
KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJA 

PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS 

2021 – 2022 M.M. 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Darbo sritis Kvalifikacinė 

kategorija 

išsilavinimas Kontaktai Funkcijos 

1 Ringailė Stravinskienė Psichologas (5 – II 

kl.) 

IV kategorija Aukštasis ringaile.stravinskiene@gruso.lt Psichologinės pagalbos 

teikimas, prevencinių 

programų įgyvendinimas, 

mokinių psichologinio 

saugumo užtikrinimas. 

2 Monika Matonytė Psichologas, 1– 4, III-

IV kl. 

IV kategorija Aukštasis monika.matonyte@gruso.lt Psichologinės pagalbos 

teikimas, prevencinių 

programų įgyvendinimas, 

mokinių psichologinio 

saugumo užtikrinimas. 

3 Dangira Rudėnaitė- 

Orševski 

Logopedas  Aukštasis ro.dangira@yahoo.com Padeda vaikams įveikti 

šnekamosios ir rašomosios 

kalbos sunkumus. 

4 Linita Sabienė Specialusis 

pedagogas 

Metodininkas Aukštasis linitasabiene@gmail.com Veiklos  tikslas – didinti 

mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymosi 

veiksmingumą. 

5 Kristina Varanavičienė Socialinis pedagogas Vyresnysis 

pedagogas 

Aukštasis kristinavaranaviciene@gmail.com Socialinės pagalbos teikimas, 

prevencinių programų 

įgyvendinimas, socialinės 



veiklos organizavimas 

6 Jolita Trapulionienė Socialinis pedagogas Vyresnysis 

pedagogas 

Aukštasis jolaimas@yahoo.com Socialinės pagalbos teikimas, 

prevencinių programų 

įgyvendinimas, socialinės 

veiklos organizavimas 

7 Sabienė Linita Logopedas Metodininkas Aukštasis linitasabiene@gmail.com Veiklos tikslas – padėti 

vaikams įveikti šnekamosios ir 

rašomosios kalbos sunkumus. 

8 Varanavičienė Kristina Logopedas  Aukštasis kristinavaranaviciene@gmail.com Veiklos tikslas – padėti  

vaikams įveikti šnekamosios ir 

rašomosios kalbos sunkumus. 

9 Alma Gasiūnienė Mokytojo padėjėjas Vyresnysis 

mokytojas 

Aukštasis alma.gasiuniene@gruso.lt Veiklos tikslas – padėti 

savarankiškai dalyvauti 

ugdyme ir popamokinėje 

veikloje mokiniams, 

turintiems vidutinių ir didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

10 Evelina Blėdienė Mokytojo padėjėjas  Aukštasis elvyra.blediene@gruso.lt Veiklos tikslas – padėti 

savarankiškai dalyvauti 

ugdyme ir popamokinėje 

veikloje mokiniams, 

turintiems vidutinių ir didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

11 Elvyra Kuzavinienė Mokytojo padėjėjas  Aukštasis elvyra.kuzavniene@gruso.lt Veiklos tikslas – padėti 

savarankiškai dalyvauti 

ugdyme ir popamokinėje 



veikloje mokiniams, 

turintiems vidutinių ir didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

12 Elytė Urbutytė Bibliotekininkas  Aukštasis elyte.urbutyte@gruso.lt Bibliotekos - informacinio 

centro veiklos organizavimas 

gimnazijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui. 

13 Elvyra Gustauskienė Bibliotekininkas Vyresnioji 

mokytoja 

Aukštasis elvyra.gustauskiene@gruso.lt Bibliotekos- informacinio 

centro veiklos organizavimas 

gimnazijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui. 

14 Asta Martinkienė Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, Vaiko 

gerovės komisijos 

pirmininkas 

 Aukštasis asta.martinkiene@gruso.lt Vaiko gerovės komisijos 

darbo organizavimas,  

15  Lina Kvalitienė Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 Aukštasis lina.kvalitiene@gruso.lt Teikia individualias 

konsultacijas ir 

rekomendacijas mokyklos 

bendruomenei vaiko sveikatos 

klausimais. 

 

_______________________________________ 


