
TVIRTINU  

  

Pedagogikos fakulteto   
Prodekanė Inga 

Bertašienė   2023 m. 

sausio 30  d.   

    

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto   

Edukologijos katedros dėstytojų  

konsultavimo grafikas  

pavasario semestras    

Dėstytojo pavardė, 

vardas     

Pirmadienis     Antradienis     Trečiadienis     

  

Ketvirtadienis     Penktadienis     

Aršavskienė Elida   Suderintu laiku iš anksto susitarus  
e.arsavskiene@pdf.viko.lt 12:00-13:00 

215  auditorijoje  

      
    

      8:00-09:30 val.     (iš 
anksto suderinus)    
e.arsavskiene@pdf.viko.lt    

Audenis Tomas    Iš anksto suderinus  
t.audenis@pdf.viko.lt  

            

Bačiulytė Rima   13:15-15:00 val.     
107 kab.     
r.baciulyte@pdf.viko.lt      

          13:15-15:00 val.  306 kab.     
r.baciulyte@pdf.viko.lt  pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais     

     

Beniušienė Svetlana      Suderintu laiku iš anksto susitarus:  
s.beniusiene@pdf.viko.lt    

      

  

   

Bertašienė Inga   13:30-16:00 val.   309 kab. arba 

nuotoliniu būdu per Teams iš 

anksto susitarus, el. paštu:   
  

i.bertasiene@pdf.viko.lt     

                

Burbaitė Vaida        Nuo 15 val. El. paštu  
v.burbaite@ad.viko.lt arba per 

Teams iš anksto susitarus  

  

Donielienė Ingrida      17:00-17:30 val. Nuotoliniu būdu per 

Teams iš anksto susitarus el. paštu 

i.donieliene@pdf.viko.lt  

  9:15-9:45 val., 11:15–11:45 val.   
(iš anksto susitarus)  
i.donieliene@pdf.viko.lt  

Gerasimovičienė Vilija   Iš anksto susitarus   
v.gerasimoviciene@viko.lt  

        

Dr. Gražienė Vitalija  Iš anksto susitarus   
v.graziene@pdf.viko.lt  

  

  

      

Dr. Ilgūnė-Martinėlienė 

Rita   

  Iš anksto susitarus     

r.i.martineliene@pdf.viko.lt      

            Iš anksto susitarus     

r.i.martineliene@pdf.viko.lt      



Ivanauskas Audrius                   Suderintu laiku iš anksto susitarus  
a.ivanauskas@pdf.viko.lt 13:30-14:30 

211 auditorijoje  
Januškevičiūtė Asta   Iš anksto susitarus     

a.januskeviciute@pdf.viko.lt    
              

Jarašūnė Giedrė    Iš anksto susitarus  
g.jarasune@pdf.viko.lt  

               

Dr. Jegelevičienė 

Violeta   
         Nuotoliniu būdu. Iš anksto susitarus  

v.jegeleviciene@ad.viko.lt   
          

 

Rita Juodelienė          Nuotoliniu būdu. Iš anksto susitarus 

r.juodeliene@ad.viko.lt 

Tel.nr.+37069946741  
Dr. Kačinaitė  

Vrubliauskienė Dalia   

   13:30-15:00 val.     
Iš anksto  
susitarus  d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt   

   

  

      

Kondratavičienė 

Renata   

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

Moodle aplinka  el.  
paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt   

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

Moodle aplinka  el.  
paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt      

17:00-19:00 val.     
Nuotoliniu būdu:    

Moodle aplinka el.  
paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt     

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

Moodle aplinka  el.  
 paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt     

17:00-19:00 val.     
Nuotoliniu būdu:     
Moodle aplinka   el.  

paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt  
Klimčiauskaitė  

Janavičienė Agnė  

Iš anksto susitarus     
a.janaviciene@pdf.viko.lt  

        

  

  

Daiva Lesickienė  Iš anksto susitarus     
d.lesickiene@viko.lt  

        

Dr. Mazolevskienė 

Aldona   
   

  

      Iš anksto susitarus  El. 

paštas:  
a.mazolevskiene@pdf.viko.lt 
Tel. Nr. 868250882   
Nuo 18:00-20:00 val.    

