
ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.  

Pedagogo vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Užimamos pareigos  

1.  Jūratė Balčiūnienė 

 

aukštasis Dailės mokytojo 

profesinė kvalifikacija 

Ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė 

pedagogika 

vyr. auklėtoja, vyr. meninio 

ugdymo mokytoja 

 

auklėtoja, meninio ugdymo 

pedagogė (dailė) 

2.  Regina Balčiūnienė 

 

aukštasis Auklėtojos profesinė 

kvalifikacija 

vyr. auklėtoja  

 

auklėtoja 

3.  Daiva Bobinaitė aukštasis Auklėtojo kvalifikacija  Auklėtoja metodininkė priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 

4.  Inga Dijokienė aukštasis Psichologijos  magistro 

kvalifikacinis laispnis 

IV kategorijos psichologė psichologė 

5.  Vilma Gliaubertienė 

 

aukštasis Auklėtojo profesinė 

kvalifikacija, 

mokytoja 

koncertmeisterė 

vyr. auklėtoja,  

vyr.muzikos vadovė 

 

 menų pedagogė (muzika) 

6.  Aušra Grabliauskienė 

 

aukštasis  Auklėtojo kvalifikacija auklėtoja auklėtoja 

7.  Marija Gustienė 

 

aukštasis Ikimokyklinių įstaigų 

auklėtojos kvalifikacija, 

Spec. pedagogika,  

logopedija 

 logopedė metodininkė, 

 auklėtoja metodininkė 

logopedė, auklėtoja 

8.  Lilija Jočinienė aukštasis Auklėtojo kvalifikacija auklėtoja metodininkė auklėtoja 

9.  Jolanta Juozapavičienė 

 

aukštasis Auklėtojo profesinė 

kvalifikacija 

auklėtoja metodininkė 

 

auklėtoja 

10.  Danguolė Kepenytė 

 

aukštasis Ikimok. įst. auklėtoja 

Specialiojo pedagogo ir 

logopedo kvalifikacija 

vyr. auklėtoja,  

vyr. logopedė  

 

auklėtoja, spec. pedagogė 

11.  Lina Kibelytė 

 

aukštesnysis Ikimok. įst. auklėtoja vyr. auklėtoja  

 

auklėtoja 



12.  Žaneta Kinderienė aukštasis Ikimok. įst. auklėtoja vyr. auklėtoja  auklėtoja 

13.  Almeda Kmieliauskaitė aukštasis Spec. pedagogo 

kvalifikacija, švietimo 

vadyba 

spec. pedagogė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

spec. pedagogė 

14.  Vaida Krygerienė aukštasis Vaikų darž. auklėtoja vyr. auklėtoja auklėtoja 

15.  Asta Krygerytė aukštasis Logopedo kvalifikacija logopedė logopedė 

16.  Vilma Levišauskienė 

 

aukštasis Ikimokyklinio  auklėjimo  

pedagogika ir 

psichologija 

 auklėtoja metodininkė, 

vyr. menų pedagogė 

auklėtoja, 

menų pedagogė (dailė)  

17.  Jūratė Loginovienė 

 

aukštasis Auklėtojo profesinė 

kvalifikacija 

 auklėtoja metodininkė 

 

auklėtoja 

18.  Lina Marazienė 

 

aukštasis Pradinių klasių mokytoja auklėtoja metodininkė priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 

19.  Rūta Ordienė 

 

aukštasis Pagalb. mok. mokytoja, 

logopedė 

logopedė metodininkė logopedė, specialioji 

pedagogė 

20.  Neringa Petravičienė 

 

aukštasis Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika 

auklėtoja auklėtoja 

21.  Loreta Praniauskienė 

 

aukštasis Fizinio lavinimo 

dėstytoja, 

ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė 

pedagogika 

kūno kultūros 

pedagogė metodininkė, 

auklėtoja 

neformaliojo ugdymo 

mokytoja (kūno kultūra), 

auklėtoja 

22.  Daiva Ramanauskienė 

 

aukštasis Socialinė 

pedagogika 

 auklėtoja metodininkė, 

 socialinė pedagogė 

metodininkė 

auklėtoja, socialinė pedagogė 

23.  Gintarė Rameikaitė aukštasis  Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 

24.  Lina Rumšienė 

 

aukštasis Ikimokyklinių įstaigų 

auklėtojos kvalifikacija, 

spec. pedagogika,  

logopedija 

logopedė metodininkė,  

auklėtoja metodininkė  

logopedė, auklėtoja 

25.  Eglė Sadauskienė 

 

aukštasis Auklėtojo profesinė 

kvalifikacija 

auklėtoja auklėtoja 



26.  Danguolė Sakalauskienė aukštesnysis Ikimok. įst. auklėtoja auklėtoja metodininkė auklėtoja 

27.  Rita Spudvilienė 

 

aukštasis Kūno kultūros dėstytoja, 

ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė 

pedagogika 

kūno kultūros 

pedagogė metodininkė, 

auklėtoja 

neformaliojo ugdymo 

mokytoja (kūno kultūra), 

auklėtoja 

28.  Jūratė Stakeliūnienė 

 

aukštasis Anglų kl. ir literatūra 

Prof. mokymo vadyba 

II vadybinė kat. 

 

direktorė 

29.  Diana Stanelienė aukštasis Auklėtojos profesinė 

kvalifikacija 

auklėtoja metodininkė auklėtoja 

30.  Aušra Šlemo aukštasis Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika 

 auklėtoja metodininkė 

 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 

31.  Irena Vilčinskienė aukštasis Matematikos mokytoja vyr. auklėtoja auklėtoja 

32.  Birutė Vyšniauskienė aukštasis  Auklėtojo kvalifikacija auklėtoja auklėtoja 

 


