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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS NARIŲ
SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija

Metodinis būrelis

1. Audronė Ramoškienė Išlaužo pagrindinės 
mokyklos rusų kalbos 
mokytoja metodininkė

Mokyklų metodinės 
tarybos pirmininkė

2. Zita Linkevičienė Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos vyr. 
logopedė

Logopedų ir spec. 
pedagogų metodinio 
būrelio pirmininkė , 
Mokyklų metodinės 
tarybos sekretorė 

3. Rasa Alaburdienė Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui

Direktorių pavaduotojų 
ugdymui metodinio būrelio
pirmininkė

4. Alina Ambrulevičienė Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijos geografijos 
mokytoja metodininkė

Geografijos mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkė

5. Alvydas Antanavičius Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos technologijų 
mokytojas 

Technologijų mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkas 

6. Agnė Banaitienė Jiezno gimnazijos psichologė Psichologų metodinio 
būrelio pirmininkė 

7. Virginija Baronienė Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
tikybos mokytoja

Dorinio ugdymo (tikybos, 
etikos) mokytojų  
metodinio būrelio 
pirmininkė

8. Rima Brudnienė Prienų l-d. „Pasaka“ 
auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinio 
būrelio pirmininkė

9. Daiva Buzienė Prienų švietimo centro 
metodininkė

Mokyklų metodinės 
tarybos koordinatorė 

10. Reda Černiauskienė Prienų meno mokyklos 
muzikos vyr. mokytoja

Muzikos (meno) mokyklų 
mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkė

11. Daiva Grigaliūnienė Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos pradinių klasių
mokytoja ekspertė

Pradinio ugdymo 
mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkė

12. Joalita Jurkevičienė Jiezno gimnazijos chemijos 
mokytoja metodininkė, 
biologijos vyr. mokytoja

Chemijos ir biologijos 
mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkė

13. Audronė Jusienė Jiezno gimnazijos dailės vyr. 
mokytoja

Dailės mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė



14. Levutė Karčiauskienė Prienų „Žiburio“ gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja 
ekspertė

Lietuvių kalbos mokytojų  
metodinio būrelio 
pirmininkė

15. Aušra Kavaliauskienė  Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos 
bibliotekininkė

Bibliotekininkų metodinio 
būrelio pirmininkė

16. Jelena Konovalova Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 
prancūzų kalbos mokytoja 
metodininkė

Prancūzų, vokiečių kalbų 
mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkė

17. Vaida Lėckienė Prienų švietimo centro 
metodininkė

Metodinių būrelių veiklos 
koordinatorė

18. Edita Losevaitė Veiverių T.Žilinsko 
gimnazijos istorijos vyr. 
mokytoja

Istorijos mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkė 

19. Vilma Mekionytė Jiezno gimnazijos fizikos 
mokytoja metodininkė

Fizikos mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkė 

20. Rolandas Meškauskas Išlaužo pagrindinės 
mokyklos kūno kultūros vyr. 
mokytojas 

Kūno kultūros mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkas 

21. Vaida Miknevičienė Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos vyr. 
socialinė pedagogė

Socialinių pedagogų  
metodinio būrelio 
pirmininkė

22. Vidas Noreika Stakliškių vidurinės 
mokyklos informatikos vyr. 
mokytojas

Informatikos mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkas 

23. Renata Pavlavičienė Prienų rajono savivaldybės 
administracijos švietimo  
skyriaus vyr. specialistė

Mokyklų metodinės 
tarybos kuratorė

24. Danutė Petraškienė Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos  matematikos 
mokytoja metodininkė

Matematikos mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkė

25. Sonata Pikienė Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos
anglų kalbos vyr. mokytoja

Anglų kalbos mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkė

26. Oksana Radzvilavičienė Prienų švietimo centro 
metodininkė

Metodinių būrelių veiklos 
koordinatorė

27. Roma Ruočkienė Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
muzikos mokytoja ekspertė

Muzikos mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkė  

28. Nadiežda Sogačiova Prienų „Žiburio gimnazijos 
rusų kalbos mokytoja 
metodininkė

Rusų kalbos mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkė

29. Asta Struckienė Prienų l-d. „ Pasaka“
vyr. auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinio 
būrelio pirmininkė