   

Mačiuikienė Diana          Iš anksto susitarus    
13:30 – 14:30 val. 322 kab. arba 18:00  

- 19:00 val.  
MS Teams   
d.maciuikiene@pdf.viko.lt   

     

Miknaitytė Dovilė             Iš anksto susitarus gyvai arba 

nuotoliniu būdu TEAMS platformoje.   
d.miknaityte@pdf.viko.lt     

          

Motiejūnaitė Ramūnė    7:30 iki 15:00 val. 317 iš anksto 

susitarus  arba nuotoliniu būdu  
r.motiejunaite@pdf.viko.lt   

 Nuotoliniu  
būdu r.motiejunaite@pdf.viko.lt   

 7:30 iki 15:00 val. 317 iš anksto 

susitarus  arba nuotoliniu būdu 

r.motiejunaite@pdf.viko.lt   

 7:30 iki 12:00 val. 317 iš anksto 

susitarus  arba nuotoliniu būdu 

r.motiejunaite@pdf.viko.lt   

 7:30 iki 12:00 val. 317  iš anksto 

susitarus  arba nuotoliniu būdu 

r.motiejunaite@pdf.viko.lt   
Motiejūnė Miglė            Iš anksto susitarus 13:30- 14:30   

nuotoliniu būdu    
m.motiejunaite@pdf.viko.lt     

   

  



Pečiulienė Lina           13:30-15:00 val.    
nuotoliniu  
būdu l.peciuliene@pdf.viko.lt arba 

gyvai, iš anksto suderinus.     

      

Poškevičienė Erika     Iš anksto susitarus   
El. paštas: e.poskeviciene@pdf.viko.lt 
Tel. Nr. 867810831  Nuo 18:00-20:00 
val.    
  

      

Prokurotienė Rasa    Iš anksto susitarus      
r.prokurotiene@mtf.viko.lt    

              

Saarmann Simonas  Nuotoliniu būdu, susitarus. 15:00 

– 17:00  
        

Seiliuvienė Rasa    Iš anksto susitarus   
El. paštas: r.seiliuviene@pdf.viko.lt 

Tel. Nr. +37068045451  

      

Stankevičienė Ingrida              Iš anksto suderinus    8:00-

9:30 val.       
   

    13:30-15:00 val. nuotoliniu būdu    
i.stankeviciene@pdf.viko.lt     

 

Simoniukštytė Aušra       13:30-14:30 val. 317 kab.    
(Iš anksto suderinus)     
a.simoniukstyte@pdf.viko.lt     

           

Dr. Gerda Šimienė    9:00-11:00 val. Nuotoliniu būdu arba 

gyvai iš anksto suderinus 

g.simiene@pdf.viko.lt  

      

Šoblinskas Valdemaras          
    

     11:15-11:45 val.  Iš anksto suderinus   
v.soblinskas@pdf.viko.lt  324 aud.   

     

Dr. Ustilaitė Stasė   8:00-9:00 val.    nuotoliniu būdu 

s.ustilaite@pdf.viko.lt arba 

gyvai, iš anksto suderinus. 

    

    13:00-15:00 val.    nuotoliniu būdu 

s.ustilaite@pdf.viko.lt arba gyvai, iš 

anksto suderinus.  

     

  

   

Kęstutis Vaišnora           Iš anksto suderinus     
8:00-9:00 nuotoliniu būdu   TEAMS 
platformoje  
k. vaisnora@pdf.viko.lt  

Venskutė Lina   15:00-17:00 nuotoliniu būdu    
l.venskute@pdf.viko.lt     

      15:00-17:00 val. nuotoliniu būdu    
l.venskute@pdf.viko.lt       

          

Verbickienė Kazė      14:00 – 16:00 val. Nuotoliniu būdu  iš 
anksto susitarus  
k.verbickiene@pdf.viko.lt                          

16:00-18:00 val. Nuotoliniu būdu iš 
anksto susitarus  
k.verbickiene@pdf,viko.lt  

     

Virbalienė Rita      15:00-16:00  Nuotoliniu 

būdu  
r.virbaliene@pdf.viko.lt  arba 

gyvai, iš anksto suderinus.   

       

Dr. Gintautė Žibėnienė   Nuotoliniu būdu per Teams iš anksto 

susitarus, el. paštu:      
g.zibeniene@pdf.viko.lt   

        



P.S. Prieš atvykdami konsultuotis iš anksto susitarkite su dėstytoju.     


