
 

PAGALBA PRIKLAUSOMYBĖS 
LIGOMIS SERGANTIEMS 
ASMENIMS 
RASEINIŲ RAJONE 

Informacinis leidinys skirtas Raseinių rajono gyventojams, Raseinių 
rajono savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, 
organizacijoms ir kt. 

 

Šiame informaciniame leidinyje pateikiama struktūrizuota 

informacija apie tai, kur pagalbos gali kreiptis psichoaktyvias 

medžiagas žalingai vartojantys ar priklausomybės ligomis sergantys 

asmenys, jų artimieji.  

Ką daryti jei esi priklausomas ar yra priklausomas tavo artimasis? 

Geriausia būtų pasikonsultuoti su priklausomybės ligų konsultantu 

ar gydytoju psichiatru. Gydytojas psichiatras galėtų įvertinti riziką, 

diagnozuoti priklausomybę, paskirti tinkamą gydymą ar reikalingą 

konsultaciją, reabilitaciją ir kt. 
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KAS YRA PRIKLAUSOMYBĖ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ? 
 

Priklausomybė gali būti psichologinė ir fizinė. Psichologinė priklausomybė – tai liguistas 

potraukis nuolat vartoti psichoaktyviąsias medžiagas maloniems pojūčiams pasiekti. Fizinė 

priklausomybė – viso organizmo funkcinės veiklos pakitimas, pasireiškiantis ryškiais 

psichikos ir fiziniais sutrikimais staiga nustojus vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. 

KAS YRA PSICHOAKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS? 
 

Šiai grupei yra priskiriama narkotinės, psichotropinės medžiagos, alkoholis, nikotinas, 

kofeinas, raminamieji ir migdomieji vaistai. 

KOKIE POŽYMIAI RODO, JOG ASMUO GALIMAI TURI 

PRIKLAUSOMYBĘ PSICHOAKTYVIOSIOMS MEDŽIAGOMS? 

Asmuo yra be jokios priežasties praradęs susidomėjimą ankstesniais pomėgiais, pasikeitę 
valgymo ir miego įpročiai, mažesnis rūpinimasis savo išvaizda, blogėjantys santykiai su šeima 

ir draugais, be jokios priežasties pasireiškiantis agresyvus elgesys, melavimas. Vaikams ir 
jaunimui pasireiškia maištingas elgesys, praleidžiamos pamokos, pablogėja mokymosi 
pažangumas, dingsta iš namų pinigai ar brangūs daiktai. Suaugusieji gali neateiti be priežasties 
į darbą, praleisti svarbius susitikimus. 

KAIP ATPAŽINTI APSVAIGUSĮ NUO NARKOTIKŲ ŽMOGŲ? 
Narkotinės medžiagos kiekvieną žmogų veikia skirtingai, todėl labai svarbu žinoti, kokius 
narkotikus žmogus vartoja. Nuo vienų narkotikų (pvz., opiatų) traukiasi akių vyzdžiai, o nuo 

kitų (pvz., stimuliatorių) akių vyzdžiai plečiasi. Patikimiausias būdas sužinoti, ar žmogus 
vartoja narkotines medžiagas, yra šlapimo testas, kurį galima nusipirkti vaistinėse. 

KAIP ATPAŽINTI, KAD ŽMOGUS YRA PRIKLAUSOMAS NUO 

ALKOHOLIO? 

Žmogus, kuris yra priklausomas nuo alkoholio, dažniausiai išgėrinėja teisindamasis, kad tai 
jam padės nusiraminti po kasdienių rūpesčių. Tokie žmonės turi žemą savigarbą, blogą 
nuomonę apie save, ieško priežasčių, kodėl reikia išgerti, stengiasi paslėpti gėrimą, kaltina 

kitus žmones dėl girtavimo, pagirias malšina alkoholiniais gėrimais. Asmeniui gali pasireikšti 
atminties sutrikimas. Vaikai ir jaunimas gali praleisti pamokas be pateisinamos priežasties, 
meluoti, maištauti prieš šeimą. Suaugusieji gali praleisti darbo dienas be pateisinamos 
priežasties arba pateisinant liga, meluoti. 

KAIP ATPAŽINTI, KAD ŽMOGUS YRA PRIKLAUSOMAS NUO 

NIKOTINO? 

Žmonės dažnai rūko tabako gaminius (cigaretes, cigarus, pypkes, vandens pypkes, 

elektronines cigaretes). Nepavartoję ilgesnį laiką tabako gaminių žmogus gali jausti nerimą, 
galvos skausmą, jį gali kankinti nemiga, krėsti drebulys, padidėti prakaitavimas. 
Priklausomybė nuo nikotino būna tokia stipri, kad žmogus, suprasdamas rūkymo poveikį 
sveikatai ir rūkymo keliamus nepatogumus, negali šio įpročio atsisakyti. 



KODĖL PRIKLAUSOMYBĖ NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ YRA 

BLOGAI? 

Priklausomybės pasekmė yra nevaldomas alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų geismas, 
kuris sutrikdo arba visai sunaikina žmogaus asmenines vertybes. Šios psichoaktyviosios 
medžiagos gali sukelti įvairias ligas: širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo, virškinimo sistemų, 

atminties sutrikimą, amneziją. Perdozavus psichoaktyviųjų medžiagų, gali ištikti koma 
(sąmonės netekimas), dėl ko galima susižaloti ar mirti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGOS 
 

Tai pagalba, teikiama sveikatos priežiūros įstaigose. Jose atliekami tyrimai, 

vertinama situacija, asmens būklė, esant poreikiui, taikomas individualiai 

paskirtas gydymas, teikiamos konsultacijos, reabilitacija ir kt.  

Psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojantiems ar priklausomybės ligomis 

sergantiems Raseinių rajono gyventojams sveikatos priežiūras paslaugas teikia 

Raseinių rajono savivaldybėje esančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (VšĮ 

Raseinių psichikos sveikatos centras, PASPĮ, ligoninė, GMPS ir kt.), Raseinių 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Respublikinis priklausomybės 

ligų centras ir kt. 

SVARBIAUSIA – KREIPTIS PAGALBOS. 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS 

 Ligoninės g. 6, 60127 Raseiniai 

 Telefonas (8 428) 70 065 

 El. paštas: rpsc@raseiniupsc.lt  

 www.raseiniupsc.lt 

 

Darbo laikas: I-V 8.00 -18.00 val. 

Teikiamos paslaugos: gydytojo psichiatro, gydytojo vaikų - paauglių psichiatro, 

medicinos psichologo, socialinio darbuotojo, psichikos sveikatos slaugytojo 

konsultacijos. Psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės 

sutrikimų turinčių pacientų gydymas, nukreipimas į kitas asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas, konsultavimas, ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos 

vertinimas. 

Kam teikiamos paslaugos: psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojantiems ir/ar 

priklausomybės sutrikimų turintiems asmenims (suaugusiems ir nepilnamečiams), 

kurie yra prisirašę prie Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ASPĮ 

(šeimos gydytojų) ir yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

Kitos sąlygos: būtina išankstinė registracija. 

Paslaugos kaina: asmenims, prisirašiusiems prie Raseinių rajono savivaldybės 

ASPĮ (šeimos gydytojų) ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 

paslaugos nemokamos. 
 

VŠĮ RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
CENTRAS 

 Žemaitės g. 2,Raseiniai 

 Telefonas: (8 428) 51 550 

 El. paštas: pspc@raseiniai.lt  

 www.raseiniupspc.lt 

 

Darbo laikas: I-V 8.00 -19.00 val. 

Teikiamos paslaugos: šeimos gydytojų konsultacijos, ankstyvojo alkoholio 

vartojimo rizikos vertinimas, nukreipimas pas specialistus. 

Kam teikiamos paslaugos: visiems asmenims, prisirašiusiems prie VšĮ Raseinių 

pirminės sveikatos priežiūros centro. 

mailto:rpsc@raseiniupsc.lt


Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

Kitos sąlygos: būtina išankstinė registracija. 

Paslaugos kaina: asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 

paslaugos yra nemokamos. 
 

VŠĮ ARIOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
CENTRAS 

 Vytauto g. 96, Ariogala, Raseinių r. 

 Telefonas:  (8 428) 50 393 

 El. paštas: ariogalos.pspc@ariogalospspc.lt 

 www.ariogalospspc.lt 

 

Darbo laikas: I-V 7.30 -18.00 val. 

Teikiamos paslaugos: šeimos gydytojų konsultacijos, ankstyvojo alkoholio 

vartojimo rizikos vertinimas, nukreipimas pas specialistus. 

Kam teikiamos paslaugos: visiems asmenims, prisirašiusiems prie VšĮ Ariogalos 

pirminės sveikatos priežiūros centro. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

Kitos sąlygos: būtina išankstinė registracija. 

Paslaugos kaina: asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 

paslaugos yra nemokamos. 

IĮ G. RADAVIČIAUS KLINIKA 

 Vytauto Didžiojo g. 21, Raseiniai 

 Telefonas: (8 428)  51 250 

 El. paštas: radaviciauskinika@gmail.com  

 

Darbo laikas: I-V 8.00 -18.00 val. 

Teikiamos paslaugos: šeimos gydytojų konsultacijos, ankstyvojo alkoholio 

vartojimo rizikos vertinimas, nukreipimas pas specialistus. 

Kam teikiamos paslaugos: visiems asmenims, prisirašiusiems prie IĮ G. 

Radavičiaus klinikos. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

Kitos sąlygos: būtina išankstinė registracija. 

Paslaugos kaina: asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 

paslaugos yra nemokamos. 

mailto:radaviciauskinika@gmail.com


UAB RASEINIŲ ŠEIMOS GYDYTOJŲ CENTRAS 

 Jaunimo g. 2, Raseiniai 

 Telefonas: (8 428) 70 106 

 El. paštas: sgc.janusiene@gmail.com 

 

Darbo laikas: I-V 8.00 -18.00 val. 

Teikiamos paslaugos: šeimos gydytojų konsultacijos, ankstyvojo alkoholio 

vartojimo rizikos vertinimas, nukreipimas pas specialistus. 

Kam teikiamos paslaugos: visiems asmenims, prisirašiusiems prie UAB Raseinių 

šeimos gydytojų centro. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

Kitos sąlygos: būtina išankstinė registracija. 

Paslaugos kaina: asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 

paslaugos yra nemokamos. 

UAB MEDICA KLINIKA 

 Žemaitės g. 8, Raseiniai 

 Telefonas: (8 428)  70 121 

  El. paštas: raseiniai@medicaklinika.lt 

  

Darbo laikas: I-V 8.00 -19.00 val. 

Teikiamos paslaugos: šeimos gydytojo konsultacija, ankstyvojo alkoholio 

vartojimo rizikos vertinimas, nukreipimas pas specialistus. 

