
 

           PATVIRTINTA 

           Kauno miesto savivaldybės tarybos 

           2022 m. vasario 1 d. 

           sprendimu Nr. T-23 

 

KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, 

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, 

tipą, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas ir veiklos 

organizavimą.  

2. Oficialusis Tarnybos pavadinimas – Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, 

trumpasis pavadinimas – KPPT. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens 

kodas 193106269.  

3. Tarnyba įsteigta Kauno miesto tarybos 1996 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 8, 

reorganizavus Mokyklų psichologinės tarnybos centro Kauno skyrių į Kauno miesto pedagoginę 

psichologinę tarnybą. Tarnyba pradėjo veikti 1996 m. balandžio 1 dieną.  

4. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.  

5. Tarnybos priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės įstaiga.  

6. Tarnybos savininkė – Kauno miesto savivaldybė (toliau – Savininkas), kodas 

111106319, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas.  

7. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto 

savivaldybės taryba. Jos kompetenciją ir teises nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymas.  

8. Tarnybos buveinė – A. Mickevičiaus g. 54-1, 44244 Kaunas.  

9. Švietimo įstaigos grupė – švietimo pagalbos įstaiga, kodas 3150.  

10.  Švietimo įstaigos  tipas – pedagoginė psichologinė tarnyba, kodas 3151.  

11.  Tarnybos paskirtis –  nustatyti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, 

įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, teikti 

švietimo pagalbą mokiniams (vaikams), ją koordinuoti, atskirais atvejais (kai Kauno miesto 

savivaldybės vykdomoji institucija yra pavedusi Tarnybai) – teikti psichologinę pagalbą mokytojams 

ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje.  

12.  Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, 

atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.  
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13.  Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių tautų 

vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kauno miesto 

savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.  

 

II SKYRIUS  

TARNYBOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS  

 

14.  Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui (vaikui), mokytojui ir mokyklai.  

15. Tarnybos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):  

15.1. pagrindinė veiklos rūšis – sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių 

paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas, kodas 84.12;  

15.2. kitos veiklos rūšys:  

15.2.1. kitas mokymas, kodas 85.5;  

15.2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);  

15.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas (85.59).  

16.  Tarnybos veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant 

reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokiniams (vaikams), jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams.  

17.  Tarnybos veiklos uždaviniai:  

17.1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, rekomenduoti optimalią ugdymo vietą ir 

formą;  

17.2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti 

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, 

formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;  

17.3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.  

18.  Tarnybos funkcijos:  

18.1. įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, 

psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko 

brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą;  

18.2. siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją 

pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą;  

18.3. konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, ugdymo įstaigų švietimo 

pagalbos specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius 
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(vaikus) – pedagoginių ir psichologinių problemų sprendimo ir gebėjimų bei polinkių įvertinimo 

klausimais;  

18.4. teikti metodinę pagalbą mokytojams, švietimo pagalbos specialistams 

(specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams) ir mokinių (vaikų) tėvams (globėjams, 

rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo 

ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;  

18.5. inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir (ar) 

psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims;  

18.6. formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų 

poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su 

bendraamžiais;  

18.7.  rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau 

ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius 

asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų ar jas spręsti;  

18.8. kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje 

gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios 

pedagoginės ir (ar) psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;  

18.9. esant poreikiui koordinuoti ir padėti organizuoti krizių valdymą mokyklose.  

19. Tarnyba gali teikti mokamas paslaugas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius, 

pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.  

 

III SKYRIUS  

TARNYBOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ  

 

20. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, turi teisę:  

20.1. pasirinkti veiklos būdus ir formas, vertinimo metodikas ir konsultavimo technikas 

užtikrinančias specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos veiksmingumą;  

20.2. inicijuoti naujas veiklas, užtikrinančias kokybiškesnį mokinių (vaikų) specialiųjų 

ugdymosi poreikių tenkinimą;  

20.3. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais;  

20.4. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir klubus, dalyvauti jų veikloje;  

20.5. vykdyti specialiojo pedagoginio ir psichologinio švietimo programas;  

20.6. rengti paraiškas ir dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;  

20.7. teikti investicijų projektų paraiškas valstybės ir Europos Sąjungos finansinei 

paramai gauti;  

20.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;  
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20.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų 

suteiktomis teisėmis.  

21. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, privalo:  

21.1. užtikrinti sveiką, saugią,  atvirą ir padedančią klientams pagalbos teikimo aplinką; 

užtikrinti profesionalią ir geros kokybės pagalbą;  

21.2. užtikrinti teikiamos pagalbos atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams;  

21.3. sudaryti palankias sąlygas gerinti švietimo pagalbos kokybę, diegti mokslo naujoves 

ir modernizuoti veiklą.  

