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Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė  Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė 

kategorija  

Metodinis būrelis  Elektroninio pašto adresas  

1.  Vilija Juodsnukienė  Prienų „Žiburio“ gimnazijos 

istorijos mokytoja ekspertė  

Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Mokyklų metodinės tarybos 

pirmininkė  

jvilijai@gmail.com  

2.  Zita Linkevičienė  Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

specialioji pedagogė  

Logopedų ir spec. pedagogų metodinio 

būrelio narė 

Mokyklų metodinės tarybos sekretorė  

linkevicienez@gmail.com  

3.  Rasa Alaburdienė  Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Direktorių pavaduotojų ugdymui 

pirmininkė  

r.alaburdiene@gmail.com  

4.  Vaida Aleškevičienė Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkė 

vaida.aleskeviciene@gmail.com 

5.  Lina Andriukevičienė  Stakliškių gimnazijos technologijų 

mokytoja metodininkė  

Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė  

linagsv@gmail.com  

6.  Danguolė 

Damijonaitytė 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė  

Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė,  

Metodinių būrelių veiklos koordinatorė  

danguole1228@gmail.com  

7.  Rasa Derbutienė  Veiverių Antano Kučingio meno 

mokyklos muzikos mokytoja 

ekspertė 

Muzikos (meno) mokyklų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė  

rasa39@gmail.com 

8.  Džiuginta Gaigalienė  Prienų „Žiburio“ gimnazijos 

chemijos mokytoja metodininkė  

Biologijos ir chemijos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė  

gdziuginta@inbox.lt  

9.  Vilija Gustaitytė  Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų 

kalbos  mokytoja metodininkė 

Anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

viliukasss@yahoo.com 



10.  Aurelija Jakutė  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos  

matematikos vyr. mokytoja  

Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė  

aurelijaij@gmail.com 

11.  Aidutė Jurešienė  Skriaudžių pagrindinės mokyklos 

socialinė pedagogė  

Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

pirmininkė  

aida.pavaduotoja@gmail.com  

12.  Inga Kuzminskienė Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos spec. pedagogė 

Logopedų ir spec. pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

ingakuzminsk@gmail.com 

13.  Jūratė Liubamirskaitė  Prienų „Žiburio“ gimnazijos 

tikybos vyr. mokytoja  

Dorinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

mjotauta@gmail.com 

14.  Agnė Mitrulevičienė Balbieriškio pagrindinės mokyklos 

bibliotekininkė  

Mokyklų bibliotekininkų metodinio 

būrelio pirmininkė  

agnieska1982@gmail.com 

15.  Rasa Noreikienė  Stakliškių gimnazijos pradinių 

klasių  mokytoja metodininkė  

Pradinių klasių mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

rasanoreikiene@gmail.com 

16.  Euridija Padelskienė  Prienų pedagoginės psichologinės 

tarnybos psichologė  

Psichologų metodinio būrelio pirmininkė  e.padelskiene@gmail.com 

17.  Renata Pavlavičienė  Prienų rajono savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus 

vyr. specialistė  

Švietimo skyriaus vyr. specialistė, 

Mokyklų metodinės tarybos kuratorė  

r.pavalaviciene@prienai.lt  

18.  Vydmantas Petraška  Prienų „Žiburio“ gimnazijos fizikos 

mokytojas metodininkas  

Fizikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkas  

vydmapet@gmail.com  

19.  Loreta Radzevičienė  Prienų l-d. „Gintarėlis“ 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkė  

sniegas5@one.lt  

20.  Oksana 

Radzvilavičienė  

Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė  

Prienų švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė,  

Metodinių būrelių veiklos koordinatorė  

o.radzvilaviciene@prienai.lt  

21.  Danutė 

Ramanauskienė  

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 

geografijos mokytoja metodininkė 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė  

rada@inbox.lt 

22.  Audronė Ramoškienė Išlaužo pagrindinės mokyklos rusų 

kalbos mokytoja metodininkė  

Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė  

a.ramoskiene@gmail.com 

23.  Ilona Rasimavičienė  Prienų „Žiburio“ gimnazijos dailės 

mokytoja metodininkė  

Dailės mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė  

ilonarasim@gmail.com  

24.  Roma Ruočkienė  Prienų „Žiburio“ gimnazijos 

muzikos mokytoja ekspertė  

Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė  

ruochkute@gmail.com  

25.  Dalia Šklėriūtė  Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno 

kultūros mokytoja ekspertė  

Kūno kultūros mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

dalia43@gmail.com  



26.  Žydrūnas Tautvydas Balbieriškio pagrindinės mokyklos 

informatikos mokytojas 

metodininkas 

Informatikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkas  

ztautvydas@gmail.com 

27.  Snieguolė Vanžodienė  Prienų „Žiburio“ gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė  

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

svanzode@gmail.com 

 

 