Kam teikiamos paslaugos: visiems asmenims, prisirašiusiems prie UAB MediCa 

klinikos. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

Kitos sąlygos: būtina išankstinė registracija. 

Paslaugos kaina: asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 

paslaugos yra nemokamos. 

VŠĮ RASEINIŲ LIGONINĖ 

 Ligoninės g. 4, Raseiniai  

 Registratūros telefonai: (8 428) 79 055; (8 428) 70 584 

 El. paštas: stacionaras@raseiniuligonine.lt 

 www.raseiniuligonine.lt  

mailto:sgc.janusiene@gmail.com
mailto:sgc.janusiene@gmail.com
mailto:raseiniai@medicaklinika.lt
mailto:stacionaras@raseiniuligonine.lt
http://www.raseiniuligonine.lt/


 

Darbo laikas: I-VII visą parą. 

Teikiamos paslaugos: Apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis ir 

apsvaigimo diagnostika bei skubi pagalba apsinuodijusiems psichoaktyviosiomis 

medžiagomis asmenims ar išsivysčius ūmioms abstinencijos būklėms. Teikiama 

detoksikacijos paslauga (mokama paslauga). 

Kam teikiamos paslaugos: būtinoji (skubi) pagalba teikiama visiems asmenims, 

kuriems jos reikia. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

 

VŠĮ RASEINIŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS 
PAGALBOS STOTIS 

 Ligoninės g. 8-4, Raseiniai  

 Įstaigos vadovo tel. (8 428) 70 259; GMP iškvietimai registruojami bendruoju 

pagalbos numeriu 112. 

  El. paštas: gmps.raseiniai@gmail.com 

  

Darbo laikas: I-VII visą parą. 

Teikiamos paslaugos: skubi būtinoji medicinos pagalba Raseinių rajone visą parą 

darbo, švenčių ir poilsio dienomis, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei 

gresiančioms būklėms, ūmiai susirgus ir užtikrinamas tolimesnis pacientų 

transportavimas į atitinkamą gydymo įstaigą. 

Kam teikiamos paslaugos: visiems asmenims, esantiems Raseinių rajone. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

Kitos sąlygos: greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos esant būtinosios 

pagalbos indikacijoms. 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURAS 

Muziejaus g. 5, Raseiniai  

Telefonas: (8 428) 70 723  

 El. paštas:  sveikatosbiuras@raseiniai.lt 

www.raseiniuvsb.lt 

 

Darbo laikas: I-IV 8.00 - 17.00 val.; V 8.00 – 15.45 val. 

mailto:gmps.raseiniai@gmail.com
mailto:gmps.raseiniai@gmail.com
mailto:sveikatosbiuras@raseiniai.lt
http://www.raseiniuvsb.lt/
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Teikiamos paslaugos: Priklausomybių turinčių asmenų ir/ar jų šeimos narių 

konsultavimas. Konsultavimo paslaugos teikiamos kas antrą ketvirtadienį, 

karantino metu – nuotoliniu būdu (telefonu). 

Kam teikiamos paslaugos: rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims 

ir/ar jų šeimos nariams (vyresniems nei 18 m.). 

Reikalingi dokumentai: jokių papildomų asmens duomenų ar gydytojo siuntimo 

nereikia. 

Kitos sąlygos: priklausomybių konsultantas padeda atpažinti ligą, motyvuoja keisti 
žalingus alkoholio vartojimo įpročius, pataria ir nukreipia ten, kur galima gauti 
asmeniui ar jo šeimos nariams reikalingą gydymą ir/ar kitą pagalbą. Priklausomybių 
konsultantai dirba tik mokslu pagrįstais metodais, laikosi anonimiškumo ir 
konfidencialumo principų. Būtina išankstinė registracija. 
 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURO SPECIALISTAI, DIRBANTYS 
MOKYKLOSE  

Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose teisės aktų nustatyta tvarka dirba 
Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 
specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose. Psichoaktyvių medžiagų 
vartojimo prevencija – viena iš mokinių sveikatos stiprinimo sričių. Psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo prevencijos sritis specialistus pagal galimybes ir ugdymo 
įstaigos poreikius įpareigoja ugdyti asmenis, motyvuotus sveikai gyventi, nevartoti 
alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Prireikus, specialistai teikia 
informaciją apie prevencijos, intervencijos, gydymo ir psichologinės bei socialinės 
reabilitacijos paslaugas vaikams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas. 
 
 

AUDONĖ BLISKIENĖ 
 Telefonas: (8 657) 45516 

Specialistė dirba: Raseinių Šaltinio progimnazijoje, Raseinių r. Girkalnio 
pagrindinėje mokykloje. 
 

LAIMA GALINAITIENĖ 
 Telefonas: (8 657) 78849 

Specialistė dirba: Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje, Raseinių 
lopšelyje-darželyje „Liepaitė“. 
 

ALBINA GEDVILIENĖ 
 (8 682) 10626 



Specialistė dirba: Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, Raseinių r. 
Šiluvos gimnazijoje, VšĮ Raseinių lopšelyje-darželyje „Spinduliukas“. 
 

GIEDRĖ PUODŽIAVELIENĖ 
Telefonas: (8 657) 79286  

Specialistė dirba: Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje, Raseinių lopšelyje-darželyje 
„Saulutė“. 
 

DAIVA KISIELIENĖ 
 Telefonas: (8 614) 55127 

Specialistė dirba: Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje, VšĮ 
Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, Raseinių r. Viduklės Simono 
Stanevičiaus gimnazijos Gylių skyriuje. 
 

