
 

          KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ  ĮSTAIGA 

KAUNO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: A. Mickevičius g. 54, LT 44244 Kaunas. 

1.2. Telefono Nr.: 8 37 423284. 

1.3. El. pašto adresas: info@kppt.lm.lt 

1.4. Interneto svetainės adresas: www.kppt.lm.lt 

1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1996 m. 

1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data): Raimunda Žiulytė, 2003–03–05. 

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

 Per 2021 metus siekiant įgyvendinti prioritetinę veiklą – įtraukiojo ugdymo užtikrinimą 

įvairių poreikių mokiniams, Tarnyba įvykdė pokyčius valdymo struktūroje, papildė žmogiškuosius 

išteklius, praplėtė ir patobulino specialistų kompetencijas specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo, 

organizacijų konsultavimo ir įtraukiojo ugdymo plėtojimo srityse. 

 Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsteigtas Ugdymo įstaigų konsultavimo skyrius ir 

įdarbinti septyni švietimo pagalbos specialistai (5 psichologai, 1 specialusis pedagogas, 1 socialinis 

pedagogas). Visi specialistai buvo aprūpinti metodinėmis ir kompiuterinėmis techninėmis darbo 

priemonėmis bei nuotolinio darbo programomis. Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriui buvo pavestos 

ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų ir ugdymo įstaigų bendruomenių švietimo, mokymo ir 

konsultavimo funkcijos, numatytos vykdyti mobilių komandų principu tiesiogiai ugdymo įstaigose. 

Šiais veiksmais buvo pasiektas didesnis informacinės ir konsultacinės pagalbos prieinamumas.   

 Tarnybos švietimo pagalbos specialistai (ypatingai naujai priimti) per 2021 metus, pagal 

parengtą kompetencijų plėtotės ir tobulinimo planą, įgijo ar tobulino įtraukiojo ugdymo užtikrinimo, 

įtraukiojo ugdymo sąlygų kūrimo, neuropedagogikos, organizacijų konsultavimo, vaikų ir paauglių 

konsultavimo, profesinio tinkamumo vertinimo ir krizių konsultavimo kompetencijas. 

 Įgytų kompetencijų pagrindu buvo parengtos ir įgyvendintos ugdymo įstaigų  Vaiko 

gerovės komisijų, švietimo pagalbos specialistų, pedagogų ir kitų ugdymo įstaigų bendruomenių 

narių informavimo, švietimo ir konsultavimo programos: rekomendacijos „Ugdymo įstaigos 

rengimasis įtraukiajam ugdymui“,  „Įtraukusis ugdymas – vertybinės nuostatos, ugdymo aplinkos 
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parengimas ir ugdymo proceso kaita“, „Švietimo pagalbos komandos veikla, tenkinant individualius 

mokinio poreikius: nuo pažinimo bei įvertinimo iki sėkmingos įtraukties užtikrinimo“.  

 Per 2021 metus buvo suteiktos 35 mobilios komandos konsultacijos Vaikų gerovės 

komisijoms (117%), pravesti 32 švietimo ir mokymo renginiai ir 110 metodinės pagalbos renginių. 

 Visos priemonės suplanuotos 2021 metams visose veiklos srityse buvo įgyvendintos 

100 ir daugiau procentų. 

 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

 Ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslų įgyvendinimas r veiklos rezultatai pateikti 

pridedame Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos priede Nr. 1. 

 

IV SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

             

                   Kauno miesto savivaldybės administracijos kontrolės ir vidaus audito tarnyba 2021 

metais atliko „Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams išorės 

finansinį (teisėtumo) auditą“.  Audito metu buvo nustatyta, kad Tarnyba 2020 m. rugsėjo mėn. įsigijo 

daugiafunkcį įrenginį1, kuriam 1 113,0 Eur išlaidas planavo ir atitinkamai panaudotus asignavimus 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (forma Nr. 2) nurodė kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidose (kodas 3.1.1.3.1.2), o ne kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo 

išlaidose (kodas 3.1.1.3.1.4), kaip numatyta, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų klasifikacijoje. 

                   Atlikto audito rekomendacijos buvo aptartos administracijos ir strateginio planavimo 

grupės pasitarime 2021-06-25. Pasitarime nutarta atidžiau stebėti tarnybos išlaidų planavimą bei 

apskaitą, užtikrinant atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijai.  
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V SKYRIUS 

 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dirbo Kauno miesto 

savivaldybės Vaiko gerovės komisijoje, padėjo ugdymo įstaigoms valdyti  konfliktines situacijas, 

dirbo išplėstiniuose ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose, padėjo spręsti sudėtingas 

mokinių ugdymo situacijas, skaitė pranešimus konferencijose ir pasitarimuose, vedė seminarus, atliko 

pedagogų kvalifikacijos programų ekspertinį ir besiatestuojančių psichologų praktinio darbo 

įvertinimą, rengė pedagogus prevencinių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdymui. 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai dalyvavo Nacionalinės 

švietimo agentūros projekte „Turi profesiją – turi ateitį“ skirtame „Įrankių, skirtų mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti įsigijimui  ir mokymuisi jais 

naudotis“, kuriame Tarnyba gavo profesinio kryptingumo įvertinimo metodikas „Ida“ ir „Melba“ ir 

tuo būdu padidino teikiamų paslaugų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įvairovę. 

 

 

Direktorė                        Raimunda Žiulytė 


