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PATVIRTINTA 

  Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos 

direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V- 13 

 

DARBO PANEVĖŽIO PEDAGOGINĖJE-PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE 

NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Esant koronaviruso pandemijai, Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba (toliau -

Tarnyba) vykdo jai deleguotas funkcijas ir nuotoliniu būdu teikia paslaugas klientams.  

2. Darbo Panevėžio pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje nuotoliniu būdu taisyklės (toliau - 

Taisyklės) nustato nuotolinio darbo tvarką Panevėžio pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 

3. Tarnybos darbuotojai gali dirbti nuotolinį darbą, kuris suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnyje, jei jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 

įmanoma atlikti nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje šalims priimtinoje kitoje, negu yra darbovietė, 

vietoje. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS 

4. Tarnybos darbuotojai privalo laikytis karantino reikalavimų, vengti kontaktų, nesirinkti į 

grupes, su Tarnybos administracija ir tarpusavyje bendrauti el. paštu, telefonu ir kitomis ryšio 

priemonėmis.  

5. Organizuojant nuotolinį darbą, Tarnybos specialistai klientus konsultuoja iš namų, o jeigu 

tokios galimybės neturi, iš Tarnybos patalpų.  

6. Neturintis galimybės pagal tvarkaraštį dirbti iš namų darbuotojas, ne vėliau kaip prieš 2 d.d., 

kreipiasi į Tarnybos direktorių ir suderina darbo Tarnybos patalpose grafiką. 

7. Tarnybos specialistai komunikavimui su klientais naudoja visiems lengvai pasiekiamas ir 

prieinamas priemones – telefono ryšį, el. paštą, internetines komunikavimo programas (Facebook, 

Messenger, Skype, Viber, WhatsApp ir kt.), atsižvelgiant į kliento galimybes. Klientų 

konsultavimui naudojamas pokalbis telefonu, vaizdo konsultacijos; į specialistams pateiktus 

klausimus atsakoma el. paštu, kurie nurodomi Tarnybos tinklalapyje. 

8. Darbuotojas privalo: 

8.1.  užtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktų darbuotojų darbo saugą ir 

sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Darbuotojas privalo rūpintis savo 

paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidų, sauga ir 

sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir darbo priemonių naudojimu ir apsauga; 

8.2. laikytis Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų, saugoti konfidencialius 

Tarnybos duomenis ir informaciją; 

8.3. nustatytu darbo laiku užtikrinti darbo funkcijų atlikimui reikalingą bendravimą, atsakyti į 

e. laiškus, atsiliepti į skambučius, t. y. nuotolinio darbo metu darbuotojas turi būti pasiekiamas jo 

nurodytu telefonu, o praleidęs skambučius perskambinti ne vėliau kaip per vieną valandą; 
8.4. prireikus Tarnybos darbo laiku per su tiesioginiu vadovu suderintą terminą atvykti į 

Tarnybos patalpas arba kitą nurodytą vietą atlikti savo funkcijų; 



8.5. pagal kompetenciją dalyvauti visuose iš anksto numatytuose dalykiniuose susitikimuose, 

svarstymuose, posėdžiuose, kurie vyksta nuotolinio darbo metu. 
9. Klientų registracija specialistų konsultavimui vykdoma Tarnybos bendruoju telefonu, kuris 

nurodomas Tarnybos tinklalapyje. Už registraciją atsakingas Tarnybos administratorius, kuris 

perduoda užsakymą, tel. numerį ar el. paštą specialistui, o šis susisiekia su klientu ir suderina 

konsultacijos laiką ir komunikavimo būdą. Klausimai raštu Tarnybos specialistams gali būti 

pateikiami Tarnybos tinklalapyje nurodytais el. p., į kuriuos specialistai privalo atsakyti per dvi 

darbo dienas. 

10. Naujai registruoti psichologų  klientai pirmos konsultacijos metu informuojami apie kitų 

konsultacijų poreikį ir suderinamas jų laikas. Buvę klientai, kurie sutinka konsultuotis nuotoliniu 

būdu, tęsia konsultavimąsi, konsultacijų laiką suderinę su psichologu. Apie tęstinių konsultacijų 

grafikus psichologai iš anksto privalo informuoti administratorę. 

11. Tarnybos specialieji pedagogai nuotoliniu būdu konsultuoja švietimo įstaigų pedagogus, 

mokytojus,  pagalbos vaikui specialistus, mokinių tėvus specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos 

klausimais. Korekcines pratybas lankiusiems vaikams pateikiamos užduotys, jų tėvams teikiamos 

konsultacijos, padedančios namų aplinkoje įtvirtinti pratybų metu formuojamus gebėjimus, teikiami 

nurodymai, aptariami pasiekimai, atsakoma iškilusius į klausimus.  

12. Tarnybos specialieji pedagogai peržiūri pastarųjų metų vaikų specialiųjų gebėjimų 

vertinimo dokumentus, analizuoja statistiką, bendradarbiauja su įstaigų pagalbos vaikui 

specialistais, rengia situacijos pokyčių apžvalgas, vykdo tiriamąją veiklą. 

13. Tarnybos socialiniai pedagogai nuotoliniu būdu konsultuoja klientus (pedagogus, tėvus, 

socialinius darbuotojus) vaikui teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos, vaiko socialinių įgūdžių 

ugdymo klausimais, dalyvauja nuotoliniuose susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose su 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, Vaiko gerovės komisija, Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba, Socialinių paslaugų centru, Visuomenės sveikatos centru, kitomis institucijomis, pagal 

poreikį rengia pagalbos vaikui planus ir kt. 

14. Tarnybos specialistai vykdo tiriamąją veiklą: rengia tyrimo ,,Mokinių saugumas, savijauta 

mokykloje ir informuotumas apie pagalbos galimybes“ tėvų apklausos anketą, organizuoja 

respondentų apklausą ir kt. 

15. Tarnybos specialistai rengia ir Tarnybos tinklapyje talpina informacinę medžiagą 

klientams aktualiomis temomis, pagal poreikį vykdo kitą šviečiamąją veiklą (viešas konsultacijas, 

nuotolines konferencijas per Skype ir kt.) 

16.  Teisę patikrinti, ar darbuotojai, dirbantys nuotoliniu būdu, laikosi Taisyklių ir vykdo savo 

funkcijas, turi tiesioginis vadovas, Tarnybos direktorius ar jo paskirtas kitas darbuotojas. 

 

 

 