VIRGINIJA MAŽEIKIENĖ 
 Telefonas: (8 692) 14145 

Specialistė dirba: Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje, Raseinių r. Ariogalos 
darželyje, Raseinių specialiojoje mokykloje. 
 

LINA VAIŠNORIENĖ 
 Telefonas: (8 662) 39529 

Specialistė dirba: Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje, Raseinių r. 
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje. 
 

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS 

KAUNO FILIALAS 

 Giedraičių g. 8, Kaunas 

Telefonas: +370 37 33 32 55; +370 37 33 32 54 

www.rplc.lt  

El. paštas: registratura.kaunas@rplc.lt 

 

KLAIPĖDOS FILIALAS 

 Taikos pr. 46, Klaipėda 

Telefonas: +370 46 41 50 25; +370 664 00 783 

 www.rplc.lt  



 El. paštas: registratura.klaipeda@rplc.lt 

 

VILNIAUS FILIALAS 

 Gerosios Vilties g. 3, Vilnius 

Telefonas: +370 5 213 7274 

 www.rplc.lt  

 El. paštas: registratura@rplc.lt 

 

ŠIAULIŲ FILIALAS 

 Daubos g. 3, Šiauliai 

Telefonas: +370 41 45 56 44 

 www.rplc.lt  

 El. paštas: registratura.siauliai@rplc.lt 

 

PANEVĖŽIO FILIALAS 

 Elektronikos g. 6, Panevėžys 

Telefonas: +370 45 58 26 73 

 www.rplc.lt  

 El. paštas: registratura.panevezys@rplc.lt 

 

Teikiamos paslaugos: ambulatorinis ir stacionarinis alkoholio, narkotinių 

medžiagų priklausomybių gydymas, konsultacijos dėl tabako priklausomybės, 

potraukio azartiniams lošimams gydymas. Yra galimybė kreiptis tiesiogiai (be 

gydytojo siuntimo) ir gydytis anonimiškai. 

Kam teikiamos paslaugos: psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojantiems ir/ar 

priklausomybės ligomis sergantiems asmenims (suaugusiems ir nepilnamečiams). 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, siuntimas iš 

šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro. Jei atvykęs asmuo neturi siuntimo, už 

gydytojo konsultaciją reikia susimokėti. Jei asmuo yra 65 m. amžiaus ar vyresnis, 

būtina turėti išrašą iš šeimos gydytojo apie jūsų sveikatą ir vartojamus 

medikamentus. 

Kitos sąlygos: Būtina išankstinė registracija. Į gydymą stacionare reikia registruotis 

iš anksto, pacientai priimami stacionariam gydymui darbo dienomis iki 12.00 val. 



Paslaugos kaina: asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 

paslaugos yra nemokamos. Savo lėšomis už gydymo paslaugas RPLC reikia mokėti tik 

tuomet, jei: pageidaujama paslauga nėra kompensuojama nei PSDF, nei valstybės 

biudžeto lėšomis (pvz. išblaivinimo paslauga RPLC); į RPLC asmuo kreipiasi 

neturėdamas reikiamo siuntimo, siekia paslaugas gauti neatskleidžiant asmens 

tapatybės; asmuo pageidauja kartoti stacionarinį gydymą dažniau, pvz. nepraėjus 6 

mėn. po nemokamo stacionarinio gydymo epizodo. Informacija apie RPLC teikiamas 

mokamas paslaugas pateikiama https://www.rplc.lt/paslaugos/mokamos-

paslaugos/  
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SOCIALINĖS 
PASLAUGOS 
 

Tai įstaigos, kuriose žmogus gali gauti informaciją apie gydymo įstaigas, teisinę 

konsultaciją, materialinę pagalbą. Socialinę pagalbą teikiančios įstaigos 

informuoja, konsultuoja, tarpininkauja ir atstovauja problemų turinčiam 

asmeniui ar jo šeimos nariams. Specialistai įvertina žmogau socialinę situaciją 

ir suteikia reikalingą pagalbą, konsultuoja ir teikia informaciją apie socialines 

garantijas ir lengvatas, apie įdarbinimo galimybes, gydymo įstaigas, apie 

gydymui reikalingus dokumentus.  

Socialinė pagalba teikiama ne tik priklausomybę turintiems asmenims, bet ir jų 

artimiesiems. 

SVARBIAUSIA – KREIPTIS PAGALBOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS 

 Vytauto Didžiojo g. 17, Raseiniai 

 Telefonas: (8 428)  79 580 

 El. paštas: loreta.laugaliene@raseiniai.lt  

 www.raseiniai.lt  

 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

Teikiamos paslaugos: konsultavimas, nukreipimas, piniginių išmokų teikimas. 

Kam teikiamos paslaugos: visiems Raseinių rajono gyventojams. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

 

SPECIALISTAI, DIRBANTYS SENIŪNIJOSE 

Kiekvienoje Raseinių rajono savivaldybės seniūnijoje dirba specialistai, kurių 
paskirtis – padėti asmeniui ar šeimai gauti reikiamą pagalbą. Specialistai 
psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančiam ar priklausomybės liga sergančiam 
asmeniui ar jo šeimai padeda spręsti šeimoje kylančias problemas, gauti reikiamas 
socialines paslaugas, integruotis į visuomenę ir padeda kurti visavertį šeimos 
socialinį gyvenimą. Jei kyla klausimų ar problemų dėl šeimos narių priklausomybių, 
specialistai suteikia informaciją apie įstaigas, kur galima kreiptis pagalbos arba 
skiria sąlyginę pašalpą, skirtą gydymo išlaidoms kompensuoti. 

