
 PAGALBOS TEIKIMAS NUOTOLINIU BŪDU  

 

 

Logopedė Erika Orlienė konsultuoja mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų klausimais; 

su mokiniais ir jų tėvais dalinasi aktualia informacija; padeda mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų rašymo bei skaitymo srityse; esant poreikiui, individualiai konsultuoja mokinius 

mokomosios medžiagos įsisavinimo, namų darbų rengimo klausimais; teikia pagalbą mokytojams 

rengiantis nuotolinėms pamokoms (renka ir teikia duomenis apie interaktyvias mokymo(si) 

platformas, pateiktis aktualia pamokos tema ir (arba) su ugdymu susijusią informaciją).  

 

Kontaktai: logopedas@sondeckis.lt, Tamo dienynas 

 

Darbo laikas 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

12.00–15.45 12.00–14.35 

 

 

Psichologė Vaida Rimkevičienė konsultuoja mokinius, jų tėvus bei gimnazijos bendruomenę 

psichologiniais ir individualaus darbo organizavimo klausimais, dalinasi aktualia informacija, padeda 

adaptuotis prie nuotolinio mokymosi ypatumų. 

Psichologinė pagalba bus teikiama naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių priemonėmis, 

kuriomis yra galimybė identifikuoti klientą, t. y. kliento nurodytu telefonu, socialinių tinklų ar kitų 

bendravimui skirtų programų pagalba, suderinus tai su klientu. 

Karantino laikotarpiu psichologinės konsultacijos gyvo kontakto būdu gali būti teikiamos 

psichologo sprendimu tik išimtinais atvejais, kai yra reali grėsmė kliento gyvybei (savižudybės 

grėsmės atveju). 

 

Kontaktai: psichologas@sondeckis.lt, Tamo dienynas 

 

Darbo laikas 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis  

Penktadienis  

14.00–17.30 14.00–17.00 

 

 

Socialinė pedagogė Vilma Alasauskienė konsultuoja tėvus, mokinius ir pedagogus, rūpinasi 

mokinių nemokamo maitinimo organizavimu, dalinasi informacija, padedančia ugdyti mokinių 

socialines ir emocines kompetencijas. 

 

Kontaktai: soc.pedagogas@sondeckis.lt, Tamo dienynas, tel. 8 605 46618  

 

Darbo laikas 

Pirmadienis 

Trečiadienis  

Antradienis 

Ketvirtadienis  

Penktadienis  

8.00‒16.15  8.00‒16.30  8.00‒15.30  

Pietų pertrauka 12.00‒13.00 
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Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Milda Janičkina teikia konsultacijas mokiniams, 

jų tėvams, mokytojams įvairiais visuomenės sveikatos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos, psichinės 

sveikatos, sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais. 

 

Kontaktai: sveikatos.specialiste@sondeckis.lt, Tamo dienynas 

 

 

Bibliotekininkė Rasa Zurbienė mokiniams, jų tėvams ir mokytojams teikia naujausią informaciją 

apie elektronines knygas, skaitmeninių bibliotekų resursus, mokymo(si) platformas bei kitą aktualią, 

su ugdymu susijusią informaciją. 

 

Kontaktai: biblioteka@sondeckis.lt, Tamo dienynas  

 

Darbo laikas  

Pirmadienis–ketvirtadienis  Penktadienis 

8.00‒17.00  8.00‒16.00  

Pietų pertrauka 12.00‒13.00 

 

 

Ugdymo karjerai konsultantė Giedrė Kielaitė teikia pagalbą mokiniams ir jų tėvams 

sprendžiant karjeros planavimo klausimus, suteikia naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į 

įvairias mokymosi įstaigas.  

 

Kontaktai: kielaite1@gmail.com, tel. 8 686 70727 

 

Darbo laikas 

Pirmadienis Ketvirtadienis  

10.00–10.45  

12.55–14.35  

15.30–15.50  

10.00–12.00  

12.55–13.40  
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