
 
 
 

MOKYTOJŲ KONTAKTAI 
 

2018 – 2019 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas, 

pareigos 

Išsilavinimas, 

specialybė 

Mokomieji 

dalykai 

Kvalifikacinė 

kategorija 
Telefonas Elektroninis paštas 

1. 
Juknevičienė Jekaterina, 

direktorė, mokytoja 

aukštasis, 
lietuvių kalba ir 

literatūra 
lietuvių kalba 

II vadybinė 
kategorija, 
mokytoja 

ekspertė 

8 671 51572 direktore@daukantas.kaunas.lm.lt  

2. 
Kasakaitienė Sigutė, 

direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, mokytoja 

aukštasis, 
rusų kalba ir literatūra 

rusų kalba 

II vadybinė 
kategorija, 
mokytoja 

metodininkė 

8 37 453817 metodinis@daukantas.kaunas.lm.lt  

3. 
Katkevičius Kęstutis, 

direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams 

aukštasis, 
mechanikos inžinerija 

- - 8 687 15321 ukis@daukantas.kaunas.lm.lt  

4. 
Kunigonis Aivaras, 

direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, mokytojas 

aukštasis, 

istorija 
istorija 

II vadybinė 

kategorija, 

mokytojas 

metodininkas 

8 679 55623 a.kunigonis@gmail.com  

5. 
Leonavičienė Laimutė, 
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytoja 

aukštasis, 
fizika 

fizika 

II vadybinė 
kategorija, 
mokytoja 
ekspertė 

8 672 56838 laima54@gmail.com  

6. 
Alekrinskienė Ona, 

6d klasės vadovė,  
mokytoja 

aukštasis, 
kūno kultūra ir sportas 

kūno kultūra 
mokytoja 

metodininkė 
8 698 03341 ona.alekrinskiene@gmail.com  

7. 
Antunez Cid Fernando 

7a klasės vadovas, 
mokytojas 

aukštasis 

technologijos, 
informacinės 
technologijos, 

neformalus 
švietimas 

mokytojas 8 678 82619 ferasantu@gmail.com  

8. 
Augūnienė Jūratė, 
4c klasės mokytoja 

aukštasis, 

pradinio mokymo 

pedagogika ir metodika 

pradinės klasės 
mokytoja 

metodininkė 
8 614 88241 j.auguniene@gmail.com  
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mailto:metodinis@daukantas.kaunas.lm.lt
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Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas, 

pareigos 

Išsilavinimas, 

specialybė 

Mokomieji 

dalykai 

Kvalifikacinė 

kategorija 
Telefonas Elektroninis paštas 

9. 
Bakienė Rasa, 

8b klasės vadovė,  
mokytoja 

aukštasis, 
chemija ir taikomieji 

darbai, dailės 

pedagogika 

dailė 
mokytoja 

metodininkė 
8 650 71984 rasele.bakiene@gmail.com 

10. 
Balčiūnas Gytis, 

mokytojas 
aukštasis tikyba mokytojas - gytis.balciunas4@gmail.com  

11. 
Baradienė Eglė,  

priešmokyklinės grupės 

mokytoja 

aukštasis, 

ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas  

priešmokyklinis 

ugdymas  

vyresnioji 

auklėtoja  
8 601 47581 eglezaltys@gmail.com    

12. 
Beinorienė Jolita, 
2a klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinių klasių 

mokytoja ir 
ikimokyklinių įstaigų 

auklėtoja 

pradinės klasės 
 mokytoja 

metodininkė 
8 646 88480 jolitb@gmail.com   

13. 
Breivienė Alina, 

mokytoja  

aukštasis, 

muzikos mokytoja,  

choro dirigentė 

muzika 
mokytoja 

metodininkė  
- alina.breiviene@gmail.com  

14. 
Bruneckas Romualdas 

krepšinio būrelio vadovas 

aukštasis, 

fizinio auklėjimo 

dėstytojas  

neformalus 

švietimas 

mokytojas 

metodininkas  
- rbruneckas@gmail.com   

15. 
Budrauskienė Rasa, 

1b klasės mokytoja 

aukštasis,  

taikomoji pedagogika 
pradinės klasės mokytoja 8 687 90199 rasa.bdrs@gmail.com  

16. 
Budrytė Zita, 

mokytoja 
aukštasis, 

informatikos mokytoja 
informacinės 
technologijos 

mokytoja 

metodininkė 
- zita.budryte@gmail.com   

17. 
Cicėnaitė Loreta, 

mokytoja 

aukštasis, 
istorija ir 

visuomenės mokslai 
istorija 

mokytoja 

metodininkė 
- lora.cicenaite@gmail.com  

mailto:rasele.bakiene@gmail.com
mailto:gytis.balciunas4@gmail.com
mailto:eglezaltys@gmail.com
mailto:jolitb@gmail.com
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Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas, 

pareigos 

Išsilavinimas, 

specialybė 

Mokomieji 

dalykai 

Kvalifikacinė 

kategorija 
Telefonas Elektroninis paštas 

18. 
Cylikienė Rūta, 

3b klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinio mokymo 

pedagogika ir 
metodika 

pradinės klasės 
mokytoja 

metodininkė 
8 688 82463 rutacylikiene@gmail.com  

19. 

