
Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė, pareigos Kokią mokymo įstaigą baigė, specialybė Kvalifikacinis 

laipsnis 

Kvalifikacinė 

kategorija 
Kontaktai 

1.  

Barkauskienė Rūta, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

lietuvių kalbos mokytoja  

VU KHF, lietuvių kalbos dėstytoja 

VDU, psichologija 
Magistras 

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

ru.barkauskiene@gmail.com 

2.  Elana Kačerginskienė, 

socialinė pedagogė  

LKKA, socialinio pedagogo profesinė 

kvalifikacija 

LKKA, edukologijos magistras 

Magistras  

Vyresnioji 

socialinė 

pedagogė  

(837) 422237,  

elana.kacerginskiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

3.  Asta Milbutienė  

socialinė pedagogė  

VDU, socialinis darbas 

KTU, ekonomikos ir verslo pagrindų 

pedagogika  

Magistras 

Vyresnioji 

socialinė 

pedagogė 

(837) 422237, 

asta.milbutiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

4.  Agnė Mišeikaitė,  

psichologė 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

 
Bakalauras  

(837) 332474,  

agne.miseikaite@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

5.  Kalėdienė Valentina, 

logopedė 
ŠPU, logopedas, spec. pedagogas  

Logopedė 

ekspertė 

(837) 332474,  

valentina.kalediene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

6.  Rasa Stasytienė, 

spec. pedagogė 

Šiaulių universitetas, specialioji 

pedagogika ir logopedija 
 

Vyresnioji 

logopedė 

(837) 332474,  

rasa.stasytiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

7.  
Juodpusienė Virginija, 

tikybos mokytoja 

  

Aukštesnioji katechetų mokykla, katalikų 

religija 
 

Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474,  

virginija.juodpusiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

8.  
Birutė Dindaitė, bibliotekininkė, 

etikos mokytoja 

7a klasės vadovė 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 

muzikos pedagogika 
Magistras Mokytoja 

(837) 332474,  

birute.dindaite@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

9.  

Girčienė Eglė, 

lietuvių kalbos mokytoja, 

5a klasės vadovė 

klasių vadovų metodinės grupės 

pirmininkė 

VDU, lietuvių kalba ir literatūra 

VDU, lietuvių kalbotyros magistras 

KTU,  pedagogika 

Magistras 
Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474, 

egle.girciene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

mailto:ru.barkauskiene@gmail.com


10.  
Aleknavičiūtė Ramunė, 

lietuvių kalbos mokytoja 

 

VPI, lietuvių filologija 

VU, lietuvių literatūra 
Magistras 

Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474, 

ramune.aleknaviciute@zaliakalnioprogimnazija.lt 

11.  Zita Urbonavičienė, 

lietuvių kalbos mokytoja 
VU, lietuvių kalba ir literatūra   

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474 

zita.urbonaviciene@ zaliakalnioprogimnazija.lt 

12.  
Miller Jurgita, 

anglų kalbos mokytoja, 

6b klasės vadovė 

ŠU, pradinių klasių mokytoja 

VPU, anglų kalbos mokytoja 
Bakalauras 

Mokytoja 

metodininkė 

(837 332474, 

jurgita.miller@zaliakalnioprogimnazija.lt 

13.  
Pugačiauskienė Jurga, 

anglų kalbos mokytoja 

 

ŠPI, pradinės klasės 

VU, anglų kalba 

VDU, edukologijos magistras 

Magistras 
Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

jurga.pugaciauskiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

14.  Rinkevičienė Inga, 

anglų kalbos mokytoja 

VDU, anglų filologija 

KTU, pedagogika 

Magistras 

 

Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474, 

 inga.rinkeviciene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

15.  
Pranevičienė Laimutė, 

pradinių klasių anglų kalbos 

mokytoja 

ŠU, anglų kalba ir literatūra Bakalauras 
Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

laimute.praneviciene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

 

16.  
Jolita Baniulienė, 

pradinių klasių anglų kalbos 

mokytoja 

VPU, anglų kalba ir pedagogika  
Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

jolita.baniuliene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

17.  Kazlauskienė Lilijana, 

rusų kalbos mokytoja 
VU, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja  

Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474,  

lilijana.kazlauskiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

18.  

