
 
KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSIHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS 

 Bendrojo ugdymo įstaigose į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, socialinį darbuotoją, psichologą. Jie gali patarti 

tėvams / globėjams, kur kreipti įtarus, kad vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. 

KONTAKTAI: 

Mokykla Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 
Psichologas Socialinis darbuotojas 

Švenčionių Z. Žemaičio 

gimnazija 

Vita Buinorienė,  

tel. 861437072 

vita.buinoriene@gmail.com 

Virginija Guogienė, 

 tel. 862551985, 
virginijaguogiene@gmail.com 

Teresė Godlevskienė,  

tel. 862450205, 
szzg-soc.padagogas@takas.lt 

 

Švenčionių progimnazija Irena Januševskaja,  

tel. 862093316, 

irena.janusevskaja@gmail.com 

Svetlana Kostina,  

tel. (8 387) 51732 

svetlana.kostina@gmail.com 

Tatjana Šalakitskaja, 

tel. 868799278, 

tania.sala1974@gmail.com 

Švenčionėlių progimnazija Elena Vaitekėnienė, 

tel. 862054947 

elena.vaitekeniene@gmail.com  

Tatjana Voitechovič, 

tel.  861685337 

tatjanavoitechovic@gmail.com 

Rita Nemeikienė, 

tel. (8 387) 31312 

rita.nemeikiene@gmail.com 

Švenčionėlių Mindaugo 

gimnazija 

Laima Baikova, 

tel. 861857686 

baikova.laima1958@gmail.com 

Tatjana Voitechovič, 

tel.  861685337 

tatjanavoitechovic@gmail.com 

Viktorija Cijūnėlienė, 

tel. 867632504 

vika.cijuneliene@gmail.com 

Adutiškio pagrindinė mokykla Andžela Dzedzinskienė, 

tel. 861287479 

andzela.d2@gmail.com  

- - 

Pabradės „Žeimenos” gimnazija Žana Točilova, 

tel. 867505491 

tocilova.zana@gmail.com  

Vladimir Loginov, 

tel. 867597427 

Svetlana Kosiak, 

tel. (8 387) 54156 

sveltana.kosiak@gmail.com 

Pabradės „Ryto” gimnazija Žana Točilova, 

tel. 867505491 

tocilova.zana@gmail.com 

Violeta Šestakovskienė, 

tel. ( 8 387) 54302 

violeta.sestakovskiene@gmail.com 

Natalija Volujevič, 

tel. ( 8 387) 54302 

socped@rytogimnazija.eu 

 Psichikos sveikatos centre į psichologą, gydytoją psichiatrą, socialinį darbuotoją, psichikos sveikatos slaugos specialistą. Jie 

teikia psichologinę, medicininę bei socialinę pagalbą. 

KONTAKTAI:  

Švenčionių r. sav. pirminės sveikatos priežiūros centras, Strūnaičio g. 3, Švenčionys, tel. (8 387) 68221 arba  8 61282695, 

www.svencioniupspc.lt, info@svencionyspspc.lt. 

Vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras Deimantas Kuncevičius (antradieniais 15:00-17:00) 

Gydytojas psichiatras Mindaugas Šalblevičius (antradieniais 9:00-17:00) 

Gydytoja psichiatrė Nijolė Bučelytė (trečiadienį ir penktadienį 8:00-16:00) 

Psichologė Jolita Čepulkovskienė (kiekvieną darbo dieną 7:30-15:30) 

Socialinė darbuotoja Nelia Ščit 

Slaugos specialistė Bronė Šavdinienė 

 Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyboje į psichologą. Teikia psichologinę pagalbą vaikams, tėvams, pedagogams, 

šeimoms, bendrojo ugdymo įstaigų vadovams ir specialistams, taip pat teikia konsultacijas sprendžiant vaiko ugdymo problemas.  

KONTAKTAI: Sodų g. 30, Švenčionys, psichologė Virginija Guogienė, tel. (8 387) 51504 (antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 

7:45-16:45). Būtina išankstinė registracija. 

 Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure į vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistą. Pataria 

tėvams / globėjams, kur kreipti įtarus, kad vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, teikia metodinę informaciją. 

KONTAKTAI: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Aloyza Aglinskienė tel. (8 387) 206 08, www.svencioniuvsb.lt, 

jaunimas.svencionys@gmail.com. 

 Priklausomybės ligų centre į priklausomybės ligų gydytoją-psichiatrą, psichologą, socialinį darbuotoją.  Teikia ambulatorinę 

pagalbą (priklausomybės ligų gydytojo psichiatro, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos; socialinių įgūdžių ugdymas, 

nemokamas (esant galimybei) vaikų (iki 18 m.) testavimas greito narkotinių medžiagų nustatymo organizmo terpėse testais 

(nustačius narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, teikiamos specialistų rekomendacijos dėl galimų tolimesnių 

veiksmų ir gydymo)) ir stacionarinio gydymo paslaugas. 

KONTAKTAI: Vilniaus priklausomybės ligų centras, Gerosios vilties g. 3, Vilnius, tel. 8 (5) 216 00 14, www.vplc.lt, info@vplc.lt. 

Daugiau naudingos informacijos apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją bei kontaktus, kur kreiptis pagalbos, galite rasti 

Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainės www.ntakd.lt rubrikose „Gydymas” bei „Prevencija”, 

taip pat apsilankę visuomenei (jaunimui, tėvams ir specialistams) skirtoje interneto svetainėje http://visuomen.ntakd.lt/. 

Informacija skirta mokyklų bendruomenės nariams (tėvams, kitiems teisėtiems vaiko atstovams, mokytojams, vaikams). 

Informaciją parengė: Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
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