ARIOGALOS MIESTO SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 50 194 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

ARIOGALOS SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 50 172 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

BETYGALOS SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 72 092 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

GIRKALNIO SENIŪNIJA 

mailto:loreta.laugaliene@raseiniai.lt
http://www.raseiniai.lt/


 Telefonas (8 428) 45 674 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

KALNUJŲ MIESTO SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 72 094 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

NEMAKŠČIŲ SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 48 491 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

PAGOJUKŲ SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 20 007 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

PALIEPIŲ SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 20 019 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

RASEINIŲ MIESTO SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 53 433 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

RASEINIŲ SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 53 487 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

ŠILUVOS SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 43 011 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 

VIDUKLĖS SENIŪNIJA 
 Telefonas (8 428) 55 292 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

 



RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

 Žemaitės g. 4, Raseiniai 

 Telefonas (8 428) 53 729 

 El. paštas: soc.paslaugos@rspc.lt 

 www.rspc.lt 

 

Darbo laikas: I 8.00 -17.30 val.; II – IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 15.15 val. 

Teikiamos paslaugos: bendrosios (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas 

ir atstovavimas, transporto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros 

paslaugų organizavimas), socialinės priežiūros (pagalbos į namus, socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, vaikų dienos socialinė priežiūra), socialinės 

globos (dienos socialinė globa asmens namuose). 

Kam teikiamos paslaugos: Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus 

asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vaikams su negalia 

ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, kiti asmenys ir 

jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas. 

Kitos sąlygos: dėl bendrųjų socialinių paslaugų galima kreiptis tiesiogiai į Raseinių 

socialinių paslaugų centrą, o dėl socialinės priežiūros, bei socialinės globos paslaugų 

asmuo turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją. 

Paslaugos kaina: mokėjimas už bendrąsias socialines paslaugas dydis 

apskaičiuojamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka (informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos nemokamai). 

Mokėjimo už socialinę priežiūra bei už dienos socialinę globą dydis nustatomas 

atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.  

Paslaugos trukmė: pagal poreikį. 

RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMAI 

 Kalnų g. 15A, Raseiniai 

 Telefonas: (8 428) 53 473 

 El. paštas: raseiniupsn@gmail.com 

 www.raseiniuvaikai.lt  

 

Darbo laikas: I– IV 8.00 – 17.00 val.; V 8.00 – 16.45 val. 

Teikiamos paslaugos: apgyvendinimo krizių centre paslauga ir psichologinė 

pagalba. 

https://rspc.lt/soc.paslaugos@raseiniai.lt
http://www.rspc.lt/
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Kam teikiamos paslaugos: 

1. vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą 

nustatyta vaiko laikinoji priežiūra ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą;  

2. socialinę riziką patiriančioms šeimoms su vaikais;  

3. krizinėje situacijoje esantiems asmenims (šeimoms, vienišiems tėvams ir jų vaikams, 

besilaukiančioms moterims, nepilnametėms besilaukiančioms merginoms ir 

nepilnametėms motinoms, asmenims užaugusiems institucijoje ir sulaukusiems 

pilnametystės); 

4. įvaikintiems vaikams, globėjų giminaičių ir globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais 

globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei 

budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, globėjams, nesusijusiais giminystės 

ryšiais, įtėviams ar asmenims ketinantiems jais tapti. 

Reikalingi dokumentai:  

1. asmuo (šeima) kreipiasi į Raseinių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininką, 

priskirtą asmens (šeimos) gyvenamosios vietos seniūnijai ir pateikia asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą ir užpildo prašymą-paraišką apgyvendinimo krizių centruose 

paslaugai gauti – SP-8 formą ‚ 

Prie prašymo-paraiškos asmuo (šeima) pagal aplinkybes pateikia šiuos dokumentus: a) 

išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo);  

b) pažymą apie gaunamas asmens (šeimos) pajamas. 

2. sprendžiant dėl apgyvendinimo krizių centruose paslaugos skyrimo vaikams, kuriems 

pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų 

teisėtiems atstovams pagal įstatymą, sprendimas gali būti priimamas nenustačius 

socialinių paslaugų poreikio. 

Kitos sąlygos: Raseinių pagalbos šeimai namai, pradėdami teikti apgyvendinimo krizių 

centruose paslaugą, su asmeniu ar asmens atstovu pasirašo apgyvendinimo krizių 

centruose paslaugos teikimo sutartį. Sutartyje nustatomos apgyvendinimo krizių 

centruose teikimo sąlygos, teikimo laikas, šalių teisės, pareigos, sutarties nutraukimo ir 

kitos sąlygos. 

Paslaugos kaina: apgyvendinimo krizių centruose paslauga finansuojama iš 

Savivaldybės biudžeto ir asmens mokėjimo už suteiktą paslaugą lėšų. 

Paslaugos trukmė: 

1. vaikams, kuriems nustatyta laikinoji priežiūra, apgyvendinimo krizių centruose 

paslauga gali būti taikoma pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Kitiems 

asmenims, apgyvendinimo krizių centruose paslaugos teikimo trukmė iki 12 mėn. ar 

ilgiau pagal poreikį; 

2. psihologo konsultacijų trukmė nustatoma kiekvienam individualiai pagal poreikį. 

