
 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

Pagalbos mokiniui specialistų veiklų ir konsultacijų laikas  

 Specialistas Vardas 

Pavardė 

Užduočių, informacijos, 

konsultacijų teikimas 

Kontaktinis laikas Pastabos 

1 Specialioji 

pedagogė / 

logopedė 

Irena  

Grigulienė 

Užduotys, informacija 

teikiama e. dienyne, el. 

paštu 

irena.griguliene@gmail.co

m, messenger pokalbių 

programa. Konsultacijos 

teikiamos telefonu, 

messenger pokalbių 

programa. 

I-III 8.00-14.00 

IV 8.00-12.00 

V 10.00-11.00 

 

2 Specialioji 

pedagogė / 

logopedė 

Daiva 

Danilaitienė 

Užduotys, informacija 

teikiama e. dienyne, el. 

paštu 

daivaciegiene@gmail.com

, messenger pokalbių 

programa. Konsultacijos 

teikiamos telefonu, el. 

paštu, e. dienyne, 

messenger pokalbių 

programa. 

II 9.00-14.10 

III 9.00-14.10 

IV 9.00-15.00 

V 12.00-18.00 

Konsultavimas 

tėvams 

ir 

mokiniams  

patogiu 

laiku 

3 Logopedė  Zigma  

Zokaitienė 

Užduotys, 

konsultacijos, informacijos 

perteikimas, grįžtamasis 

ryšys telefonu, e. dienyne, 

el. paštu 

zzzigma@gmail.com, 

messenger pokalbių 

programa. 

I 11.40-15.00 

II 12.00-15.00 

III 12.00-14.50 

IV 12.00-14.20 

Konsultavimas 

tėvams 

ir 

mokiniams  

patogiu 

laiku 

4 Logopedė  Giedrė 

Girdauskaitė 

Užduotys, informacija 

teikiama e. dienyne, el. 

paštu 

g.girdauskaite@gmail.com 

, messenger pokalbių 

programa, Zoom 

platformoje. Konsultacijos 

teikiamos telefonu, el. 

paštu, e. dienyne, 

messenger pokalbių 

programa.  

III 12.45-14.30 

V 12.00-14.55 

 

5 Socialinė 

pedagogė / 

mokytojo 

padėjėja 

Vilma 

Sakatauskienė 

Konsultacijos telefonu, e. 

dienyne, el. paštu 

vilma.sakatauskiene@gma

il.com, kitos nuotolinio 

darbo priemonės (skype, 

viber, kt.) 

I-V 8.00-17.00  

6 Socialinė 

pedagogė 

Danguolė 

Rumbinienė 

Konsultacijos telefonu, e. 

dienyne, el. paštu 

danguole.rumbiniene@gm

I-V 8.00-16.00  
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ail.com, kitos nuotolinio 

darbo priemonės (skype, 

viber, kt.) 

7 Psichologė 

/ mokytojo 

padėjėja 

Agnė 

Andriuškevičienė 

Virtualios konsultacijos 

telefonu, el. paštu 

agne3210@gmail.com. 

I-V  

11.00-13.00 

14.00-16.00 

 

8 Mokytojo 

padėjėja 

Sandra 

Svirupskienė 

Konsultacijos telefonu, 

FB, el. paštu 

berneckaite.sandra@gmail

.com. 

I-V 8.00-14.00  

9 Mokytojo 

padėjėja 

Jovita 

Grakavinienė 

Konsultacijos telefonu, 

FB, el. paštu 

gluosnyte@yahoo.com, 

Zoom platformoje. 

I-II 9.00-12.00 

III-V 14.00-18.00 

Bendravimas 

tėvams 

ir mokiniams 

patogiu 

laiku 

10 Mokytojo 

padėjėja 

Lina  

Berneckienė 

Konsultacijos telefonu, 

FB, el. paštu 

berneckiene.lina@gmail.c

om. 

I 9.00-12.00 

III 9.00-12.00  

kas antrą V- 

9.00-12.00 

 

11 Mokytojo 

padėjėja 

Vaiva  

Tumelienė 

Užduotys, informacija 

teikiama e. dienyne 

(Eduka), el. paštu 

tumeliene@gmail.com, 

messenger pokalbių 

programa, viber.  

I-V 10.00-12.00  

12 Mokytojo 

padėjėja 

Birutė 

Kaminickienė 

Individuali pagalba, 

bendradarbiavimas el. 

paštu 

b.kaminickiene@gmail.co

m, telefonu, viber, 

messenger pokalbių 

programa. 

I 9.00-13.00 

II 9.00-11.25 

III 9.00-11.25 

IV 9.00-13.00 

V 9.00-13.00 

 

13 Pailgintos 

dienos 

grupės 

mokytoja 

Vaiva  

Tumelienė 

Individuali ir grupinė 

pagalba pagal pateiktas 

nuorodas internetinėje 

erdvėje, e. dienyne, 

telefonu, el. paštu 

tumeliene@gmail.com, 

kitos nuotolinio darbo 

priemonės (FB, 

messenger, Zoom pagal 

individualų susitarimą). 

I-V 12.00-18.00  

14 Pailgintos 

dienos 

grupės 

mokytoja 

Asta 

Girdauskienė 

Individuali ir grupinė 

pagalba pagal pateiktas 

nuorodas internetinėje 

erdvėje, Eduka dienyne, 

telefonu, el. paštu 

askitu@gmail.com, kitos 

nuotolinio darbo 

priemonės (FB, 

messenger, Zoom pagal 

individualų susitarimą).  

I-V 12.00-17.30  

15 Pailgintos 

dienos 

grupės 

Sandra 

Petrukonienė 

Individuali ir grupinė 

pagalba telefonu, viber, 

messenger pokalbių 

I-V 14.00-16.40  
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mokytoja programa. 

16 Pailgintos 

dienos 

grupės 

mokytoja 

Lina  

Lavinskienė 

Individuali ir grupinė 

pagalba pagal pateiktas 

nuorodas internetinėje 

erdvėje, Eduka dienyne, 

telefonu, el. paštu 

linapenk@gmail.com, 

kitos nuotolinio darbo 

priemonės (FB, 

messenger, Zoom pagal 

individualų susitarimą). 

I-V 12.00-17.30  

17 Pailgintos 

dienos 

grupės 

mokytoja 

Danguolė 

Svobūnienė 

Individualus ir grupinis 

darbas FB, e dienyne, 

telefonu, el. paštu 

danguolesvob@gmail.com 

, kitos nuotolinio darbo 

priemonės (messenger, 

Zoom). 

I-V 12.30-17.00  

18 Pailgintos 

dienos 

grupės 

mokytoja 

Jovita 

Grakavinienė 

Individualus 

konsultavimas telefonu, 

messenger pokalbių 

programa, Zoom 

platformoje. 

I 14.00-16.00 

II 16.00-18.30 

 

19 Pailgintos 

dienos 

grupės 

mokytoja 

Lina Berneckienė Individualus 

konsultavimas telefonu, 

FB, el. paštu 

berneckiene.lina@gmail.c

om, messenger pokalbių 

programa, viber, Zoom 

(pagal poreikį). 

I-V 14.00-16.40  

20 Pailgintos 

dienos 

grupės 

mokytoja 

Dana  

Vitkauskienė 

Individualus ir grupinis 

darbas FB, e dienyne, 

telefonu, el. paštu 

danavitkauskiene40@gma

il.com, kitos nuotolinio 

darbo priemonės 

(messenger, Zoom). 

I-V 12.00-18.00  
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