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KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) 2019–2021 metų strateginio 

ir 2019 metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į savalaikės ir efektyvios 

psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą Klaipėdos miesto bendrojo ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendruomenės nariams, įgalinant juos įveikti problemas (pašalinti 

kliūtis), trukdančias ugdyti (-is) bei integruotis į visuomenę, atskleisti ugdymo įstaigos ar asmeninį 

potencialą. 

Strateginio plano įgyvendinime dalyvavo 34 pedagoginiai ir 7 nepedagoginiai darbuotojai 

(39,5 etato). Tarnybą sudaro du skyriai: Psichologinės pagalbos ir Specialiosios pedagoginės 

pagalbos. Ikimokyklinio ugdymo psichologai sudaro atskirą poskyrį Psichologinės pagalbos skyriuje. 

2019 metais buvo išplėstos Tarnybos veiklos galimybės: po metų veiklos pagal 2018 metų 

psichologinės pagalbos ikimokyklinėms įstaigoms sistemą ir įgytą patirtį yra sukurtas naujas 

psichologinės pagalbos teikimo modelis. Minėtas modelis pristatytas Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento specialistams bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

direktoriams, jų pavaduotojams.  

2019 metais pasiekti Tarnybos švietimo pagalbos paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

Iš viso per metus suteikta 11292 (2018 m. – 10354 ) paslaugų. Iš jų: įvertinta 1363 (2018 m. –1224) 

asmenys, individualiai konsultuoti 3053 (2018 m. – 2622) asmenys, grupėje konsultuoti 1261 (2018 

m. – 1292 ) asmuo, metodinė pagalba suteikta 2103 (2018 m. – 3265) asmenims, vesti 23 (2018 m. – 

29) seminarai, perskaitytos 88 (2018 m. – 31) paskaitos ir 45 (2018 m. – 26) pranešimai.  

Tarnyboje atliko praktiką 46 (2018 m. – 54) studentai, 5 (2018 m.– 3) psichologams ir psichologų 

asistentams teikta kuravimo paslauga. 

Du Tarnybos darbuotojai dalyvauja Klaipėdos miesto savivaldybės komisijų veikloje.  

Didelis dėmesys skiriamas Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Darbuotojai tobulino 

kvalifikaciją 4783 (2018 m. – 3936 val.) valandas. Vidutiniškai kiekvienas pedagoginis darbuotojas 

kvalifikaciją kėlė 140 val. (2018 m. – 115 val.) per metus. 11 Tarnybos specialistų baigė mokymus 

dėl vaikų emocinių ir elgesio sunkumų įvertinimo, taikant ASEBA formas. Šios metodikos taikymas 

padeda greičiau ir tiksliau įvertinti vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, ir suteikia galimybę 

efektyviau teikti pagalbą vaikams. 

2019 metais Klaipėdos „Vaikų linija“ savanoriai ir psichologai teikė paslaugas 1764 valandas 

bei suteikė emocinę pagalbą 6132 vaikams. Tarnyboje vykdomi tęstiniai savanorių mokymai pagal 

savanorių atrankos ir mokymų projektą. Po mokymų ir praktikos pasirašyta 13 savanoriško darbo 

sutarčių. 2019 metais projekte „Vaikų linija“ dirbo 33 savanoriai. 

Tarnyba aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: strateginių partnerysčių projekto Erazmus+ 

2014–2020 programoje KA2, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamame 

valstybės planavimo projekte „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” 

Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001, Emocinės pagalbos telefonu teikimo valstybės biudžeto lėšomis 

projekte, „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“, Bendrojo ugdymo mokyklų 

darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas pagal sutartį su MB 

„Pagauk“ Nr. 2019/09/19-01. Parengtas ir įgyvendintas 200 valandų paskaitų ciklas mokiniams apie 

lytiškumą ir savipagalbos būdus Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose pagal sutartį su MB 

„Pagauk“ Nr. 2019/01/16-01.  

2019 metais Tarnybai skirtos lėšos panaudotos racionaliai. Pirkimai, patalpų renovacija ir 

kitos išlaidos aptartos su Tarnybos bendruomene. Labdaros ir paramos gauta 1924,00 Eur. Padaugėjo 
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mokamų paslaugų ir surinktų lėšų (2019 m. – 32480,60 Eur, 2018 m. – 17838,00 Eur). Šios lėšos 

buvo skirtos, metodinių priemonių pirkimui (2060,40 Eur), kvalifikacijos kėlimui (5000,00 Eur.) 

darbuotojų darbo sąlygų ir Tarnybos aplinkos gerinimui (3617,00 Eur). Įrengti du konsultavimo 

kabinetai ir atlikta įvairių remonto darbų už 4578,00 Eur. Įsigyta kompiuterinės technikos: 2 nauji 

kompiuteriai, 3 planšetės ir serveris už 3383,00 Eur. 

Sėkmingai bendradarbiaujama su paslaugų vartotojais (mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, vadovais, tėvais). Partnerystė su ugdymo proceso dalyviais lemia Tarnybos patrauklumą 

ir jos veiklos sėkmę, įgalinant ugdymo proceso dalyvius. Už sutelktumą, pilietiškas iniciatyvas bei 

profesionalumą, siekiant ambicingų švietimo tikslų Tarptautinės mokytojų dienos proga vadovų 

komandai ir bendruomenei padėką pareiškė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktorius. 
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