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Reikia pagalbos?
Kretingos rajono švietimo 

centro Pedagoginės psichologi-
nės pagalbos skyriaus specia-
listai:

• vertina vaikų raidą bei mokinių 
specialiuosius ugdymosi poreikius,

• skiria specialųjį ugdymą ir švie-
timo pagalbą,

• teikia psichologinę, specialiąją 
ir socialinę pedagoginę pagalbą vai-
kams (mokiniams),

• konsultuoja vaikų tėvus, globė-
jus bei pedagogus.

KAS GALI KREIPTIS?
• vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai),
• pats vaikas,
• pedagogai,
• vaiko gerove suinteresuoti 

asmenys ir institucijos.

KONTAKTAI
Registracija telefonu: 
8 (445) 78939
Adresas: J. Pabrėžos g. 8, 
LT-97129 Kretinga

KVIEČIAME Į MŪSŲ 
SPECIALISTŲ VEDAMUS 
UŽSIĖMIMUS:

POZITYVIOS TĖVYSTĖS 
MOKYMŲ GRUPĖ TĖVAMS

Mokymų grupėje:
- susipažins su vaiko psicholo-

gine raida, 
- išsiaiškins psichologinius vai-

ko poreikius,
- sužinos, kas padeda kurti ge-

resnį tėvų ir vaikų ryšį, 

- išmoks geriau pažinti ir valdy-
ti jausmus bendraujant su vaikais,

- sužinos, kaip padėti vaikui at-
pažinti jausmus ir juos valdyti,

- išmoks tinkamai nustatyti vai-
kui elgesio ribas ir teisingai jį su-
drausminti,

- įgys daugiau pasitikėjimo tė-
vystėje.

SAVIPAGALBOS GRUPĖ 
PAAUGLIAMS

Mokymų grupėje:
- vaikams bus sukurta saugi 

aplinka bendrauti, 
- vaikai turės galimybę kartu 

su bendraamžiais, panašią patir-
tį turinčiais vaikais, ir grupės ve-
dėjomis dalintis jausmais, patir-
timi, patarimais, 

- paaugliai išmoks reikalingų 
bendravimo įgūdžių,

- grupėje įgyta patirtis suteiks 
tikėjimo, kad sunkumai yra įvei-
kiami ir bendraujant galima jaus-
tis geriau.

ANKSTYVOSIOS 
INTERVENCIJOS PROGRAMA

(skirta asmenimis nuo 14 me-
tų, eksperimentuojantiems, nere-
guliariai vartojantiems psichoak-
tyviąsias medžiagas)

Mokymų grupėje:
- užsiėmimų metu, jaunuoliai ne 

tik atliks įvairias užduotis, bet kartu 
ir gaus daugiau žinių apie psicho-
aktyviąsias medžiagas,

- jaunuoliai daugiau sužinos apie 
priklausomybių vystymąsi, pagrin-

dinius veiksnius bei aspektus,
- jaunuoliai bus supažindinti su 

rizikos bei apsauginiais psichoak-
tyviųjų medžiagų vartojimo veiks-
niais,

- jaunuoliai gaus praktinių pa-
tarimų, kaip keisti psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimą ir esant porei-
kiui, bus suteiktos tolimesnės pa-
galbos galimybės.

JUDESIO TERAPIJOS GRUPĖ 
Taidzičiuan (Tai či) galima su-

vokti kaip įvairiapusę ir visą api-
mančią šimtametės gyvenimiškos 
patirties išraišką, leidžiančią jos 
principus pritaikyti kiekvieno žmo-
gaus gyvenimiškai aplinkai. 

Tai či – tai gyvenimiška patirtis 
– išbandyta, atrinkta, pergyventa, 
įkūnyta žmoguje ir išreiškiama per 
žmogaus judesius, pojūčius, mąs-
tymą.

Registracija į grupinius užsiė-
mimus vyks 2020 m. sausio mėn.:

Tel.: (8 445) 78939, 8 674 13759.

DOVANŲ-GĖLIŲ 

PARDUOTUVĖ „SMILGA“

KĘSTUČIO GATVĖJE DIRBA:
I–VI – nuo 8 iki 19 val., 
VII – nuo 10 iki 16 val.   

„SMILGA DOVANOS“  

ŽEMAITĖS AL. 29 DIRBA: 
I–VI  nuo 10 iki 19 val., 
VII – nuo 10 iki 16 val.

Šventinių idėjų lietus – 
dovanų parduotuvėje „Smilga“

Prieššventinės dienos – laikas ieškoti ir pasirūpinti, kuo artimuosius, draugus, bičiulius ar ben-
dradarbius nudžiuginsime didžiausių ir svarbiausių švenčių – šv. Kalėdų – proga. Neišsenkantis 
šventinių idėjų lietus visų laukia dovanų-gėlių parduotuvėje „Smilga“ Kretingoje: iš čia išeiti be 
dovanos ar mielos smulkmenos namams tiesiog neįmanoma.

