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Mokytojas Pareigos, kvalifikacinė kategorija, 

mokomi dalykai 

Angelė ADAMONIENĖ mokytoja metodininkė, violončelės, antrojo instrumento 

dalykai, violončelininkų ansamblio vadovė 

Jonas BAREIKIS pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas, 

mokytojas metodininkas, trimito dalykas, liaudiškos muzikos 

kapelos vadovas 

Audra BERNADIŠIENĖ mokytoja metodininkė, fortepijono, antrojo instrumento 

dalykai, koncertmeisteris 

Laura BURNEIKIENĖ mokyklos tarybos narė, vyr. mokytoja, fortepijono, antrojo 

instrumento dalykai, koncertmeisteris 

Vaiva BUTKEVIČIŪTĖ mokytoja, fortepijono, solfedţio dalykai, koncertmeisteris 

Daiva CIMALONSKIENĖ antrojo instrumento dalyko kuratorė, vyr. mokytoja, 

fortepijono, antrojo instrumento dalykai, koncertmeisteris 

Miglė ČIVIENĖ direktoriaus pavaduotoja ugdymui muzikai, vyr. mokytoja, 

solfedţio, antrojo instrumento dalykai 

Kristina DARULIENĖ mokyklos tarybos narė, mokytoja, erdvinės raiškos, erdvinės 

formos, meninės raiškos dalykai, ankstyvojo dailės ugdymo 

grupė „Spalvų namelis“, suaugusiųjų dailės studija 

Vilmantas DRIUKAS mokytojas metodininkas, chorinio dainavimo, antrojo 

instrumento, solfedţio, muzikos istorijos dalykai, moksleivių 

choro vadovas (Ţelvos filialas) 

Rūta DRIUKIENĖ vyr. mokytoja, fortepijono, antrojo instrumento dalykai, 

koncertmeisteris (ir Ţelvos filiale) 

Rasa ERMOLAVIČIENĖ vyr. mokytoja, fortepijono, antrojo instrumento dalykai, 

koncertmeisteris, (ir Ţelvos filiale) 

Rimvydas GAGIŠKIS vyr. mokytojas, trimito dalykas 

Jolita GRIGUCEVIČIENĖ vyr. mokytoja, grafinės raiškos, spalvinės raiškos, piešimo, 

tapybos, kompozicijos, dailėtyros dalykai (Ţelvos filialas) 

Rimantas GRIGUCEVIČIUS mokytojas, erdvinės raiškos, erdvinės formos, grafikos 

dalykai (Ţelvos filialas) 

Sigita Aleksandra 

GRODZENSKIENĖ 

mokytoja, smuiko dalykas 

Danguolė JANUKAITIENĖ teorinių dalykų metodinės grupės pirmininkė, vyr. mokytoja, 

solfedţio, antrojo instrumento dalykai 

Diana JUKONIENĖ mokytoja metodininkė, fortepijono, antrojo instrumento 

dalykai, koncertmeisteris 

Ričardas KAMARAUSKAS mokytojas metodininkas, klarneto, saksofono, išilginės fleitos 

dalykai, pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas 

Zita KAMARAUSKIENĖ vyr. mokytoja, fortepijono, antrojo instrumento dalykai, 

koncertmeisteris 



Irutė KISELIOVA mokyklos tarybos narė, mokytoja metodininkė, grafinės 

raiškos, erdvinės raiškos, kompozicijos, erdvinės formos 

dalykai 

Nikolajus KONONOVAS mokytojas metodininkas, klarneto, saksofono dalykai 

Daina KRIAUČIŪNIENĖ mokyklos tarybos narė, fortepijono metodinės grupės 

pirmininkė, mokytoja metodininkė, fortepijono, antrojo 

instrumento dalykai, koncertmeisteris 

Tautvydas KUORAS mokytojas, trimito, išilginės fleitos dalykai 

Greta KVEDARAITĖ akordeono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja, 

akordeono dalykas 

Virginija Marija MAŢEIKIENĖ mokytoja metodininkė, violončelės dalykas, styginių 

instrumentų orkestro vadovė 

Adelė MIKALKĖNIENĖ mokytoja, dainavimo, antrojo instrumento dalykai, jaunučių, 

jaunių chorų vadovė 

Ginata MOTIEJŪNAITĖ mokytoja, antrojo instrumento dalykas, koncertmeisteris 

Lina NEFIENĖ mokytoja metodininkė, sceninio šokio, sceninio šokio 

ansamblio dalykai 

Rasa PAKIENIENĖ vyr. mokytoja, klasikinio šokio, sceninio šokio ansamblio 

dalykai 

Egidijus PETRIKAS mokyklos tarybos pirmininkas, mokytojas metodininkas, 

klasikinės gitaros dalykas 

Daiva PETRIKIENĖ dainavimo metodinės grupės pirmininkė, mokytoja 

metodininkė, dainavimo, antrojo instrumento, muzikos 

istorijos dalykai 

Danutė PLISKIENĖ mokytoja metodininkė, akordeono dalykas 

Valentinas Petras PLISKUS mokytojas ekspertas, akordeono dalykas, akordeonininkų 

dueto vadovas 

Ieva PUODŢIUKĖ styginių instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkė, 

mokytoja, smuiko dalykas 

Daiva RAZGUVIENĖ vyr. mokytoja, smuiko dalykas 

Diana SAVANEVIČIENĖ vyr. mokytoja, fortepijono, antrojo instrumento dalykai, 

koncertmeisteris 

Dalia SLIŢYTĖ mokytoja metodininkė, dainavimo, antrojo instrumento, 

solfedţio dalykai 

Andora STIŠKIENĖ mokytoja, spalvinės raiškos, piešimo, tekstilės dalykai 

Dalia STUNDŢIENĖ mokytoja metodininkė, dainavimo, antrojo instrumento 

dalykai 

Sonata ŠIRVELIENĖ vyr. mokytoja, antrojo instrumento, solfedţio dalykai, 

ankstyvojo muzikos ugdymo grupė „Linksmosios natelės“ 

Jolita ŠLEPETIENĖ mokyklos tarybos narė, dailės dalykų metodinės grupės 

pirmininkė, mokytoja ekspertė, spalvinės raiškos, dailėtyros, 

medijų meno dalykai 

Dainius TIJŪNĖLIS mokytojas metodininkas, piešimo, tapybos, grafikos dalykai 

Neringa VALINSKIENĖ mokytoja metodininkė, muzikos istorijos, antrojo instrumento 

dalykai 

Romualda ZARECKIENĖ mokytoja ekspertė, piešimo, erdvinės formos dalykai 

Birutė ŢILĖNIENĖ direktoriaus pavaduotoja ugdymui dailei, mokytoja 

metodininkė, piešimo, tapybos, erdvinės formos, dailėtyros 

dalykai 

 


