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2016-2017 m. m.
Eil.
Nr.

Pedagoginio
darbuotojo
vardas, pavardė
Renata
Adomavičienė

Kvalifikacinė
kategorija

Įgytas išsilavinimas, specialybė

Pareigos, mokomasis
dalykas

Vitalija
Baronienė
Vytautas
Baršauskas

specialioji
pedagogė
metodininkė
matematikos
metodininkė
fizikos
metodininkas

specialioji pedagogė
Šiaulių pedagoginis institutas, pagalbinės
mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių
įstaigų oligofrenopedagogės kvalifikacija
matematikos mokytoja
Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas,
vidurinės mokyklos matematikos mokytoja
fizikos mokytojas
Vilniaus pedagoginis universitetas, fizikos
bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija;
Vytauto Didžiojo universitetas, edukologijos
magistro kvalifikacinis laipsnis

Gintarė
Bersėnienė

lietuvių kalbos
metodininkė

lietuvių kalbos mokytoja
Vilniaus universitetas, lietuvių kalbotyros
magistro kvalifikacinis laipsnis; Vilniaus
pedagoginis universitetas, mokytojo kvalifikacija

Rasa
Boreikienė

lietuvių kalbos
metodininkė

Vilniaus universitetas, lietuvių filologijos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Vilniaus
universitetas, filologijos magistro kvalifikacinis
laipsnis; Vilniaus pedagoginis universitetas,
mokytojo kvalifikacija

lietuvių kalbos mokytoja

Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo studijų
programos II kurso studentė;
Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, vidurinis
išsilavinimas
Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo
pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir
auklėtojo kvalifikacija
Šiaulių pedagoginis institutas, pagalbinės
mokyklos mokytojos ir ikimokyklinių įstaigų
oligofrenopedagogės kvalifikacija

auklėtoja

Deimantė
Ciparytė

-

Ieva Čėsnaitė

auklėtoja

Aida
Daugėlienė

logopedė
metodininkė

Kontaktai
8 678 81125

8 678 81192

auklėtoja

8 678 81169

logopedė

8 678 81125

Vitalija
Daužvardienė
Rita
Drabavičiūtė

darbų
metodininkė
-

Šiaulių pedagoginis universitetas, dailės, braižybos technologijų mokytoja
ir darbų mokytojos kvalifikacija
Vilniaus universitetas, bibliotekininko bibliografo
kvalifikacija

bibliotekos-informacinio
centro vedėja

nemunas.biblioteka@gmail.com;
8 678 81194

Daiva
Dumbliauskė

vokiečių kalbos
metodininkė

Kauno Antano Sniečkaus politechnikos
institutas, inžinieriaus chemiko technologo
kvalifikacija; Vilniaus pedagoginis institutas,
vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija; Vilniaus
pedagoginis universitetas, filologijos bakalauro
laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

vokiečių kalbos mokytoja

Roberta
Genienė

auklėtoja

Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo
auklėtojo kvalifikacija

auklėtoja

8 678 81171

Dalė Grockienė

anglų kalbos
metodininkė

Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas,
ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos
dėstytoja, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės
kvalifikacija; Vilniaus pedagoginis universitetas,
anglų kalbos mokytojo kvalifikacija

anglų kalbos mokytoja

8 678 81198

Nijolė Janonytė

pradinių klasių
metodininkė

Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

pradinių klasių mokytoja

8 678 81127

Virginija
Jasulaitienė

istorijos
metodininkė

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas,
vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės
mokslo mokytojos, auklėjamojo darbo
metodininkės kvalifikacija

istorijos mokytoja

Ilona
Jesevičienė

pradinių klasių
metodininkė

Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių
mokytojo kvalifikacija

pradinių klasių mokytoja

Mindaugas
Kalniūnas

šokių vyresnysis
mokytojas

šokių mokytojas

Sigita
Krasauskienė

teatro
metodininkė;
antroji vadybos
kvalifikacinė
kategorija

Lietuvos Kūno kultūros akademija, sporto
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir trenerio
profesinė kvalifikacija
Lietuvos konservatorija, kultūros darbo
organizatoriaus kvalifikacija

direktoriaus pavaduotoja
ugdymui; teatro,
meninio ugdymo mokytoja

8 678 81130

nemunas.sigita@gmail.com;
8 678 81137

Dangirūta
Krivickienė

matematikos
metodininkė;
antroji vadybos
kvalifikacinė
kategorija
Rūta Kuznecova
-

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas,
vidurinės mokyklos matematikos mokytojos
kvalifikacija

matematikos mokytoja

Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo studijų
programos II kurso studentė; Jonavos
Senamiesčio gimnazija, vidurinis išsilavinimas

auklėtoja

Jūratė
Liukaitienė

geografijos
vyresnioji
mokytoja

Vilniaus pedagoginis universitetas, ekologijos ir
aplinkotyros bakalauro laipsnis ir mokytojo
kvalifikacija

gamtos, geografijos
mokytoja

Viktorija
Lepinskienė

auklėtoja

auklėtoja

Nijolė
Mažeikienė

muzikos
metodininkė;
antroji vadybos
kvalifikacinė
kategorija
anglų kalbos
vyresnioji
mokytoja

Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo
pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir
auklėtojo kvalifikacija
Klaipėdos universitetas, choro dirigento,
bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo
kvalifikacija

