
Tėvų konsultavimo ir švietimo  

projekto „Trys žingsniai” 

1 PRIEDAS  

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKAITĖ“ 

TĖVŲ KONSULTAVIMO IR ŠVIETIMO  (SOCIALINIAMS, PEDAGOGINIAMS, 

PSICHOLOGINIAMS SUNKUMAMS SPRĘSTI ) ĮSTAIGOJE IR UŽ JOS RIBŲ APRAŠAS 

PEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ PAGALBA ĮSTAIGOJE 
 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė, 

pareigos 

Teikamos pagalbos aprašymas Kontaktai 

1. Lina Toločkienė  

(l.e.p. direktorė) 

Konsultuoja visais įstaigos veiklos 

klausimais (taip pat pedagoginiais, 

socialiniais ir kt. klausimais), nukreipia 

įstaigos specialistų konsultacijoms). 

8 52 422945  

rastine@pasakaite.vilnius.lm.lt  

lina.tolockiene@gmail.com  

2. Sandra Keršienė 

(direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

vaiko gerovės 

komisijos pirmininkė) 

Konsultuoja pedagoginiais klausimais 

(ugdymo turinio, ugdymo proceso 

organizavimo, vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, įtraukiojo ugdymo (vaikų, 

turinčių SUP, ugdymas), vaiko gerovės 

klausimais (vaikų, turinčių SUP vertinimas, 

švietimo pagalbos teikimo klausimai ir kt.) 

8 52 422945  

rastine@pasakaite.vilnius.lm.lt 

kersiene.sandra@gmail.com  

3. Justina Bartašienė 

(logopedė, pagalbos 

vaikui grupės 

pirmininkė) 

Konsultuoja dėl logopedinės pagalbos 

teikimo, vaikų kalbos raidos, kalbėjimo ir  

komunikacijos sutrikimų šalinimo ir kt. 

justina.grusauskaite@gmail.co

m  

4. Agnė Valkausienė 

(soc. 

Pedagogė/spec.pedag

ogė) 

Konsultuoja dėl programų, metodų 

pritaikymo vaikams, turintiems SUP, dėl 

elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais 

įtraukiojo ugdymo klausimais.  

Konsultuoja socialinių pedagoginių 

problemų sprendimo, socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo klausimais. 

valkauskiene@gmail.com  

5. Raminta Gudelytė-

Bagdonė (psichologė) 

Konsultuoja psichologiniais, asmenybės ir 

ugdymosi problemų sprendimo klausimais, 

šviečia pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

raminta.bagdone@gmail.com  

6. Genovaitė Martyšienė 

(sveikatos priežiūros 

specialistė) 

Konsultuoja dėl bendruomenės sveikatos 

stiprinimo, įstaigos sveikos gyvensenos 

puoselėjimo priemonių organizavimo, teikia 

sveikatos žinias (fizinės, dvasinės ir 

socialinės gerovės puoselėjimo). 

genovaite.martysiene@vvsb.lt  

7. Mokytojai  Pagal kompetenciją konsultuoja 

ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo klausimais. 

Pagal grupės pavadinimą: 

pasak.ciulbuoneliai@gmail.co

m  

PEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ PAGALBA UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ 
 

Ei.N

r. 

Institucijos 

pavadinimas 

Teikiamos pagalbos (programos) 

aprašymas 

 

1. Vilniaus pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

Mokomosios grupės tėvams: 

„Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų 

programa“ 

85 265 0908 

rastine@ppt.vilnius.lm.lt 
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Trukmė – 20 valandų (vieno užsiėmimo 

trukmė ne trumpesnė kaip 2 valandos), 1-2 

kartus per savaitę 

Tarnybos specialistų konsultacijos 85 265 0908 

rastine@ppt.vilnius.lm.lt 

2. Psichinės sveikatos 

centras (poliklinikos 

skyrius) 

Gyd. psichiatro konsultacijos 

Med. psichologo konsultacijos 

(sužinoti, prie kurio psichikos sveikatos 

centro esate prisirašęs galite susisiekę su 

savo šeimos gydytojo paslaugas teikiančia 

įstaiga) 

Informacija taip pat skelbiama  

8 5 232 2222  

3. Visuomenės sveikatos 

biuras 

Psichikos sveikatos stiprinimo programos: 

Psichologų konsultacijos per mobiliąją 

aplikaciją „Mindletic“ 

milda.okaite@vvsb.lt  

Individualios psichologo konsultacijos 

(suaugusiems) 

psichologai@vvsb.lt  

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa 

(auginantiems 1-6 metų amžiaus vaikus) 

Nuotoliniu būdu (1 kartą per savaitę) 

dovile.varkaliene@vvsb.lt  

Daugiau programų rasite visuomenės 

sveikatos biuro internetinėje svetainėje 

www.vilniussveikiau.lt  

4. Tėvų linija  Skubi psichologinė pagalba 

Konsultacijos dėl vaikų elgesio, savijautos ar 

tarpusavio santykių 

8 800 900 12 

www.tevulinija.lt  

5. Emocinės paramos 

linijos 

Emocinės paramos linija 1809 

 

Skubi pagalba (taip pat esant emocinei krizei 

ieškant pagalbos) 

112 

www.tuesi.lt  

6. Socialinės paramos 

centras  

Teikiamos psichologo individualios 

konsultacijos 

www.spcentras.lt  

Organizuojami grupiniai užsiėmimai – 

efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo grupė 

(lietuvių/rusų kalba) 

 

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupė 

(lietuvių/rusų kalba) 

8 683 81326 

elena.sokolovskaite@spcentra

s.lt  

 

8 603 93896 

skirmante.sakalauskaite@spce

ntras.lt  

7. Paramos vaikams 

centras 

Konsultacijos (psichologinės konsultacijos 

vaikams, tėvams, šeimai, psichoterapija ir 

kt.) 

8 611 22612 

8611 43567 

Nuolat organizuojamos poziyvios tėvystės 

programos ir mokymai 

  

www.pvc.lt  

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Sandra Keršienė 
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