Daukšytė – Koncevičienė 
Laima, 

5a klasės vadovė,  
mokytoja 

aukštasis, 
taikomoji matematika 

matematika 
mokytoja  

ekspertė 
8 672 58112 laima.dauksyte@gmail.com  

20. 
Diliartienė Asta, 
5d klasės vadovė,  

mokytoja 

aukštasis, 

anglų kalba 
anglų kalba mokytoja - sneideryte2005@yahoo.com  

21. 
Dulskienė Rita, 

3d klasės mokytoja 

aukštasis, 

pradinio ugdymo 

pedagogika ir 

papildomas meninis 

ugdymas 

pradinės klasės mokytoja 8 671 36319 ritadulskiene@gmail.com  

22. 
Gabinaitienė Deimantė, 

5c klasės vadovė, 

mokytoja 

aukštasis, 
lietuvių filologija 

lietuvių kalba mokytoja - dabinaitiene@gmail.com   

23. 
Gaurilčikienė Loreta 

4a klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinio ugdymo 

pedagogika 
pradinės klasės 

vyresnioji 

mokytoja 
8 672 26701 loreta.gaurilcikiene@gmail.com 

24. 
Gilaitis Artūras, 

mokytojas 

aukštasis, 
kūno kultūros ir sporto 

pedagogika 

kūno kultūra, 

žmogaus sauga 

vyresnysis 

mokytojas, 

mokytojas 

- agilaitis@gmail.com  

25. 
Graželienė Laimutė, 

socialinė pedagogė 
aukštasis, 

socialinė pedagogika 
- 

socialinė 
pedagogė 

metodininkė 
8 672 56863 laimagrazeliene@gmail.com  

26. 
Griūnienė Elvyra, 

mokytoja 
aukštasis, 

rusų kalba ir literatūra 
rusų kalba, 

etika 
vyresnioji 
mokytoja 

8 610 14713 griuniene.elvyra@gmail.com  
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Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas, 

pareigos 

Išsilavinimas, 

specialybė 

Mokomieji 

dalykai 

Kvalifikacinė 

kategorija 
Telefonas Elektroninis paštas 

27. 
Guogienė Vida, 

3c klasės mokytoja  

aukštasis, 
pradinio mokymo 

pedagogika   
pradinės klasės  

vyresnioji 
mokytoja  

8 674 07994 vidaguogiene19@gmail.com  

28. 
Jablonskienė Nijolė, 
4b klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinio mokymo 

pedagogika ir metodika 
pradinės klasės 

mokytoja 
metodininkė 

- jablonske@gmail.com  

29. 
Jokubauskaitė Violeta, 

1c klasės mokytoja 
aukštasis pradinės klasės mokytoja - violetajokubauskaite@gmail.com  

30. 
Jonkus Lukas, 

šachmatų būrelio vadovas 
aukštasis 

neformalus 

švietimas 
- - lukas9308@gmail.com  

31. 
Juozaitienė Nida, 
1d klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinio mokymo 

pedagogika ir metodika 
pradinės klasės 

mokytoja 

metodininkė 
8 613 26666 nidajuoz@gmail.com  

32. 
Kazakevičienė Gintarė, 

teatro studijos vadovė 
aukštasis 

neformalus 

švietimas 
- - kazakeviciene.gintare@gmail.com   

33. 
Kazlauskienė Gražina, 

7c klasės vadovė,  
mokytoja 

aukštasis, 
lietuvių kalba ir 

literatūra 
lietuvių kalba 

mokytoja 

metodininkė 
8 604 77179 gkazlauske@gmail.com  

34. 
Kemzūra Evaldas 

IKT specialistas 
aukštasis - - - e_kemzura@yahoo.com  

35. 
Kličiūtė Jolita, 

futbolo būrelio vadovė 
aukštasis 

neformalus 

švietimas 
- 8 652 40157 jolita.kliciute@gmail.com 
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mailto:jablonske@gmail.com
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Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas, 

pareigos 

Išsilavinimas, 
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Mokomieji 
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36. 

