
    

          

 

 

Informacija dėl koronaviruso 

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ 

TARNYBŲ DARBAS 

Atmintinė savivaldybių administracijų pedagoginėms 

psichologinėms tarnyboms, švietimo pagalbos tarnyboms, 

švietimo centrams (toliau – PPT) 

 

Apie        

               Savivaldybių PPT administracija ir 

darbuotojai turi užtikrinti, kad nuo kovo 30 d. būtų 

pasiruošta specialiųjų ugymosi poreikių  turinčių 

mokinių (vaikų) (toliau – SUP) ugdymosi ir 

švietimo pagalbos teikimo organizvimui 

nuotoliniu būdu, tiek, kiek tai yra įmanoma, 

atsižvelgiant į konkrečią (individualią) mokinio 

(vaiko) ugdymosi ir gyvenimo (šeimos) situaciją. PPT toliau privalo vykdyti savo veiklą, laikantis 

visų koronaviruso prevencinių priemonių bei karantino metu įsigaliojusių Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės reikalavimų.  

Dėl asmens SUP pirminio/pakartotinio įvertinimo ir/ar švietimo pagalbos 

skyrimo (toliau – Vertinimas) 

PPT karantino laikotarpiu SUP Vertinimų neatlieka.  

Jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi PPT Vertinimo dokumentų galiojimo 

laikas ir būtinas SUP Vertinimo pakartojimas, rekomenduojame pratęsti ankstesnio  Vertinimo 

dokumentų galiojimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir PPT turės 

galimybes atlikti Vertinimą. Šią informaciją PPT pateikia mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, 

rūpintojams ) bei ugdymosi įstaigai. Prireikus PPT padeda organizuoti SUP turinčio mokinio 

(vaiko) ugdymąsi ir švietimo pagalbos teikimą.  
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Rekomendacijos  vertinimo veiklai karantino sąlygomis: bendradarbiaujant su švietimo 

įstaigomis rinkti, kaupti analizuoti informaciją, susijusią su Vertinimu, siekiant kuo sklandesnio 

šios PPT veiklos tęstinumo, pasibaigus karantino laikotarpiui. Esant dideliems  Vertinimų 

kiekiams, siekiant kuo optimalesnio Vertinimo srautų suvaldymo bei PPT žmogiškųjų išteklių 

panaudojimo, rekomenduojame koreguoti PPT kasmetinių atostogų grafikus.  

Dėl konsultavimo ir švietimo pagalbos teikimo 

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra prašo PPT, kad 

karantino laikotarpiu nenutrūktų ekspertinio, metodinio, informacinio konsultavimo paslaugų 

teikimas, kuris gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.  

Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymus, rekomenduojame PPT 

specialistams teikti psichologinio konsultavimo (laikantis  psichologo profesinės etikos principų) 

ir švietimo pagalbos paslaugas mokiniams (vaikams), laiką ir būdus suderinus su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), pasitelkiant PPT ir tėvams (globėjams, rūpintojams) prieinamas elektroninio ryšio 

priemones. Rekomenduojame prioritetine tvarka teikti PPT pagalbą, susijusią su karantino 

laikotarpiu susidariusiomis krizininėmis situacijomis PPT aptarnaujamoje teritorijoje.  

Organizuojant PPT darbą karantino metu, skatiname aktyviai, profesionaliai ir atsakingai 

naudotis bei patiems dalintis nuotolinio darbo ištekliais bei patirtimi.  

PPT gali savarankiškai priimti sprendimus dėl konsultavimo ir švietimo pagalbos teikimo, 

pagalbos ugdymo įstaigoms organizavimo, vadovaujantis vidinės tvarkos dokumentais karantino 

metu.  

Informacija apie PPT darbo organizavimo tvarką karantino metu turėtų būti skelbiama PPT 

internetinėje svetainėje.  

Aktualu: 

Pažymime, kad karantino metu PPT turi atlikti tik tas funkcijas, kurios yra nurodytos PPT 

veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. PPT įsivertina,  kurias veiklas galima vykdyti 

nuotoliniu būdu, nepažeidžiant konfidencialumo ir etikos principų. 

