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KRETINGOS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUJE TEIKIAMŲ  

 VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS  

Eil. 

Nr. 

Viešoji paslauga 

(pavadinimas ir trumpas apibūdinimas) 

Paslaugos 

teikėjas 

Paslaugos 

gavėjas 

Paslauga 

asmeniui, 

grupei 

asmenų 

Paslaugos teikimo vieta Paslaugos trukmė Paslaugos 

kaina 

asmeniui 

 

I. TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS 

 

1.1. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai 

Paslaugos sudėtis: 

1. Vaiko raidos ypatumai. 

2. Tarpasmeniniai santykiai šeimoje. Konfliktų 

valdymas. Vaikų auklėjimo stiliai. Pozityvus 

vaikų drausminimas. 

3. Probleminės vaiko ugdymo situacijos. Smurto 

rūšys ir jų įtaka vaiko raidai. Vaikų ir paauglių 

delinkventinis elgesys. Vaikų mokymosi 

sunkumai, bendravimo su bendraamžiais 

problemos. Tėvų konfliktų bei skyrybų poveikis. 

4. Teisinė informacija 

 

Kretingos 

rajono švietimo 

centro 

pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Tėvai teismo 

sprendimu  

Grupei (6-12 

asm.) 

Pabrėžos g. 8, Kretinga, 

Švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus 

patalpose (I a.). 

20 val. 

Registracija tel. 8 445 78939 

38 eur 

1.2. Tėvystės įgūdžių lavinimas  

Paslaugos sudėtis: mokymai (užsiėmimai) 

asmenims, auginantiems (globojantiems) 3-11 

metų amžiaus vaikus auklėjimo, bendravimo, 

vaikų raidos temomis. 

 

Programos nauda: 

1. Į senas bendravimo su vaiku problemas tėvai 

pažvelgs nauju žvilgsniu. 

2. Tėvai įgys efektyvesnių bendravimo su vaiku 

įgūdžių ir problemų sprendimo būdų. 

3. Taps drąsesniais, labiau savimi pasitikinčiais 

tėvais. 

4. Patirs bendrumo ir artumo su kitais grupės 

dalyviais jausmą. 

 

 

 

Kretingos 

rajono švietimo 

centro 

pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Asmenys, 

auginantys 3-12 

metų amžiaus 

vaikus  

Grupei (8-12 

asm.) 

Pabrėžos g. 8, Kretinga, 

Švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus 

patalpose (I a.). 

11 užsiėmimų (1 kartą savaitėje). 

 

Gali kreiptis tėvai/globėjai individualiai arba 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus  

kvietimu. 

Registracija tel. 8 445 78939 
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II. PAGALBA PATYRUSIAM SMURTĄ IR SMURTAUTOJUI 

 

2.1. Sudėtingo atvejo aptarimas specialistas (-ai) – 

specialistui (-ams) – pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus specialistas (-ai)  konsultuoja 

kitos įstaigos specialistą (-us), ugdymo įstaigos 

administraciją. 

Kretingos 

rajono švietimo 

centro 

pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Ugdymo įstaigos 

specialistas (ai), 

dirbantys su vaikais 

iki 18 m., turinčiais 

psichologinių 

problemų, 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

Specialistui 

(asmeniui), 

specialistų 

grupei 

Pabrėžos g. 8, Kretinga, 

Švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus 

patalpose (I a.). 

Mokykloje, kurią  vaikas 

lanko. 

 

Grupinės atvejo analizės trukmė – 2 val. 

Individualios atvejo analizės trukmė – 1-1,5 

val. 

Registracija tel. 8 445 78939 

 

2.2.  Psichologo konsultacija suaugusiam 

asmeniui, patyrusiam smurtą dėl vaikų, 

mokinių, kitų suaugusiųjų elgesio ugdymo 

įstaigos aplinkoje.  

Paslaugos sudėtis: informacija apie smurtą, 

stresą, jo rūšis, reagavimo būdus, asmenybės 

bruožus, atsipalaidavimo ir streso valdymo 

technikas  ir kt. 