 

IV SKYRIUS  

TARNYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

 

22. Tarnybos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:  

22.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymas Nr. V-662 „Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“;  

22.2. kiti strateginio planavimo dokumentai ir jų įgyvendinimą detalizuojantys 

dokumentai, rengiami teisės aktų nustatyta tvarka;  

22.3. Tarnybos metinis veiklos planas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus, suderinus su 

Kauno miesto savivaldybės administracija;  

22.4. Tarnybos darbo organizavimo tvarka ir darbo reglamentas, parengti Tarnybos 

direktoriaus, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, suderinti su Tarnybos savivaldos institucijomis.  

23. Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba šie reikiamą profesinę kvalifikaciją turintys 

specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas (turintis psichologijos magistro 

kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją), gydytojas neurologas (arba Tarnyba 

yra sudariusi sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl mokinių (vaikų) medicininio 

įvertinimo), ir Tarnyba yra įsigijusi asmens pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas, joje yra 

įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos. Tarnyboje gali dirbti ir kiti specialistai  – 

surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, psichoterapeutas, psichiatras. Pageidautina, 

kad specialistai turėtų ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį.  

24. Tarnyba:  

24.1. įvertina tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus specialiuosius ugdymosi 

poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų nuo 3 iki 18 metų (turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje 

mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje ir (ar) ugdomų mokyklose bei vaikų globos įstaigose, kurių steigėja yra 

Kauno miesto savivaldybės taryba, o tais atvejais, kai jų steigėja yra ne Kauno miesto savivaldybės 

taryba, steigėjams sudarius sutartis;  

24.2. teikia pagalbą:  

24.2.1. psichologinę, specialiąją pedagoginę – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos 
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įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, bei informacinę specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims;  

24.2.2. informacinę, konsultacinę, metodinę – tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokytojams;  

24.2.3. teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie asmens specialiuosius 

ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą, gavusi asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.  

25. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos specialistų atliktu asmens 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu, jo specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas gali būti 

pakartotinai atliekamas Nacionalinės švietimo agentūros švietimo pagalbos departamente.  

26. Tarnybos specialistai:  

26.1. dirba komandos principu, bendradarbiaudami su specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais, su juo dirbančiais specialistais;  

26.2. stengiasi pažinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčius asmenis natūraliomis jų gyvenimo ir ugdymo sąlygomis;  

26.3. nustato sutrikimus, atlieka nuodugnų asmens specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimą psichologiniu, pedagoginiu, medicininiu ir socialiniu aspektais, vertinimo rezultatus 

aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytoju (-ais), priskiria specialiųjų poreikių asmenis 

specialiųjų ugdymosi poreikių grupei;  

26.4. prireikus pakartotinai vertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius;  

26.5. esant poreikiui dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.  

27. Specialioji pedagoginė ir (ar) psichologinė pagalba (vertinimas, informavimas, 

konsultavimas) specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turintiems asmenims teikiama Tarnyboje, ugdymo įstaigoje ar namuose (esant labai ribotam 

mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės).  

28. Tarnybos specialistai ne daugiau kaip 60 procentų savo darbo laiko skiria tiesioginiam 

darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems 

ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 231 straipsnio 4 dalyje 

nustatytais atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus), o 

kita jų darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms 

planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir 

kita).  

 

V SKYRIUS  

VALDYMAS  

 

29. Tarnybai vadovauja direktorius, kuris skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta 

tvarka. Direktoriumi skiriamas asmuo, turintis edukologijos (specialiosios pedagogikos) arba 
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psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią specialiojo pedagogo ar psichologo 

profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip penkerių metų praktinio darbo patirtį.  

30. Tarnybos direktoriaus kompetencija:  

30.1. vadovauti strateginio planavimo ir jo įgyvendinimą detalizuojančių dokumentų ir 

metinio veiklos plano rengimui, juos nustatyta tvarka suderinti, tvirtinti ir vadovauti jų 

įgyvendinimui;  

30.2. priimti į darbą, atleisti iš jo, skatinti Tarnybos specialistus Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;  

30.3. tvirtinti Tarnybos darbo tvarkos taisykles ir specialistų pareigybių aprašymus 

(nuostatus);  

30.4. Tarnybos vardu sudaryti sutartis.  

31. Tarnybos direktoriaus funkcijos:  

31.1. inicijuoti Tarnybos veiklos planų ir programų rengimą;  

31.2. telkti specialistus Tarnybos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti bei numatytoms 

veiklos programoms įgyvendinti;  

31.3. stebėti, analizuoti ir vertinti Tarnybos veiklą;  

31.4. rūpintis Tarnybos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;  

31.5. atstovauti Tarnybai kitose institucijose;  

31.6. užtikrinti bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi, 

sprendimų priėmimo skaidrumą, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią aplinką;  

31.7. vykdyti kitas pareigybės aprašyme (nuostatuose) nustatytas funkcijas.  

