
Mokinių atostogų ir karantino metu gimnazija teikia šias 

paslaugas nuotoliniu būdu: 

 
 

Teikiamos paslaugos Darbo laikas Kontaktai 

Mokytojų dalykinės konsultacijos 

(pagal poreikį). Su dalykų mokytojais 

rekomenduojame per e. dienyną. Į 

rūpimus klausimus mokytojai atsakys 

ne vėliau kaip kitą darbo dieną. 

Esant pokalbio telefonu poreikiui, 

prašytume susiderinti laiką. 

Klasių konsultacijų 

tvarkaraštis bus 

skelbiamas per el. 

dienyną. 

 

Socialinė pagalba, mokinių nemokamas 

maitinimas, pavežėjimas. 
Socialinė pedagogė 

Jurgita Alasauskienė 

darbo dienomis  

nuo 8 iki 16. val. 

. 

jurga.alasauskiene@gmail.com 

868288421 

Specialioji pagalba, logopedo pagalba Specialioji pedagogė- 

logopedė Eglė 

Miklušė darbo 

dienomis  

nuo 8 iki 16.  val 

 

egle.mikluse@gmail.com 

863169559 

Psichologo konsultacijos Psichologo asistentė 

Vaiva Bukavičienė 

darbo dienomis  

nuo 8 iki 16.  val. 

 

vaiva.bukaviciene@gmail.com 

861491104 

Ugdymo karjerai specialistas Mokytoja 

Violeta Kučinskienė 

Pirmadieniais,  

ketvirtadieniais  

nuo 13 iki  14val.  

 

violeta.kucinskiene@gmail.com 

 

865620499 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto konsultacijos 
Specialistė 

Rita Stonienė 

trečiadieniais 

nuo 8 iki 16 val. 

868741916 

IT specialisto pagalba. 

Kreiptis dėl naudojimosi e. ryšio 

priemonėmis, organizuojant dalykines 

konsultacijas.  

IT specialistas 

Arūnas Romanovas 

darbo dienomis  

nuo 14 iki 17 val. 

 

arunasromanovas@gmail.com 

867337976 

 

E. dienyno administratorius. 

Kreiptis dėl prisijungimo prie 

informacijos e. dienyne. 

Arūnas Romanovas 

( pagal poreikį) 

 

arunasromanovas@gmail.com 

867337976 
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Mokyklos administracija. 

Kreiptis dėl reikiamos informacijos ir 

iškilusių problemų sprendimo. 

Direktorė 

Rima Andrulienė 

darbo dienomis  

nuo 8 iki 16. val. 

. 

saukenu.gimnazija@gmail.com 

861145667 

Pavaduotoja 

ugdymui  

Jūratė Gotautienė 

darbo dienomis  

nuo 8 iki 16. val. 

 

gotautienejjurate@gmail.com 

868224532 

 

 

 

 

 Konsultuoja 

visais 

klausimais, 

susijusiais su 

mokymu(si) 

Muzikos 

skyriuje 

Muzikos skyriaus 

vedėja 

Violeta 

Valantukevičienė 

darbo dienomis 

nuo 8 iki 10 val. 

violvalan@yahoo.com 

861456452 

 Raštinės 

administratorė 

Irena Budrienė 

darbo dienomis  

nuo 8 iki 16 val. 

saukenu.gimnazija@gmail.com 

862039305 

Klasių auklėtojai 

pirmadieniais 

nuo 15 iki 16 val.; 

penktadieniais 

nuo 8 iki 9 val. 

 

Su klasės auklėtoju susiekti 

galima telefonu, e. paštu arba 

per e. dienyną ( jei neturite 

kontaktų, juos suteiks 

sekretorė). 

 

Jei pasibaigus pavasario atostogoms šalyje bus pratęstas karantino laikotarpis, nuo kovo 30 d. 

nuotolinis mokymas bus vykdomas visų klasių mokiniams.  

Gimnazija tokiam ugdymo proceso organizavimui pagal galimybes bus pasiruošusi.  

Visose šalyse išplitęs COVID 19 virusas keičia mūsų visų kasdienybę ir 

darbo aplinkybes. Reaguodama į pokyčius, šiuo metu gimnazija 

profesionaliai ir atsakingai sprendžia visus su Jūsų vaikų ugdymu 

susijusius klausimus. 

 
Direktorė Rima Andrulienė 
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