Kretingos 

rajono švietimo 

centro 

pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Pedagogai, kiti 

ugdymo įstaigos 

darbuotojai, 

smurtavę ar smurtą 

patyrę švietimo 

įstaigoje 

Asmeniui Pabrėžos g. 8, Kretinga, 

Švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus 

patalpose (I a.). 

 

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl konsultacijų 

skaičiaus sprendžia psichologas su klientu, 

atsižvelgdami į problemą ir numatytus tikslus. 

Trumpalaikė konsultacija – 5-9 susitikimai; 

Ilgalaikė konsultacija – 10 ir daugiau 

susitikimų 

Registracija tel. 8 445 78939 

 

 

2.3 Psichologo konsultacija vaikui, patyrusiam 

smurtą ar smurtavusiam,  kai ugdymo įstaigoje 

nėra psichologo. 

Paslaugos sudėtis: informacija apie smurtą, 

stresą, jo rūšis, reagavimo būdus, asmenybės 

bruožus, atsipalaidavimo ir streso valdymo 

technikas  ir kt. 

Kretingos 

rajono švietimo 

centro 

pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Vaikas ir/ar jo 

šeimos nariai 

Asmeniui, 

šeimai 

Pabrėžos g. 8, Kretinga, 

Švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus 

patalpose (I a.). 

Mokykloje, kurią  vaikas 

lanko. 

 

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl konsultacijų 

skaičiaus sprendžia psichologas su klientu, 

atsižvelgdami į problemą. 

Trumpalaikė konsultacija – 5-9 susitikimai; 

Ilgalaikė konsultacija – 10 ir daugiau 

susitikimų 

Registracija tel. 8 445 78939 

 

 

 

III. PSICHOLOGO PASLAUGA ŠEIMAI 

 

3.1. Psichologo konsultacija suaugusiam 

asmeniui, mokytojui, specialistui, vaikui. 

Paslaugos sudėtis: psichologinė ir metodinė  

pagalba tėvams (globėjams), mokytojams, 

specialistams vaiko auklėjimo ir ugdymo 

klausimais, vaikams dėl šių vaiko psichologinių 

problemų: 

Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo, 

depresiškumo, prislėgtumo, liūdesio, baimių, 

nerimo, drovumo, uždarumo, agresyvumo, 

Kretingos 

rajono švietimo 

centro 

pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Asmenys, 

auginantys 

(globojantys) 

vaikus iki 18 m., 

turinčius 

psichologinių 

problemų ar 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Pedagogai, 

Asmeniui, 

šeimai 

Pabrėžos g. 8, Kretinga, 

Švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus 

patalpose (I a.). 

 

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl konsultacijų 

skaičiaus sprendžia psichologas su klientu, 

atsižvelgdami į problemą. 

Trumpalaikė konsultacija – 5-9 susitikimai; 

Ilgalaikė konsultacija – 10 ir daugiau 

susitikimų 

Registracija tel. 8 445 78939 
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piktumo, pervargimo, neklusnumo, melavimo, 

manipuliavimo, vagiliavimo, pabėgimų, perdėto 

prieraišumo, piktnaudžiavimo kvaišalais ir pan.) 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, 

mokinių ir mokytojų, bendraamžių, šeimos 

narių; vienišumas) 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, 

motyvacijos stoka ir kt.) 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis 

elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar 

psichologinis apleistumas, fizinė ar 

psichologinė atskirtis nuo tėvų) 

Patyčių ir smurto (fizinis, psichologinis, 

seksualinis ir kt.) 

 

specialistai, 

dirbantys su 

vaikais, turinčiais 

psichologinių 

problemų ar 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Vaikai iki 18 m., 

turintys 

psichologinių 

sunkumų, 

asmenybės ir 

ugdymosi 

problemų ar 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 

 

Kretingos rajono švietimo centro  

pedagoginės psichologinės pagalbos  

            skyriaus vedėja                                                                                                                                               Vaidota Vaišienė 
            (rengėjo pareigos)                                                                 (rengėjo parašas)                                                      (rengėjo vardas, pavardė) 