32. Tarnybos direktorius atsako už visą Tarnybos veiklą, jos kokybę ir rezultatus, 

reikiamą specialistų išsilavinimą, tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos 

konfidencialumą.  

 

VI SKYRIUS  

TARNYBOS SAVIVALDA  

 

33. Tarnyboje veikia šios savivaldos institucijos: Tarnybos taryba ir Tarnybos specialistų 

taryba (toliau – Specialistų taryba).  

34. Tarnybos taryba – aukščiausia Tarnybos savivaldos institucija, telkianti visų tarnybos 

specialistų pastangas Tarnybos tikslui ir uždaviniams kelti bei aktualiems klausimams nagrinėti ir 

spręsti.  

35. Tarnybos tarybos veiklą reglamentuoja direktoriaus patvirtinti Tarnybos tarybos 

nuostatai.  

36. Tarnybos tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius: proporcingai Tarnyboje dirbančių 

švietimo pagalbos specialistų skaičiui logopedams atstovauja 1 narys, specialiesiems pedagogams – 

1 narys, psichologams – 2 nariai ir Tarnybos administracijai – 1 narys.  

 37. Švietimo pagalbos specialistai į Tarnybos tarybą renkami slaptu balsavimu specialistų 

tarybos posėdyje, Tarnybos administracijos atstovas – Tarnybos administracijos pasitarime. Tarnybos 
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direktorius negali būti renkamas į Tarnybos tarybą. Tarnybos taryba renkama ketveriems 

kalendoriniams metams.  

 38. Tarnybos tarybai vadovauja pirmajame posėdyje šios tarybos narių išrinktas 

pirmininkas.  

 39. Tarnybos tarybos posėdžius šaukia pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per 

pusmetį, prasidedant ir baigiantis veiklos metams. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarnybos 

tarybos posėdis.  

 40. Tarnybos tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos 

narių. Nutarimai priimami posėdžių dalyvių balsų dauguma.  

41. Į Tarnybos tarybos posėdžius svečių teisėmis gali būti kviečiami Tarnybos direktorius 

ir kiti specialistai,  jie posėdžiuose nebalsuoja.  

42. Tarnybos taryba:  

42.1. svarsto ir derina Tarnybos strateginį ir metinį veiklos planus, Tarnybos darbo 

tvarkos taisykles, kitus Tarnybos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Tarnybos 

direktoriaus;  

42.2. teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl Tarnybos nuostatų pakeitimo ar papildymo, 

Tarnybos vidaus struktūros tobulinimo;  

42.3. svarsto Tarnybos lėšų naudojimo klausimus;  

42.4. išklauso metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl 

Tarnybos veiklos tobulinimo;  

42.5. svarsto Specialistų tarybos ir Tarnybos darbuotojų iniciatyvas ir teikia siūlymus 

Tarnybos direktoriui;  

42.6. periodiškai įvertina Tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir teikia siūlymus 

dėl sveikų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo bei esančių trūkumų pašalinimo, talkina formuojant 

materialinius, finansinius, intelektinius ir informacinius išteklius;  

42.7. svarsto kitus Tarnybos direktoriaus teikiamus klausimus.  

 43.  Tarnybos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. 

44. Tarnybos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Tarnybos 

darbuotojams.  

45. Specialistų taryba – nuolat veikianti Tarnybos savivaldos institucija Tarnybos 

specialistų profesiniams ir bendriems švietimo pagalbos klausimams spręsti. Ją sudaro visi Tarnyboje 

dirbantys specialistai ir kiti tiesiogiai švietimo pagalbos teikimo procese dalyvaujantys asmenys.  

46. Specialistų tarybai vadovauja Tarnybos direktorius.  

47. Specialistų tarybos posėdžius šaukia Tarnybos direktorius. Specialistų tarybos 

posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių Tarnybos specialistų. 

Nutarimai priimami posėdžių dalyvių balsų dauguma.  

48. Specialistų taryba savo veiklą vykdo vadovaudamasi Specialistų tarybos nuostatais.  
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VII SKYRIUS  

TARNYBOS SPECIALISTŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ  

 

49. Specialistų teisės:  

49.1. laisvai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas, užtikrinančias specialiosios 

pedagoginės ir psichologinės pagalbos veiksmingumą;  

49.2. tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę 

kategoriją atitinkantį atlyginimą;  

49.3. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, 

profesines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus;  

49.4. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas kvalifikacijai tobulinti;  

49.5. vertinti Tarnybos vadovų ir kolegų veiklą;  

49.6. dalyvauti Tarnybos savivaldoje;  

49.7. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;  

49.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ar kitų teisės aktų 

numatytomis teisėmis.  

