ne vėliau kaip per 30 d. nuo MK sudarymo (išskyrus atvejus, jei terminas buvo
pratęstas).
Rengdama rekomendacijas, MK atsižvelgia į turimą ir naujai surinktą informaciją apie šeimą ir
(ar) vaiką, atliktą šeimos ir (ar) vaiko krizės ir intensyvios MK pagalbos poreikio šeimai ir (ar) vaikui
vertinimą bei šeimos ir (ar) vaiko situacijos ir šeimos narių elgesio pokyčius, kuriuos vertinant
atsižvelgiama į kriterijus, susijusius su vaikų auklėjimu ir priežiūra: šeimos narių dalyvavimą
susitikimuose su MK ir įsitraukimą į teikiamos pagalbos procesą, tėvų supratimą apie vaiko poreikius
ir jų atitiktį vaiko raidai, tėvų supratimą apie savo vaidmenis ir atsakomybę (ribų tarp tėvų ir vaikų
išlaikymą, pozityvų drausminimą, emocijų valdymą, pasirengimą užtikrinti vaiko poreikius, saugumo
ir vystymosi sąlygas). Rekomendacijose nurodoma informacija apie šeimą, aptariamas intensyvus

MK darbas, šeimos stiprybės, sunkumai bei poreikiai, šeimos ir (ar) vaiko situacijos ir šeimos narių
elgesio pokyčiai, konkrečios rekomenduojamos pagalbos ar paslaugos tikslas, pateikiamos MK
rekomendacijos AV dėl tolesnės pagalbos organizavimo.
INTENSYVAUS MK DARBO SU ŠEIMA IR (AR) VAIKU PABAIGA
Baigdama intensyvų MK darbą su šeima ir (ar) vaiku, MK kartu su šeimos nariais ir (ar) vaiku
aptaria atlikto šeimos vertinimo rezultatus, pasiektus pokyčius ir rekomendacijas (projektą) AV dėl
tolesnės pagalbos organizavimo.
Intensyvus MK darbas su šeima ir (ar) vaiku baigiamas parengus ir pateikus rekomendacijas
AV dėl tolesnio darbo su šeima ir (ar) vaiku organizavimo.
MOKYMAI / KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Metų pradžioje Tarnyba renka informaciją apie mokymų poreikį darbuotojams ir, atlikusi
apibendrinimą, parengia mokymų planą einamiesiems metams. Pagal parengtą mokymų planą
organizuojami mokymai. Tais atvejais, kai darbuotojas nori dalyvauti mokymuose, kurie nėra įtraukti
į mokymų planą, suderinęs su skyriaus vedėju, teikia pranešimą Tarnybos administracijai. Tarnybos
administracija, įvertinusi mokymų aktualumą, poreikį ir galimybes, pateikia darbuotojui atsakymą
(leisti, atsisakyti leisti į mokymus).
DARBO LAIKAS, GALIMYBĖ DIRBTI KITĄ DARBĄ
MK specialistai dirba komandoje. Įprastai taikomas Tarnyboje nustatytas darbo laikas, esant
poreikiui, sprendžiama dėl individualaus darbo laiko nustatymo. Kitą darbą dirbti galima, jeigu jis
suderinamas su pagrindiniu darbu.
DĖL TECHNINIO APRŪPINIMO (DARBO PRIEMONIŲ)
Automobilis (komandai)
Mobilusis telefonas (kiekvienam MK nariui)
Nešiojamas kompiuteris, internetas (kiekvienam MK nariui)
MK ATOSTOGŲ TRUKMĖ
MK specialistams nustatytos pailgintos 25 darbo dienų kasmetinių atostogos.
MK DARBO UŽMOKESTIS
1470-1640 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5-9,5). Konkretus darbo
užmokestis priklauso nuo pretendento turimos profesinės darbo patirties.
LAISVOS DARBO VIETOS:
Šiuo metu vyksta atrankos į 12 šias MK specialistų pareigas, su kuriais bus sudarytos
terminuotos (3 m.) darbo sutartys iki 2022-12-31:
Vilniaus apskr. – psichologo
Kauno apskr. (darbo vieta – Kėdainiuose) – psichologo
Klaipėdos apskr. (darbo vieta – Šilutėje) – psichologo ir specialisto, dirbančio su priklausomybę
ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis
Šiaulių apskr. – psichologo
Panevėžio apskr. – psichologo ir specialisto, dirbančio su priklausomybę ar priklausomybių
sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis
Tauragės apskr. – psichologo
Utenos apskr. (darbo vieta – Zarasuose) – psichologo

Telšių apskr. – psichologo
Marijampolės apskr. (darbo vieta – Šakiuose) – psichologo
Alytaus apskr. – psichologo ir specialisto, dirbančio su priklausomybę ar priklausomybių
sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis
Taip pat ieškoma pretendentų į jau dirbančias MK, sudarant neterminuotas darbo
sutartis:
1) Šiaulių apskr. MK specialisto (psichologo)
2) Telšių apskr. MK specialisto (psichologo)