Sandra
Mikalauskienė

Sandra
Mykolaitienė
Rugilė
Monginaitė

Jūratė
Noreikienė

pradinių klasių
metodininkė
-

technologijų
vyresnioji
mokytoja

nemunas.nijole@gmail.com;
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui; muzikos mokytoja 8 678 81136

Kauno kolegija Kėdainių Jonušo Radvilos studijų anglų kalbos mokytoja
centras, pagrindinės mokyklos anglų k. mokytojo
kvalifikacija, Šiaulių universitetas, anglų
filologijos bakalauras;
VDU edukologijos magistras
Šiaulių pedagoginis institutas, pradinių klasių
mokytojos kvalifikacija

pradinių klasių mokytoja

Lietuvos Sporto universitetas, Treniravimo
sistemų studijų programos I kurso studentė;
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, vidurinis
išsilavinimas

neformaliojo švietimo šokių
mokytoja

Vilniaus valstybinis Vinco Kapsuko
universitetas, filologo, rusų kalbos ir literatūros
dėstytojo kvalifikacija

technologijų mokytoja

8 678 81123

Dalia
Ramonienė

informacinių
technologijų
metodininkė

Egidijus Randis

tikybos
vyresnysis
mokytojas

Rasa Rudaitienė mokytoja

Kauno Antano Sniečkaus politechnikos
institutas, inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija;
Kauno technologijos universitetas, informacinių
technologijų mokymas, verslo ir ekonomikos
pagrindų mokymas, mokytojo profesinė
kvalifikacija
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos
institutas, inžinieriaus mechaniko kvalifikacija;
Kauno katalikų teologijos fakultetas Aukštesnioji
neakivaizdinė katechetų mokykla, vidurinių
mokyklų tikybos ir etikos mokytojo
kvalifikacija; Vilniaus pedagoginis universitetas,
mokytojo kvalifikacija

informacinių technologijų
mokytoja; žmogaus saugos
mokytoja

Lietuvos edukologijos universitetas, socialinio
darbo magistro laipsnis; Vilniaus pedagoginis
universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis ir
mokytojo kvalifikacija
Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinės
pedagogikos ir psichologijos dėstytojos,
auklėtojos kvalifikacija

papildomo ugdymo
organizatorė

auklėtoja

8 678 81135

8 678 81157

neformaliojo švietimo
muzikos mokytojas

Rasma
Sirevičienė

vyresnioji
auklėtoja

Zita Skatikienė

pradinių klasių
metodininkė

Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas,
pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

Oksana
Smirnovienė

kūno kultūros
ekspertė

Lietuvos Kūno kultūros institutas, kūno kultūros
dėstytojo kvalifikacija, Lietuvos Kūno kultūros
akademija, sporto magistro kvalifikacinis
laipsnis

kūno kultūros mokytoja

Odeta
Stalauskienė

vyresnioji kūno
kultūros
pedagogė

Lietuvos Kūno kultūros akademija, reabilitacijos
ir slaugos bakalauro laipsnis ir mokytojo
profesinė kvalifikacija; Lietuvos Kūno kultūros
akademija, reabilitacijos magistro kvalifikacinis
laipsnis

neformaliojo švietimo sporto
mokytoja

Šiaulių pedagoginis institutas, braižybos, dailės
ir darbų mokytojos kvalifikacija

dailės mokytoja

Reda Stulpinienė dailės mokytoja
metodininkė

8 678 81176

Snieguolė
Urbonienė

mokytoja

Panevėžio konservatorija, choro ir ansamblio
artistės, pagrindinės mokyklos muzikos
mokytojos kvalifikacija; Lietuvos Muzikos
akademija, muzikos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija;
Lietuvos Muzikos akademija, muzikos magistro
kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė
kvalifikacija
Vilniaus universitetas, filologo, rusų kalbos ir
literatūros dėstytojo kvalifikacija; Kauno
technologijos universitetas, edukologijos mokslo
magistro laipsnis

meninio ugdymo (muzikos)
mokytoja

Rūta
Šuliauskienė

mokytoja

Renata
Varnienė

chemijos
metodininkė

Vilniaus universitetas, chemijos dėstytojo
kvalifikacija

chemijos mokytoja

Dalia
Vijeikienė

pradinių klasių
mokytoja
metodininkė

auklėtoja

Rūta Vitienė

IV kategorija

Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas,
ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos
dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko
kvalifikacija; Šiaulių universitetas, pradinių
klasių mokytojos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis
Vytauto Didžiojo universitetas, psichologijos
bakalauro laipsnis

Kristina
Višinskienė

tikybos
metodininkė

Vytauto Didžiojo universitetas, teologijos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Vytauto
Didžiojo universitetas, edukologijos magistro
kvalifikacijos laipsnis

tikybos mokytoja

Nadežda
Zalevskaja

auklėtoja

Marijampolės kolegija, ikimokyklinis ugdymas,
auklėtojo kvalifikacinė kategorija

auklėtoja

Ilona Žiūkienė

biologijos
vyresnioji
mokytoja

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas,
vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio
pagrindų mokytojos kvalifikacija

biologijos mokytoja

Vesta
Žiūraitienė

tikybos ekspertė

Vytauto Didžiojo universitetas, katalikų
teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
Vytauto Didžiojo universitetas, edukologijos
magistro kvalifikacinis laipsnis

direktorė

socialinė pedagogė; rusų
kalbos mokytoja

8 678 81154

8 678 81257

psichologė
8 678 81186

8 678 81142

nemunas.vesta@gmail.com;
8 678 81193;
(8 37) 45 14 20