 50. Specialistų pareigos:  

50.1 įsisąmoninti Tarnybos paskirtį, tikslus ir uždavinius, laikytis Tarnybos nuostatų ir 

veiklos organizavimo tvarkos; 

50.2. pagal specialiųjų poreikių, psichologinių problemų turinčių mokinių (vaikų), jų tėvų 

(ar globėjų) siekius ir galimybes individualizuoti pagalbos turinį bei formas, laiduojant pozityvius 

pagalbos rezultatus;  

50.3. siekti, kad kiekvienas asmuo, kuriam teikiama pagalba, įgytų gebėjimą 

savarankiškai veikti ir realizuoti savo galimybes; 

50.4. padėti specialiųjų poreikių, psichologinių problemų turintiems mokiniams 

(vaikams)  tenkinti jų saviraiškos ir dvasinio augimo poreikius, plėtoti jų interesus, daryti poveikį 

psichologinei ugdymo įstaigų  aplinkai;  

50.5. bendradarbiauti su mokinių (vaikų) tėvais ir ugdymo įstaigomis, teikiant pagalbą 

specialiųjų poreikių,  psichologinių  problemų turintiems mokiniams (vaikams);  

50.6. laikytis bendrųjų ir psichologinės bei pedagoginės etikos normų;  

50.7. analizuoti savo veiklą, vertinti pagalbos rezultatus, su jais supažindinti kolegas ir 

Tarnybos vadovą;  

50.8. tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;  

50.9. laikytis Tarnybos darbo tvarkos taisyklių;  

50.10. bendradarbiauti su kolegomis organizuojant specialiosios pedagoginės ir 

psichologinės pagalbos teikimą;  

50.11. puoselėti etiškus tarpusavio santykius, tolerancijos ir atsakomybės atmosferą;  

50.12. dalyvauti Tarnybos organizuojamuose renginiuose;  

50.13. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.  

51. Specialistai, kurie neatlieka savo pareigų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.  
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52. Tarnybos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, kitų teisės 

aktų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai, eksperimentai ar taikomi 

pagalbos metodai, galintys pakenkti mokinio psichikos sveikatai, normaliai asmenybės raidai.  

 

VIII SKYRIUS  

SPECIALISTŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR 

ATESTACIJA  

 

53. Specialistai į darbą Tarnyboje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

54. Tarnybos specialistų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

55. Tarnybos specialistai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos 

įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymų nustatyta tvarka.  

 

IX SKYRIUS  

RYŠIAI  

 

56. Tarnyba bendradarbiauja su kitų savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis 

tarnybomis, Kauno švietimo inovacijų centru, ugdymo įstaigomis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevyriausybinėmis ir kitomis 

vaikais besirūpinančiomis organizacijomis.  

 

X SKYRIUS  

TARNYBOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS 

KONTROLĖ  

 

57. Tarnyba valdo ir naudoja patikėjimo teise Savininko perduotą ir savo įgytą turtą ir juo 

disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir Savininko nustatyta tvarka.  

58. Tarnyba yra išlaikoma iš valstybės ir Savininko biudžetų pagal asignavimų valdytojo 

patvirtintas išlaidų sąmatas.  

59. Kitos Tarnybos lėšos:  

 59.1. specialiosios lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas pagal Savininko nustatytus 

paslaugų įkainius;  

  59.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų parama;  

  59.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.  

 60. Tarnyba savarankiškai sprendžia, kaip naudoti rėmėjų ir kitas teisėtai gautas lėšas, jei 

tai neprieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams ir  Savininko nustatytai tvarkai.  

 61. Tarnyba savarankiškai vykdo finansinę ūkinę veiklą.  
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62. Tarnybos buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo 

Savininko įsteigtas juridinis asmuo. 

63. Tarnybos finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktais. Tarnybos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos valstybės kontrolės įgaliotos 

institucijos ir Savininkas. Tarnybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. 

Tarnybos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Kauno miesto savivaldybės kontrolierius 

(savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Tarnybos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą 

reglamentuojančiais teisės aktais.  

64. Tarnybos veiklos priežiūrą atlieka Savininko vykdomoji institucija.  

 

XI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

65. Tarnybos nuostatus, suderintus su Tarnybos taryba, tvirtina Kauno miesto 

savivaldybės taryba.  

66. Tarnybos nuostatai keičiami ar papildomi Savininko, Tarnybos direktoriaus ar 

Tarnybos tarybos iniciatyva.  

67. Tarnyba turi interneto svetainę (www.kppt.lm.lt), atitinkančią teisės aktų nustatytus 

reikalavimus.  

68. Tarnyba reikalingus viešai paskelbti pranešimus ir informaciją apie savo veiklą 

skelbia interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.  

69. Tarnybą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko Savininkas, teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

_________________________ 

 

 


