
Darbo skelbimas: Specialusis pedagogas (ė)  

Įstaiga/ įmonė: Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba 

Skelbimo įvadas: Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką specialiojo pedagogo 

pareigoms užimti 

Pareigos: Specialusis pedagogas(ė), 1 etatas, 36 val./sav. 

Darbo aprašymas: Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) vertinimą, nustato jo žinių, 

mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir atitikimą ugdymo programoms; įvertina mokinio galimybes įsisavinti 

mokomąją programą, nustato mokymosi sutrikimus, konsultuoja mokytojus, švietimo pagalbos 

specialistus, tėvus (globėjus) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais. 

 

Reikalavimai: 

- įgijęs Socialinių mokslų srities švietimo ir ugdymo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą, specialiojo 

pedagogo ar defektologo ar oligfrenopedagogo kvalifikaciją ir turintis ne žemesnį kaip bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį; 

- turėti specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį; 

- baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos arba edukologijos (specialiosios pedagogikos) studijų 

programą (specializaciją); 

 - turėti ne mažesnę kaip trejų metų specialiojo pedagogo darbo patirtį mokykloje ar darželyje 

(pageidautina su integruotai ugdomais specialiųjų poreikių mokiniais). 

- išmananti pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo ypatumus, specialiųjų poreikių 

nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei tvarką, remiantis esama įstatymine baze. 

- informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje; 

- reikiamų teisės aktų išmanymas. 

 

Privalumai: 

 - gebėjimas teikti metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, 

rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo 

bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais; 

- patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus; 

- mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu; 

- mokėti lenkų arba rusų kalbą. 

 

Darbo užmokestis: turinčiam ne mažesnį 3 m. pedagoginį darbo stažą 1449 Eur iki mokesčių, darbo 

užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos. 

Adresas: Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, Vivulskio g. 2A, Vilnius 

Skelbimo data: 2022-04-05 

Galiojimo data: iki 2022-08-16 

Kontaktinė informacija: Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu (85)2650912 

Pretendentai savo CV ir motyvacinį laišką siunčia el. paštu rastine@ppt.vilnius.lm.lt  

Pretendentai, atitikę kvalifikacinius reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį. Apie pokalbio datą ir laiką 

informuojant asmeniškai CV nurodytu el.paštu. 
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DĖL KANDIDATŲ Į VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Vertindami Jūsų privatumą ir siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, pateikiame informaciją 

apie taip, kaip Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – VPPT) tvarko kandidatų į mūsų siūlomas 

darbo vietas asmens duomenis.  

 

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas 

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, juridinio asmens kodas 195471932, adresas A. Vivulskio g. 2A, 

LT-03220 Vilnius, Lietuva 

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas 

Potencialaus darbuotojo į tam tikrą VPPT siūlomą darbo vietą atranka ir galimas įdarbinimas.  

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Jūsų sutikimas, pavyzdžiui kai jį išreiškiate: (i) dalyvaudami mūsų ieškomo darbuotojo atrankoje, 

(ii) atsiųsdami mums savo kaip potencialaus darbuotojo informaciją, (iii) sutikdami, kad Jūsų 

duomenys būtų saugomi ir vėliau, po atrankos, net jei Jūsų neatrinkome į konkrečią mūsų siūlomą 

poziciją.  

 

Jūs bet kada galite apsigalvoti ir atšaukti savo duotą sutikimą, apie tai pranešdami mums. 

 

Teisėtas interesas, pavyzdžiui, kai: (i) išsaugosime Jūsų asmens duomenis siekdami turėti įrodymus, 

kad atrankų metu nebuvo pažeistos Jūsų teisės, (ii) siekiame įvertinti Jūsų įgūdžius ar kvalifikaciją, 

kad galėtume įvertinti Jūsų tinkamumą tam tikroms darbo pozicijoms. 

 

Kokius asmens duomenis mes tvarkome 

Mes tvarkome tokius Jūsų pateiktus asmens duomenis: 

1. Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, gimimo data; 

2. Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.; 

3. Duomenis apie Jūsų esamą ir buvusią darbinę patirtį bei karjerą, išsilavinimą, gyvenimo aprašymą (CV) 

ir (ar) motyvacinį laišką bei šiuose dokumentuose esančią informaciją; 

4. Kitą Jūsų pateiktą informaciją, pavyzdžiui, duomenis apie Jūsų atlyginimo/ darbo sąlygų lūkesčius, 

nuorodas į Jūsų socialinių tinklų paskyras (jei pateikiate), duomenis apie Jums duotas rekomendacijas 

ir pan., užduočių, kurias pateikiame Jums rezultatus, duomenis apie jums rekomendacijas suteikusį 

asmenį. 

 

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis  

1. Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų; 

2. Juos galime gauti iš darbuotojų atrankas vykdančių, darbo skelbimų portalus administruojančių ar 

panašias paslaugas teikiančių įmonių, jei joms esate pateikę savo asmens duomenis, ar pateikiate juos 

atsakydami į skelbimą su mūsų darbo pasiūlymu. 

 

Kitiems asmenims, išskyrus mūsų pasitelktus duomenų tvarkytojus, pagal sutartis su mumis, teikiančius 

duomenų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas, Jūsų duomenų neperduosime.  

 

Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis 

1. Jums kandidatuojant užimti laisvą mūsų siūlomą darbo vietą – iki atrankos proceso pabaigos, jei 

nedavėte sutikimo saugoti Jūsų asmens duomenų atrankai pasibaigus; 

2. 3 mėnesius po atrankos pabaigos, jei davėte sutikimą saugoti Jūsų asmens duomenis atrankai 

pasibaigus; 



3. 3 mėnesius, kai duomenis mums pateikėte savanoriškai, tai yra ne į konkrečią atranką ar pasiūlymą 

bendradarbiauti.  

Atrankos pasibaigimo data yra laikoma darbo sutarties į konkrečią poziciją sudarymo data arba mūsų 

sprendimas nutraukti atranką.  

Pasibaigus duomenų saugojimo terminui Jūsų asmens duomenys bus ištrinami. Jums atšaukus sutikimą 

tvarkyti asmens duomenis, jie bus ištrinami nedelsiant po sutikimo atšaukimo, net jei duomenų saugojimo 

terminas dar nepasibaigė.  

 

Jūsų teisės 

Jūs turite teisę kreiptis į mus prašydami susipažinti su tvarkomais duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti, 

taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę atšaukti savo 

duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo bei teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės 

įgyvendinamos atsižvelgiant į BDAR nustatytas sąlygas bei ribojimus. Savo teises galite įgyvendinti 

pateikdami mums rašytinį pranešimą el. paštu rastine@ppt.vilnius.lm.lt, adresu A. Vivulskio g. 2A, LT-

03220 Vilnius, Lietuva, jei iš tokio pranešimo ir su juo pateikiamų dokumentų galima nustatyti Jūsų 

tapatybę.  

 

Jei manote, kad Jūsų teisės yra pažeidžiamos arba Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai, turite teisę 

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (juridinio asmens kodas 188607912, adresas L. 

Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, https://vdai.lrv.lt/) ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai. 
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