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Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė  Ugdymo įstaiga,  

kvalifikacinė kategorija  

Metodinis būrelis  Pareigos 

1.  Rasa Alaburdienė  Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos 

informacinių 

technologijų mokytoja 

ekspertė  

Informacinių 

technologijų mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

pirmininkė, 

Mažosios tarybos 

narė 

2.  Vaida Aleškevičienė Prienų lopšelio-darželio 

„Saulutė“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

pirmininkės 

pavaduotoja, 

Mažosios tarybos 

narė 

3.  Danguolė 

Damijonaitytė 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė, 

metodinių būrelių veiklos 

koordinatorė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

koordinatorė, 

Mažosios tarybos 

narė 

4.  Oksana 

Radzvilavičienė  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos  metodininkė, 

metodinių būrelių veiklos 

koordinatorė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

sekretorė 

5.  Aldona Ūsienė  Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė 

Matematikos mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

6.  Asta Lasatienė  Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos 

istorijos vyr. mokytoja  

Istorijos mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

7.  Daiva Buzienė  Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazijos 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

8.  Daiva Macijauskienė  Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazijos fizinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Fizinio ugdymo 

mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

9.  Dalia Dragūnienė  Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazijos dailės 

mokytoja metodininkė 

Dailės mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 



10.  Evelina Tiščenkienė Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazijos psichologė 

Mokyklų psichologų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

11.  Evita Maksvytienė  Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazijos anglų kalbos  

mokytoja metodininkė 

Anglų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė, 

Mažosios tarybos 

narė 

12.  Genovaitė Strazdaitė Jiezno gimnazijos rusų 

kalbos vyr. mokytoja  

Rusų, prancūzų, vokiečių 

kalbų mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

13.  Giedrė Tautvydienė Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Pavaduotojų ugdymui 

metodinio būrelio narė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė, 

Mažosios tarybos 

narė 

14.  Irma Gerulaitienė Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazijos 

bibliotekininkė 

Mokyklų bibliotekininkų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

15.  Kristina Senavaitytė  Išlaužo, Skriaudžių 

pagrindinių mokyklų 

geografijos vyr. 

mokytoja  

Geografijos mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

16.  Nijolė Šervenikaitė  Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja ekspertė 

Lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

17.  Rasa Uleckienė Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos 

technologijų mokytoja 

metodininkė  

Technologijų mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

18.  Reda Valančienė Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos etikos 

mokytoja metodininkė 

Dorinio ugdymo 

mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

19.  Renata Pavlavičienė  Prienų rajono 

savivaldybės 

administracijos Švietimo 

ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė  

Švietimo ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė, 

Mokyklų metodinės 

tarybos kuratorė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

20.  Rima Lyberienė  Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazijos pradinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė  

Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė, 

Mažosios tarybos 

narė 

21.  Simona 

Vaškelevičienė  

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos 

socialinė pedagogė  

Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

22.  Vida Petrulionienė Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos 

specialioji pedagogė 

metodininkė 

Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 



23.  Vilma Mekionytė Jiezno gimnazijos fizikos 

mokytoja metodininkė  

Fizikos mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

24.  Vilma Pučkienė  Skriaudžių pagrindinės 

mokyklos muzikos vyr. 

mokytoja  

Muzikos mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

25.  Vita Jančiauskienė  Jiezno gimnazijos 

biologijos mokytoja 

metodininkė  

Biologijos ir chemijos 

mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

narė 

 

 