Kadišienė Sigita, 

vokiečių kalbos mokytoja, 

6a klasės vadovė, 

„Į Europą su vokiečių kalba“ 

būrelio vadovė, 

kalbų metodinės grupės pirmininkė 

VU, vokiečių filologija Bakalauras 
Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

sigita.kadisiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

19.  
Rupšienė Jelena, 

matematikos mokytoja, 

7b klasės vadovė 

VPU, matematika  
Vyresnioji 

mokytoja  

(837) 332474, 

jelena.rupsiene@zaliakalnioprogimnazija.lt  

20.  Narijauskaitė Birutė, 

matematikos mokytoja 

KTU, taikomosios matematikos 

magistras 

VPU, pedagogika 

Daktaras 

 

Mokytoja 

ekspertė 

(837) 332474, 

birute.narijauskaite@zaliakalnioprogimnazija.lt  



21.  

Insodienė Ingrida, 

matematikos mokytoja, 

8c klasės vadovė, 

gamtos ir tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės pirmininkė 

KTU, taikomoji  matematika 

VPU, pedagogika 
Magistras 

Vyresnioji 

mokytoja 

 

(837) 332474, 

ingrida.insodiene@zaliaklnioprogimnazija.lt  

22.  
Sūdžius Vladislovas, 

biologijos, chemijos mokytojas, 

 

VU, biologija ir chemija 

KTU, pedagogikos vadyba 
Magistras 

Mokytojas 

metodininkas 

  

(837) 332474, 

vladislovas.sudzius@zaliakalnioprogimnazija.lt  

23.  Oželienė Rasa, 

fizikos mokytoja 

KTU, taikomoji fizika 

KTU, fizikos mokytojas 
Bakalauras 

Mokytoja 

metodininkė 

 

(837) 332474, 

rasa.ozeliene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

24.  

 Austynas Aurelijus, 

informacinių technologijų 

mokytojas,  

8a klasės vadovas, 

kūrybinės informatikos „Baitukas“ 

ir „Baitas“ būrelių vadovas 

KTU, informacinių sistemų 

projektuotojas informacinių technologijų 

mokytojas 

 

Bakalauras 
Mokytojas 

metodininkas 

(837) 332474, 

aurelijus.austynas@zaliakalnioprogimnazija.lt  

25.  
Sinkevičienė Daiva, 

istorijos mokytoja, 

7c klasės vadovė 

VPI, istorijos ir visuomenės mokslų 

mokytoja 
 

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474,  

daiva.sinkeviciene@zaliakalnioprogimnazija.lt  

26.  

Straukienė Irena, 

geografijos mokytoja, 

socialinių mokslų  ir dorinio 

ugdymo metodinės grupės 

pirmininkė, 

šachmatų būrelio „RIKIS“ vadovė 

KTU, Matematika ir matematikos 

mokymas 

VPU, geografija 

Bakalauras 
Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474, 

irena.straukiene@zaliakalnioprogimnazija.lt  

27.  

Kvitkienė Irudija, 

muzikos ir dailės mokytoja, 

5b klasės vadovė, 

dainorėlių studijos „Banga“ ir 

dailės būrelio „Idėjų pasaulis“ 

vadovė 

VPI, rusų kalbos ir literatūros mokytoja 

LMA muzikos mokytoja 

VPU visuotinės dailės istorija 

Bakalauras 
Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474, 

irudija.kvitkiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

28.  Kazlauskas Raimondas, 

technologijų, žmogaus saugos 

LŽŪA inžinierius pedagogas 

Žemaitijos kolegija, dailės ir 
 

Mokytojas 

metodininkas 

(837) 332474, 



mokytojas, 

5c klasės vadovas,  

technologijų, menų ir kūno 

kultūros metodinės grupės 

pirmininkas, 

būrelio „Robotika“ vadovas 

technologijų pedagogas 

 

raimondas.kazlauskas@zaliakalnioprogimnazija.lt  

29.  
Comik Jelena, 

technologijų mokytoja, 

dekupažo studijos vadovė 

KTU, inžinierius technologas 

KTU, diplomuotas profesijų dėstytojas 
 

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

jelena.comik@zaliakalnioprogimnazija.lt  

30.  