Šių metų naujovė – rankų darbo 
medinės dėžutės, mediniai kalendo-
riai ir netgi atvirutės. Medinėje dė-
žutėje su individualiu užrašu supa-
kuota dovana atrodys ypač origina-
liai, o medinį kalendorių taip pat gali-
ma papuošti įmonės logotipu, įdomia 
ir asmeniui, kuriam jis dovanojamas, 
pritaikyta sentencija, šūkiu ar palin-
kėjimu, lydėsiančiu apdovanotąjį vi-
sus metus. Neįprasta ir įdomu dova-
noti medinį atviruką ar medinę tau-
pyklę – jas parduotuvės klientai jau 
yra suradę ir pamėgę: įdėjus taupy-
klėn pinigų, nebereikia galvoti, kaip 
juos įteikti, be to, taupyklės pakeičia 
jau pabodusius „vokelius“. 

Tuo medinių dirbinių idėjos nesi-
baigia: „Smilgoje“ – gausus pasirinki-
mas ir medinių žaisliukų eglutei. Jie 
vėlgi gali būti pagaminti pagal indivi-
dualų užsakymą, išraižius vardus, lin-
kėjimus, fi rmų pavadinimus. Parduo-

tuvės klientai taip pat pamėgę dova-
noti medines lenteles, kurių užrašų 
esama pačių įvairiausių. Lentelės, tu-
rinčios ir praktinę paskirtį, apskritai 
įkvepia įvairioms ypač valgomoms 
dovanoms – tarkim,  padėjus ant len-
telės sūrio, gims miela dovana kitų – 
Žiurkės – metų proga.

Praktiški žmonės parduotuvėje 
„Smilga“ suras ir tokių dovanų, ku-
rios, be šventiškumo, kuo puikiau-
siai tarnaus kasdienybėje: tai – marš-
kinėliai ir kojinės. Su linksmais, šven-
tiniais ar konkrečiam žmogui skirtais 
užrašais jie visada primins ir progą, 
kuria gauta dovanų, ir dovanojusio-
jo linkėjimus. Marškinėlius su progi-
niais užrašais yra pamėgę darbo ko-
lektyvai, reprezentuojantys savo įmo-
nę ar surengę bendradarbių vakarė-
lius, bendroms iniciatyvoms susibū-
ręs jaunimas. Užrašus ant marškinė-
lių ar kojinių, kaip ir ant kalendorių, 

atvirukų, žaisliukų, puodelių, lentelių, 
galima užsisakyti individualiai – pa-
gal asmeninį pageidavimą parduotu-
vė užsakymą įvykdys greitai ir reikia-
mu klientui laiku.

„Smilgoje“ – gausu suvenyrų, mie-
lų puošmenų namų interjerui – jo-
mis galima ir namus papuošti, ir 
įteikti kaip dovaną. Smulkūs deko-
ro elementai, įvairios statulėlės, kve-
piančios žvakės, vainikėliai, fl oristi-
nės kompozicijos – gera išeitis ankš-
tesniuose butuose, ofi suose, kai nėra 
galimybių puošti eglės ar per šventes 
ketinama išvažiuoti: panaudojus to-
kius puošybos elementus, sukuriama 
ir šventinio jaukumo, ir ramu palik-
ti namus, žinant, kad nepribyrės spy-
glių ir nekils kitokių problemų.

„Smilgos“ turimas dekoro elemen-
tų asortimentas naujoms idėjoms 
įkvėps ir mėgstančius kurti  rank-
darbius, įvairius darbelius: sumaniai 

panaudojant įvairias gamtines ir spe-
cialiai dekorui sukurtas medžiagas, ir 
patiems savo rankomis galima paga-
minti tokias puošmenas, kurios ati-
tiks interjero stilių, namų aplinką, 
juose gyvenančiųjų poreikius.

O dar daugiau jaukumo belau-
kiant švenčių ir per šventes padės su-
kurti namų kvapai – aromatai, dvel-
kiantys paslaptimi, gėrio ir grožio il-
gesiu, noru kuo ilgiau išlaikyti pakylė-
tą nuojautą čia, dabar, ir ateityje.

Dovanų parduotuvėje „Smilga“ 
prekiaujama ir gėlėmis: parduotu-
vės fl oristės pasirengusios sukurti 
puokštę pačioms įvairiausioms pro-
goms, atsižvelgiant į individualius 
kliento poreikius.

Beje, „Smilgos“ darbo laikas – 
ypač palankus klientams: parduotu-
vė, be įprastų darbo dienų, dirba ir 
savaitgaliais – šeštadieniais bei se-
kmadieniais.