 
 
 
 



NEVYRIAUSYBINĖS 
ORGANIZACIJOS 
 

Tai pagalba, teikiama reabilitacinės, paramos bendruomenėse, savipagalbos 

grupėse, kitose nevyriausybinėse organizacijose. Čia asmenys gali pasidalinti 

savo asmenine patirtimi, palaikyti vieni kitus. Taip pat vyksta individualios 

konsultacijos, paskaitos, grupiniai užsiėmimai, kuriuos veda specialistai. Labai 

dažnai grupiniuose užsiėmimuose gali dalyvauti ir asmens šeimos nariai. Taip 

veiksmingiau įsitraukdami į artimojo sveikimo procesą. 

Raseinių rajono savivaldybėje yra: Raseinių krizių centras, Lietuvos Raudonojo 

kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus nakvynės namai, anoniminių alkoholikų 

grupės ir kt. Lietuvoje veikia 5 emocinės paramos telefonu ir 4 emocinės paraos 

internetu tarnybos. 

SVARBIAUSIA – KREIPTIS PAGALBOS. 

 

 

 



RASEINIŲ KRIZIŲ CENTRAS 

 Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai 

 Tel.: (8 428) 52177 

 El. paštas: info@kriziucentras.eu  

 internetinė svetainė: www.kriziucentras.eu  

 

Darbo laikas: 8-17 val. 

Teikiamos paslaugos: Psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko konsultacijos. 

Kam teikiamos paslaugos: Raseinių krizių centras yra nepriklausoma, ne pelno 

siekianti organizacija, teikianti pagalbą Raseinių rajono gyventojams, atsidūrusiems 

krizinėse situacijose. 

Kitos sąlygos: būtina išankstinė registracija. 

Paslaugos kaina: nemokamos. 

 

 
 

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS 
RASEINIŲ SKYRIAUS NAKVYNĖS NAMAI 

 Žemaitės g. 6A, Raseiniai 

 Tel.: ( 8 675 ) 68 496 

 El. paštas: alma.kurmaukiene@gmail.com 

 

Darbo laikas: visą parą. 

Teikiamos paslaugos: laikino apgyvendinimo paslauga (iki metų ir ilgiau), laikino 

apnakvindinimo paslauga (1-3 paros), konsultavimas, tarpininkavimas nukreipiant 

asmenis į gydymo įstaigas, konsultavimas ir pagalbos teikimas asmens finansų 

tvarkymo srityje, siekiant juos išmokyti planuoti gaunamas pajamas ir išlaidas, 

savišvieta, motyvacijos gyventi kitaip ugdymas, tarpininkavimas darbo paieškose, 

aprūpinimas rūbais, avalyne. 

Kam teikiamos paslaugos: pastovios gyvenamosios vietos neturintiems žmonėms, 

grįžusiems iš įkalinimo vietų ir neturintiems kur gyventi bei krizės paliestiems 

rajono gyventojams. 

Reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentas, gydytojo pažyma apie 

sveikatos būklę, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo. 

mailto:info@kriziucentras.eu
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Kitos sąlygos: asmuo, norintis gauti laikiną apnakvindimo paslaugą, privalo būti 

neapsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų. 

Paslaugos kaina: 20 proc. nuo asmens gaunamų pajamų. 

Paslaugos trukmė: iki vienerių metų ir ilgiau. 
 

AA (anoniminių alkoholikų) KLUBAI 

 

AA GRUPĖ „RASA“ 

 Muziejaus g. 8, Raseiniai 

 Tel.: 8 687 00 114 

  

AA GRUPĖ „ŠVIESA“ 

 Žemaitės g. 2, Viduklė, Raseinių r. 

 Tel.: 8 600 32 680 

  

AA ŠILUVOS GRUPĖ 

 Jurgaičio g., Šiluva, Raseinių r. 

 Tel.: 8 687 00 114 

 

 EMOCINĖS PARAMOS TARNYBOS TELEFONU: 

 

VILTIES LINIJA 

 Džiugo g. 6, Telšiai 

 Telefonas: 116123 

 El. paštas: 116123@viltieslinija.lt 

                                               www.raseiniupspc.lt 

 

Darbo laikas: I-VII visą parą 

Teikiamos paslaugos: teikia nemokamą, anonimišką emocinę paramą 

telefonu bei laiškais visos Lietuvos gyventojams.  

 

mailto:123@viltieslinija.lt


 

JAUNIMO LINIJA 

 Naugarduko g. 34, Vilnius 

 Telefonas: 8 800 28 888 

 Registruotis ir rašyti internetinėje svetainėje 

 www.jaunimolinija.lt  

 

Darbo laikas: I-VII visą parą 

Teikiamos paslaugos: emocinė parama/ pagalba skirta 16-30 m. amžiaus 

asmenims.  

 

 

PAGALBOS MOTERIMS LINIJA  

 Telefonas: 8 800 66 366 

 Rašyti internetinėje svetainėje  

 www.pagalbosmoterimslinija.lt 

 

Darbo laikas: I-VII visą parą 

Teikiamos paslaugos: emocinė parama/ pagalba skirta moterims.  

 

 

 LINIJA DOVERIJA 

 Telefonas: 8 800 77 277 

 

 

 

Darbo laikas: I-VII 16.00 – 19.00 val. 