Rancev Aleksandr, 

kūno kultūros mokytojas 

futbolo ir sportinių žaidimų būrelių 

vadovas 

KKI, kūno kultūros mokytojas  
Mokytojas 

metodininkas 

(837) 332474, 

aleksandr.rancev@zaliakalnioprogimnazija.lt 

31.  

Brigita Dudonė, 

kūno kultūros mokytoja, 

funkcinių treniruočių ir judriųjų 

žaidimų būrelių vadovė, 

8b klasės vadovė 

Lietuvos sporto universitetas, mokytojo 

profesinė kvalifikacija 

Lietuvos sporto universitetas, biologija 

Magistras Mokytoja 

(837) 332474, 

brigita.taraseviciute@zaliakalnioprogimnazija.lt  

32.  Dėdynienė Rima, 

2a klasės mokytoja 
ŠPI, pradinių klasių mokytoja  

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

rima.dedyniene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

33.  
Ružinskienė Edita, 

2b klasės mokytoja, 

įsivertinimo grupės pirmininkė 

VPU, pradinių klasių mokytoja Bakalauras 
Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474,  

edita.ruzinskiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

34.  

Maslauskienė Asta, 

3a klasės mokytoja, 

pradinių klasių metodinės grupės 

pirmininkė 

KU, pradinio ugdymo pedagogika Bakalauras 
Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

asta.maslauskiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

35.  Liutkienė Laima Virginija, 

3b klasės mokytoja 

Marijampolės aukštesnioji pedagoginė 

mokykla, pradinių klasių pedagogika 
 

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

laima.liutkiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

36.  Lina Kaminskienė, 

3c klasės mokytoja 

ŠU, pradinio mokymo pedagogika ir 

metodika 
 

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

lina.kaminskiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

37.  Garnionienė Vilma, 

4a klasės mokytoja 

ŠU, pradinio ugdymo pedagogika ir 

ikimokyklinis ugdymas 
Magistras 

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474, 

vilma.garnioniene@zaliakalnioprogimnazija.lt 



KTU edukologijos magistras  

38.  Skystimaitė Vilija, 

4b klasės mokytoja 
ŠPU, pradinių klasių mokytoja Bakalauras 

Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474,  

vilija.skystimaite@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

39.  Narbutienė Jūratė Rasa, 

4c klasės mokytoja 
ŠU, pradinio ugdymo pedagogika Bakalauras 

Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474,  

jurate.narbutiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

40.  Audronė Freitakienė, 

4d klasės mokytoja 

ŠU, pradinio mokymo pedagogika ir 

metodika 
 

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474,  

audrone.freitakiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

41.  Kaluževičius Albinas, 

1a klasės mokytojas 
ŠPI, pradinių klasių mokytojas  

Mokytojas 

metodininkas 

(837) 332474, 

albinas.kaluzevicius@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

42.  Misiukonienė Audronė, 

1b klasės mokytoja 
ŠPU, pradinių klasių mokytoja Bakalauras 

Mokytoja 

metodininkė 

(837) 332474,  

audrone.misiukoniene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

43.  Jautrutė Časinienė, 

1c klasės mokytoja 

ŠU, pradinio mokymo pedagogika ir 

metodika 
 

Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474, 

jautrute.casiniene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

44.  
Stankuvienė Edita, 

veltinio, molio ir žolynų ir 

fraktalinio piešimo būrelių vadovė 

ŠPI, pradinių klasių mokytoja  Mokytoja 

(837) 332474, 

edita.stankuviene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

45.  
Jūratė Dailydėnienė, 

muzikos mokytoja, 

būrelio „Laumžirgis“ vadovė 

Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija,  

styginiai instrumentai  
 

Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474, 

jurate.dailydeniene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 

46.  
Aušra Reklaitienė, 

dramos būrelio „Miniatiūra” 

vadovė 

Kauno buitinių paslaugų ir verslo 

mokykla, apeigų ir švenčių 

organizatoriaus mokymo programa 

 
Vyresnioji 

mokytoja 

(837) 332474, 

ausra.reklaitiene@zaliakalnioprogimnazija.lt 

 