Tikimės, kad šiuo visiems sudėtingu laikotarpiu PPT palaikomos savo steigėjų – 

savivaldybių administracijų teiks profesionalią pagalbą nuotoliniu būdu švietimo įstaigų 
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vadovams, vaiko gerovės komisijoms, mokytojams,  švietimo pagalbos specialistams, mokiniams 

(vaikams), tėvamas (globėjams, rūpintojams).  

Informacijos šaltiniai:  

1. Dėl nuotolinio mokymo, pradėtos internetinės konsultacijos, sukurta ir nuolat pildoma 

skaitmeninio mokymo bazė https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis  

2. Pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu https://www.smm.lt/nuotolinis 

3. Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su 

koronavirusu, valdymo priemonių 

4. Aplinkraštis savivaldybių švietimo padaliniams ir profesinio mokymo įstaigoms dėl 

švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo 

5. LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 

6. Atmintinė savivaldybėms Savivaldybėms 

7. LR Vyriausybės svarbiausia informacija dėl koronaviruso http://lrv.lt/lt/aktuali-

informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija  

8. Socialinės paslaugos karantino metu https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-

paslaugos-karantino-metu-gyvybiskai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami-

neigalumas-ir-darbingumo-lygis-pratesiamas-automatiskai 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Rekomendacijos%20izoliuoto%20asmens%

20seimos%20nariams.pdf  

10. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai: 

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

Dėl pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 

Dėl bendrųjų profesinio mokymo planų 

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu 

Dėl brandos egzaminų tvarkaraščių 

Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių 

Dėl rekomendacijų mokymui nuotoliniu būdu 

Dėl rekomendacijų profesiniam mokymui nuotoliniu būdu 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://www.smm.lt/nuotolinis
https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis%20(2020-03-16).pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis%20(2020-03-16).pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis.pdf
http://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-pasitarimas-94
https://www.smm.lt/uploads/documents/Savivaldyb%C4%97ms.pdf
http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija
http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-karantino-metu-gyvybiskai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami-neigalumas-ir-darbingumo-lygis-pratesiamas-automatiskai
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-karantino-metu-gyvybiskai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami-neigalumas-ir-darbingumo-lygis-pratesiamas-automatiskai
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-karantino-metu-gyvybiskai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami-neigalumas-ir-darbingumo-lygis-pratesiamas-automatiskai
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Rekomendacijos%20izoliuoto%20asmens%20seimos%20nariams.pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Rekomendacijos%20izoliuoto%20asmens%20seimos%20nariams.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/PAGR%20IR%20VID%20BUP_kieitimas%2003.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/PRADINIO%20BUP_kieitimas%2003.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/BPM%20planai%202020-03.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/isak%20D%C4%96L%20SITUACIJOS%2C%20SUSIJUSIOS%20SU%20KORONAVIRUSU.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/isak%20egzaminai.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/isak%20pupp.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Rekomendacijos_profesin_nuotolinis.pdf
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11. Metodinės rekomendacijos: "Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius 

sutrikimus ugdymo ypatumai"             

Nuoroda: https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-

med%C5%BEiaga/dokumentai 

12.  NŠA specialistų parengtas rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašas, 

skirtas dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. 

Nuoroda:https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-

priemon%C4%97s 

13. Vaizdo įrašas tema: Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu 

iššūkiai ir galimybės . Nuoroda į vaizdo įrašą: 

https://youtu.be/fUEtWq62Q9Uhttps://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C

4%97-med%C5%BEiaga/vaizdo-med%C5%BEiaga 

14. Psichologų profesinės etikos kodeksas 

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=104&lng=lt  

   

https://drive.google.com/file/d/1fTaWhIeBZqJ9PAstGVBUl7MEs_CWXvnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fTaWhIeBZqJ9PAstGVBUl7MEs_CWXvnI/view?usp=sharing
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/dokumentai
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/dokumentai
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s
https://youtu.be/fUEtWq62Q9U
https://youtu.be/fUEtWq62Q9U
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/vaizdo-med%C5%BEiaga
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=104&lng=lt

