
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI (2021 M.) 

Eil. 

Nr. 

Pedagoginis 

darbuotojas 

Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija Vadovavimas grupei, 

klasei 

El. paštas 

1.  Acuvienė Danutė pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 4 klasė danute.acuviene@jieznogimnazija.lt 

2.  Aleškevičienė Nijolė istorija vyr. mokytoja gimnazijos III klasė nijole.aleskeviciene@jieznogimnazija.lt 

3.  Arbačiauskienė Laima informacinės technologijos mokytoja metodininkė 7 klasė laima.arbaciauskiene@jieznogimnazija.lt 

matematika vyr. mokytoja 

4.  Bartusevičienė Janina anglų kalba mokytoja metodininkė - janina.bartuseviciene@jieznogimnazija  

5.  Bisikirskienė Neringa technologijos mokytoja metodininkė - neringa.bisikirskiene@jieznogimnazija  

6.  Bubnienė Ramutė pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 2 klasė ramute.bubniene@jieznogimnazija.lt 

7.  Černevičiūtė Nijolė rusų kalba vyr. mokytoja - nijole.cerneviciute@jieznogimnazija.lt 

8.  Daunorienė Laimute ikimokyklinis ugdymas vyr. mokytoja  „Zuikučių“ grupė laimute.daunoriene@jieznogimnazija.lt 

9.  Dičkuvienė Birutė lietuvių kalba mokytoja metodininkė - birute.dickuviene@jieznogimnazija.lt 

10.  Grabauskienė Daiva muzika mokytoja metodininkė - daiva.grabauskiene@jieznogimnazija.lt 

11.  Grigaliūnienė Laimutė geografija mokytoja metodininkė - laimute.grigaliuniene@jieznogimnazija.lt 

fizinis ugdymas vyr. mokytoja 

12.  Jančiauskienė Vita biologija mokytoja metodininkė - vita.janciauskiene@jieznogimnazija.lt 

chemija vyr. mokytoja 

13.  Jankauskienė Lina priešmokyklinis ugdymas mokytoja Priešmokyklinio ug. gr. lina.jankauskiene@jieznogimnazija.lt 

14.  Jonelienė Justina ikimokyklinis ugdymas mokytoja  - justina.joneliene@jieznogimnazija.lt 

15.  Jusienė Audronė dailė mokytoja metodininkė gimnazijos I klasė audrone.jusiene@jieznogimnazija.lt 

16.  Kandrotienė Roma pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 3 klasė roma.kandrotiene@jieznogimnazija.lt 

17.  Kasteckaja Vilija ikimokyklinis ugdymas mokytoja  „Ežiukų“ grupė vilija.kasteckaja@jieznogimnazija.lt 

18.  Kiškienė Eglė meninio ugdymo pedagogė vyr. mokytoja  -  egle.kiskiene@jieznogimnazija.lt 

19.  Krūvelienė Daiva matematika vyr. mokytoja  8 klasė daiva.kruveliene@jieznogimnazija.lt 

20.  Kuliešienė Nijolė lietuvių kalba mokytoja metodininkė gimnazijos IV klasė nijole.kuliesiene@jieznogimnazija.lt 

21.  Liukaitienė Gina spec. pedagogė vyr. pedagogė  - gina.liukaitiene@jieznogimnazija.lt 

22.  Mazuronienė Dalia dir. pavaduotoja ugdymui vyr. pedagogė - dalia.mazuroniene@jieznogimnazija.lt 

etika mokytoja  - 

23.  Mekionytė Vilma gamta ir žmogus mokytoja metodininkė 5 klasė vilma.mekionyte@jieznogimnazija.lt 



fizika 

24.  Plentienė Ramunė logopedė logopedė - ramune.plentiene@jieznogimnazija.lt 

25.  Rūdienė Vitalija bibliotekininkė bibliotekininkė - vitalija.rudiene@jieznogimnazija.lt 

26.  Šimanskas Saulius fizinis ugdymas mokytoja metodininkė - saulius.simanskas@jieznogimnazija.lt 

27.  Skulščienė Irena tikyba vyr. mokytoja - irena.skusciene@jieznogimnazija.lt 

pailgintos dienos gr.  auklėtoja auklėtoja - 

28.  Stačiokaitė Jolita anglų kalba vyr. mokytoja  - jolita.staciokaite@jieznogimnazija.lt 

29.  Strazdaitė Genovaitė rusų kalba vyr. mokytoja - genovaite.strazdaite@jieznogimnazija.lt 

30.  Talačkienė Aldona prancūzų kalba vyr. mokytoja - aldona.talackiene@jieznogimnazija.lt 

31.  Valatkaitė Rasa socialinė pedagogė vyr.pedagogė - rasa.valatkaite@jieznogimnazija.lt 

32.  Valatkienė Živilė pradinis ugdymas vyr. mokytoja 1 klasė zivile.valatkiene@jieznogimnazija.lt 

33.  Zencevičienė Zita lietuvių kalba vyr. mokytoja  - zita.zenceviciene@jieznogimnazija.lt 

34.  Zujienė Neringa direktorė mokytoja metodininkė - direktore@jieznogimnazija.lt 

35.  Žalys Sigitas istorija vyr. mokytojas gimnazijos II klasė sigitas.zalys@jieznogimnazija.lt 

pilietiškumo pagrindai 

pailgintos dienos gr.  auklėtojas auklėtojas 

36.  Žiūkas Vilius matematika vyr. mokytojas  6 klasė vilius.ziukas@jieznogimnazija.lt 

ekonomika 

 