Teikiamos paslaugos: nemokama anoniminė, emocinė parama paaugliams 

ir jaunimui rusų kalba. 
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UGDYMO ĮSTAIGOS 
 

Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose mokiniai, turintys su 

priklausomybėmis susijusių problemų, arba tėvai, kurie turi įtarimų, jog jų 

vaikas vartoja psichoaktyvias medžiagas, gali kreiptis pagalbos į ugdymo 

įstaigose dirbantį psichologą, socialinį pedagogą ar kt. Specialistai padeda 

išsiaiškinti kokia pagalba yra reikalinga asmeniui ir  nukreipia į atitinkamas 

įstaigas. Raseinių rajono ugdymo įstaigose dirba visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą jose. Šie 

specialistai yra labai svarbūs sprendžiant psichoaktyvias medžiagas žalingai 

vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių nepilnamečių asmenų 

problemas, pagalbos teikimo koordinavimą bei nukreipimą pagalbai gauti. 

 

SVARBIAUSIA – KREIPTIS PAGALBOS. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

UGDYMO ĮSTAIGOS IR JOSE DIRBANTYS 
SPECIALISTAI 

Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dirba šie pagalbos specialistai: 
socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, specialusis pedagogas. 

Socialinis pedagogas - padeda vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, 

bendruomenėje, gimnazijoje, geriau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, 

mokytis ir augti savarankiškais asmenimis. Mokiniai, tėvai, mokytojai gali kreiptis į 

socialinį pedagogą dėl socialinių, mokymosi ir kitų problemų. 

Psichologas - padeda turintiems bendravimo problemų su bendraamžiais, 

mokytojais ar tėvais, jei jaučiatės vieniši, kankina nerimas, depresija, stresas; jei 

turite mokymosi sunkumų ar norite geriau pažinti save; jei sunku apsispręsti 

profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais; jei paprasčiausiai norisi su kuo 

nors pasikalbėti, pasitarti ar tiesiog pabūti. 

Logopedas - atlieka mokinių tarties, žodyno, gramatikos sandaros, rišliosios kalbos 

tyrimą, numato kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis. Rūpinasi mokinių kalbos 

vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija. 

Specialusis pedagogas - atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų žinių, 

mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei 

specialiuosius ugdymosi poreikius; teikia specialiąją pedagoginę pagalbą 

mokiniams, turintiems skaitymo, rašymo problemų, nežymų intelekto, bendrųjų 

mokymosi, emocijų, elgesio, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių, 

kompleksinių sutrikimų; veda specialiąsias pedagogines pratybas (individualias, 

grupines, pogrupines), kurių metu lavina sutrikusias pažintines funkcijas, bei 

padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus; 

konsultuoja mokytojus ir tėvus specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo 

klausimais. 
 

 

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA 
 Vytauto g. 94, Ariogala, LT-60260  Raseinių r. sav. 

 Telefonas: (8 428) 50 241 

 El. paštas: info@ariogalosgimazija.lt 

 www.ariogalosgimnazija.lt 
 

Administracija – direktorius Arvydas Stankus 

Socialiniai pedagogai: 

mailto:info@ariogalosgimazija.lt
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mob. 8 620 12709, el. p.: rima.drauksiene@ariogalosgimnazija.lt 

mob. 8 630 07274,  el. p. kristina.giedraitiene@ariogalosgimnazija.lt 

mob. 8 677 68177,  el. p. renata.jociene@ariogalosgimnazija.lt 

Psichologas: mob.  8 648 95934,  el. p. lilija.masnike@ariogalosgimnazija.lt 

Logopedai-specialieji pedagogai: 

mob. 8 656 28310,  el. p. sigita.visockiene@ariogalosgimnazija.lt  

tel.  mob. 8 608 58224,  dovile.bautroniene@ariogalosgimnazija.lt 
 

RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJA 
 Dubysos g. 10, Betygala, Raseinių r. sav. 

 Telefonas: (8 428) 43 340 

 El. paštas: betygalosgimnazija@raseiniai.lt 

 www.betygalosvm.lt 
 

Administracija – direktorė Darė Zurlienė 

Socialinis pedagogas : 

mob. 8 615 40750, el. p. daivadubinskiene@gmail.com         

Logopedas-specialusis pedagogas: 

mob. 8 600 75154, el. p. rredalukoseviciene@gmail.com 
 

RASEINIŲ R. NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO 
GIMNAZIJA 

 Laisvės g. 11, Nemakščiai, Raseinių r. sav. 

 Telefonas: (8 428) 48 344 

 El. paštas:  info@nemaksciugimnazija.lt 

 www.nemaksciugimnazija.lt 
 

Administracija - direktorė Dalia Mačiulaitienė 

Socialinis pedagogas: 

tel. (8 428) 48 344, el. p. grazinajociene@gmail.com 

Logopedas: 

tel. (8 428) 48 344, el. p. ernestyska@gmail.com 

Specialusis pedagogas: 

tel. (8 428) 48 344, el. p. nordove87@gmail.com 
 

RASEINIŲ R. ŠILUVOS GIMNAZIJA 
 M. Jurgaičio a. 6, Šiluva, Raseinių r. sav. 
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 Telefonas: (8 428) 43 135 

 El. paštas: gimnazijasiluva@gmail.com 

 www.siluvosgimnazija.lt 
 

Administracija – direktorius Rimas Puidokas 

Socialinis pedagogas  -  mob. 8  615 32 790 

Psichologas  -  mob. 8 602 15 157 

Logopedai  -  mob.: 8 652 06 827, 8 645 22 006 

Specialieji pedagogai - mob.: 8 652 06 827, 8 645 22 006 

 

RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS 
GIMNAZIJA 

 Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklė, Raseinių r. sav. 