Labūnaitytė – 
Račkauskienė Kristina, 

8a klasės vadovė, 
mokytoja 

aukštasis,  
anglų filologija 

anglų kalba 
vyresnioji 

 mokytoja 
8 672 59126 kristina0310@yahoo.com 

37. 
Marčenkovienė Lina, 

mokytoja 

aukštasis,  
anglų filologija,  

teisė ir valdymas 
anglų kalba 

mokytoja 

metodininkė 
8 672 58623 lina.marcenkoviene@gmail.com  

38. 
Pakalnienė Kristina, 

psichologė 
aukštasis, 

psichologija 
psichologė - 8 681 21842 - 

39. 
Petravičius Giedrius, 

mokytojas 
aukštasis 

gamta ir žmogus,  

chemija 

vyresnysis 

mokytojas 
- giedrius.petravicius@gmail.com  

40. 
Petronis Ugnius, 

mokytojas 
aukštasis anglų kalba mokytojas - upetronis@gmail.com  

41. 
Pranckaitienė Rasa Rūta, 

6b klasės vadovė,  
mokytoja 

aukštasis, 
chemija ir 

taikomieji darbai 
technologijos 

vyresnioji 

 mokytoja 
8 672 57987 rasa.pranckaitiene@gmail.com 

42. 
Pranckaitis Alfredas, 

mokytojas 

aukštasis, 
darbinis mokymas ir 
techninės disciplinos 

technologijos 
vyresnysis 

mokytojas 
- rasa.pranckaitiene@gmail.com  

43. 
Prochorskienė Loreta, 

1a klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinio mokymo 

pedagogika 
pradinės klasės 

mokytoja 

metodininkė 
- loreta.pro@gmail.com   

44. 
Račkauskaitė Juknevičienė 

Gabrielė, 
šokių būrelio vadovė 

aukštasis 
neformalus 
švietimas 

- - g.rackauskaite481@gmail.com 
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Eil. 

Nr. 
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45. 
Rakauskienė Edita, 

mokytoja 
aukštasis, 

anglų filologija 
anglų kalba 

vyresnioji  

mokytoja 
8 673 44708 edita.rakauskiene@gmail.com  

46. 
Razbadauskytė Laima, 

8c klasės vadovė,  
mokytoja 

aukštasis, 
biologija 

biologija 
vyresnioji 

 mokytoja 
8 8 610 23623 laima.razbadauskyte@gmail.com  

47. 
Rimkevičė Alma, 
5b klasės vadovė,  

mokytoja 

aukštasis, 

anglų kalbos filologija 
anglų kalba 

mokytoja  

ekspertė 
8 672 57706 alma93@gmail.com  

48. 
Riškienė Romena, 

šokių būrelio vadovė 
aukštasis 

neformalus 

švietimas 
- - rometa@gmail.com  

49. Ruočkienė Daiva, 
mokytoja 

aukštasis, 

geografija 
geografija 

vyresnioji 

 mokytoja 
- druockienes@gmail.com  

50. 
Sapiegaitė Jūratė, 
bibliotekos vedėja, 

6c klasės vadovė, mokytoja 

aukštasis, 
bibliografija ir 

bibliotekininkystė, 
mokyklinė psichologija 

etika 
vyresnioji  

mokytoja 
8 680 11156 biblioteka@daukantas.kaunas.lm.lt  

51. 
Skabickienė Agnė, 

2d klasės mokytoja  
aukštasis pradinės klasės mokytoja  8 611 25308 agnietem@yahoo.com  

52. 
Stasytienė Rasa, 

logopedė, spec. pedagogė 
aukštasis - 

vyresnioji  

logopedė 
- rasickina@gmail.com  

53. 
Šergalienė Skaidra, 

mokytoja 

aukštasis,  

vokiečių kalba ir 

literatūra 

vokiečių kalba 
vyresnioji 

 mokytoja 
- sergaliene@gmail.com 
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Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas, 
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Išsilavinimas, 

specialybė 
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54. 
Šimaitienė Erika  

mokytoja 
aukštasis, 

matematika 
matematika 

vyresnioji  

mokytoja 
8 627 41607 esutkeviciute@gmail.com  

55. 
Šulčienė Janina, 

mokytoja 
aukštasis, 

matematika 
matematika 

mokytoja  

ekspertė 
- janina.sulciene25@gmail.com  

56. 
Tamašauskaitė Rasa 

Laima, 
2b klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinio mokymo 

pedagogika ir 
metodika 

pradinės klasės 
mokytoja 

metodininkė 
8 610 37720 rasatamasauskaite@gmail.com 

57. 
Vaitilavičienė Kristina, 

7b klasės vadovė,  
mokytoja 

aukštasis, 
lietuvių filologija 

lietuvių kalba 
mokytoja 

metodininkė 
8 672 15757 vaitila@gmail.com  

58. 
Valauskienė Sidutė, 

mokytoja 
aukštasis, 

matematika 
matematika 

vyresnioji 

 mokytoja 
- sidavalauskiene@gamil.com  

59. 
Vilkauskienė Urtė, 
2c klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinio ugdymo 

pedagogika ir 
ikimokyklinis 

ugdymas  

pradinės klasės mokytoja 8 630 16645 urtekudzmaityte@gmail.com  

60. 
Zuzevičienė Girdutė, 

6a klasės vadovė, 
mokytoja 

aukštasis,  
lietuvių filologija, 

anglų filologija 

lietuvių kalba, 

etika 

vyresnioji  

mokytoja 
- girdute@gmail.com  

61. 
Žukauskienė Genė, 
3a klasės mokytoja 

aukštasis, 
pradinio mokymo 

pedagogika 
pradinės klasės 

vyresnioji 

 mokytoja 
- - 
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