
Reikalingas  

Psichologas - Psichologinės gerovės specialistas 
  

  

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301791595 

  

Darbo pobūdis: Individualių ir grupinių konsultacijų teikimas, savižudybių prevencijos veiklos 

koordinavimas. 

  

REIKALAVIMAI 

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis 

Profesija: Psichologas 

Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios, turi vairuotojo 

teises, darbų saugos instrukcijų žinojimas, kt. 

Papildomi sugebėjimai (kompetencijos): Specialistu gali dirbti turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą 

baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba 

klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį 

arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (toliau – sveikatos 

(klinikinis) psichologas);. arba  turintis aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties studijas ir įgijus 

magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo 

kvalifikaciją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatyta tvarka įgijęs psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, 

pirmąją arba antrąją kvalifikacinę kategoriją (toliau – kitas psichologas);  

arba  turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus 

psichologijos studijų krypties studijas ir įgijus konsultavimo 

psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo 

mokslo kvalifikaciją (toliau – konsultavimo psichologas). 

Vairuotojo pažymėjimas: B, pageidaujama turėti nuosavą automobilį 

DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ 

Preliminarus mėnesinis darbo užmokestis: 2418.00 EUR 

Mokėjimo terminai: nurodyta suma neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį 

Kitos apmokėjimo sąlygos: Priemokos ir premijos mokamos pagal atskirą direktoriaus įsakymą. 

Nurodytas darbo užmokestis su kintamąja dalimi. 

DARBO SUTARTIS 

Darbo sutarties rūšis: Terminuota 

Įdarbinama: nuo 2023-01-04 iki 2025-03-01, pradėti dirbti iš karto 

Atrankos tipas: Paprastas 

DARBO LAIKAS 

Pamainingumas: Viena pamaina 

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas 

Per savaitę: 38 val. 

PAPILDOMOS SĄLYGOS 

Suteikiamos garantijos: Papildomas draudimas, Kelionių į/iš darbo išlaidos, Kvalifikacijos 

kėlimas 

Komandiruotės: Numatomos pagal poreikį 

DARBO VIETA 

Darbo vietos teritorija: Lietuva 



Valstybė: Lietuva 

Darbovietės/įmonės adresas Lietuvoje: Šilutės rajono sav., Šilutė, K. Kalinausko g. 10 

Komentaras: Specialistas paslaugas teikia Šilutės r. sav. teritorijoje 

KONTAKTAI 

Kontaktinis asmuo: Kristina Surplė 

Papildomas telefonas: 8 659 67304 

El. paštas: kristina.surple@silutessveikata.lt 

Pageidavimus pateikti: El. paštu, Skambinant atsakingam asmeniui, Nuvykus pas darbdavį 

Komentaras: Siųsti CV el.p. info@silutessveikata.lt 

 arba kristina.surple@silutessveikata.lt 
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