 Telefonas: 8 699 69049 

 El. paštas: viduklesgimnazija@vvsg.lt 

 www.vssg.lt 
 

Administracija – direktorė Danutė Janukienė 

Socialiniai pedagogai: 
mob.  8 652 01690, el. p. romena.antanaviciene@vssg.lt    
mob. 8 626 06145, el. p. vytaute.garbaliauskaite@vssg.lt  
Psichologas  -  mob. 8 652 31873, el. p. renatas.globys@vssg.lt  
Logopedai: 
mob. 8 616 28500, el. p. stase.kuodiene@vssg.lt  
mob. 8 677 14631, el. p. erika.karpiene@vssg.lt  
mob. 8 600 21744, el. p. rasa.mateviciene@vssg.lt    
Specialusis pedagogas -  mob. 8 699 18636, el. p. inga.bertasiene@vssg.lt  
 

PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO GIMNAZIJA 
 Kalnų g. 3, LT-60136 Raseiniai 

 Telefonas: (8 428) 51 969 

 El. paštas: info@raseiniugimnazija.lt 

 www.raseiniugimnazija.lt 

 

Administracija – direktorius Linas Dargevičius 

Socialinis pedagogas - tel. mob. 8 655 08352, 

el.p. danute.kumpikeviciene@raseiniugimnazija.lt 
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Psichologas – mob. 8 619 11017, el. p. zivile.siuikiene@raseiniugimnazija.lt 
 

RASEINIŲ ŠALTINIO PROGIMNAZIJA 
 Ateities g. 23, LT-60154 Raseiniai 

 Telefonas: (8 428) 70 291 

 El. paštas: administracija@saltiniomokykla.lt 

 www.saltiniomokykla.lt 
 

Administracija - direktorė Vaiva Zubrickienė 

Socialinis pedagogas  - mob. 8 678 81 305, (8 428) 70 292, el. p. 

b.vaicekauskiene@saltiniomokykla.lt   

Psichologas - tel. (8 428) 70 292, el. p.  b.balseviciene@saltiniomokykla.lt  

Logopedas - tel. (8 428) 70 292, el. p.  a.gudziuniene@saltiniomokykla.lt  

Specialusis pedagogas - tel. (8 428) 70 292, el. p.  v.aleksiene@saltiniomokykla.lt  
 

RASEINIŲ R. GIRKALNIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 Šėtupio g. 61, Girkalnis, LT-60313 Raseinių r. sav. 

 Telefonas: (8 428) 45 530 

 El. paštas: mokykla@girkalniopm.lt 

 www.girkalnis.raseiniai.lm.lt 
 

Administracija –  l. e. direktoriaus pareigas Raminta Sakavičienė 

Socialinis pedagogas – mob. 8 614 48 234, el. p.edita.subiniene@girkalniopm.lt 

Psichologas – mob. 8 671 46 244, el. p. modesta.racaite@rspt.lt 

Logopedas – mob. 8 676 23 509, el. p. rolanda.gobiuniene@girkalniopm.lt 

Specialusis pedagogas – mob. 8 676 23 509, el. p. 

rolanda.gobiuniene@girkalniopm.lt 
 

RASEINIŲ VIKTORO PETKAUS PAGRINDINĖ 
MOKYKLA 

 Vilniaus g. 11, Raseiniai  

 Telefonas: (8 428) 52 167 

 El. paštas: info@viktoropetkaus.lt 

 www.viktoropetkaus.lt 
 

Administracija –  direktorius Ramūnas Bružas 

Socialinis pedagogas  -  mob. 8 684 02064, el. p. daruteg@gmail.comm 
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Psichologas -  mob. 8 601 22771, el. p . traviosa@gmail.com 

Logopedai - specialieji pedagogai: 

mob. 8 686  66722, el. p. linkasta@gmail.com  

tel. mob. 8 656 50732,  el. p. sigaverteliene@gmail.comm 
 

RASEINIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA 
 Adresas - Kalnų g. 15A, Raseiniai 

 Telefonas: (8 428) 51 940 

 El. paštas: spec.mokykla@raseiniai.lt 

 www.spec-mokykla.blogspot.com 
      

Administracija –  direktorė Angelė Linartienė 

Socialinis pedagogas - tel. (8 428) 51 940, el. p. ziedlapiuke@gmail.com 

 

RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS 
TARNYBA 

 V. Grybo g. 33, Raseiniai 

 (8 428) 51 571, (8 428) 51 421 

 info@rspt.lt  

 http://www.rspt.lt/  

 

Administracija –  direktorė Reda Kunickienė 

Socialinis pedagogas  - tel. (8 428) 51 571, el. p. vilma.daujotaite@rspt.lt  

Logopedas – tel. (8 428) 51 571, el. p. reda.jomantaite@rspt.lt  

Specialusis pedagogas – tel. (8 428) 51 571, el. p. erika.kariene@rspt.lt  

Psichologai:  tel. (8 428) 51 571 

el. p. vaida.jakaitiene@rspt.lt  

el. p. modesta.racaite@rspt.lt 

el. p. rasa.balezentyte@rspt.lt  

Darbo laikas:  

8.00-17.00 pirmadieniais – ketvirtadieniais 

8.00-15.45 penktadieniais 

Teikiamos paslaugos: pedagoginio psichologinio specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimo, konsultavimo, korekcinių pratybų, metodinė, švietimo. 

Kam teikiamos paslaugos: vaikams iki 18 m. (21 m. jei lanko ugdymo įstaigą).  

Reikalingi dokumentai: tėvų sutikimas. 
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