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PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ  

S Ą R A Š A S 

 

2022-09-28 

Širvintos 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pareigybė 

Dėstomas dalykas.  

Užimamos pareigybės dydis 

Neformalusis švietimas.  

Programos 

pavadinimas, metinių 

valandų skaičius. 

Klasė, kuriai 

vadovauja 

Mokyklos administracija 

1 Aistė Palinauskienė direktorius 

Direktorius. 

 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,00. 

- - 

2 Danutė Zinkevičienė 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,00. 

- - 

Mokytojai 

3 Gita Bakasėnienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,05. 

„Žodžių labirintai“. 

Iš viso – 35 valandos. 
4c klasė 



 

 

2 

 

4 Renata Blusevičienė  tikybos mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Dorinis ugdymas. Tikyba. 

Užimamos pareigybės dydis – 

0,24. 

- - 

5 Lena Ivanauskienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,05. 

„Smalsučių mokyklėlė“  

2 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

2d klasė 

6 Aušra Lebedevienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,05. 

„Teksto paslaptys“. 

4 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

4a klasė 

7 Živilė Lisauskienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,05. 

„Įdomioji matematika“. 

2 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

2c klasė 

8 Virginija Lisauskienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,04. 

Kūrybiškumo ugdymo 

programa 

„Įvairių žaislų 

kūrimas“. 3–4 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

4e klasė 

9 Raminta Maslinskienė  šokio mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai.  

Šokis.  

 

Užimamos pareigybės dydis – 

0,86. 

Tautinių šokių 

kolektyvas 

„Upeliukas“.  

(1 klasių grupė). 

35 valandos. 

 

Tautinių šokių 

kolektyvas „Upeliukas“ 

(2 klasių grupė). 

35 valandos. 

 

Tautinių šokių 

- 
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kolektyvas „Upeliukas“ 

(3 klasių grupė) 

 

Tautinių šokių 

kolektyvas „Upeliukas“ 

(4 klasių grupė). 

35 valandos. 

Iš viso – 140 valandų. 

10 Nijolė Miliauskaitė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,05. 

„Informatinio ir 

matematinio mąstymo 

ugdymo būrelis“. 

1 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

1a klasė 

11 Loreta Miliukienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis -

1,01. 

„Skaičiuok, mąstyk, 

atrask...“ 3 klasės. 

35 valandos. 

3b klasė 

12 Svetlana Paliukėnienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,05. 

„Matematika aplink 

mus“. 1 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

1b klasė 

13 Kotryna Radzevič 
anglų kalbos 

mokytojas 
Vaiko priežiūros atostogos. - - 

14 Daiva Sakalauskienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

0,94. 

- 3a klasė 

15 Ramunė Savickienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,12. 

„Sportuoju ir augu 

sveikas“. 2 klasės. 

35 valandos. 

 

„Judrieji ir sportiniai 

žaidimai“. 3 klasės. 

35 valandos. 

3c klasė 
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Iš viso – 70 valandų. 

16 Danguolė Skirmantienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,08. 

„Sportas, judėjimas, 

sveikata“. 1 klasės. 

35 valandos. 

„Sportas, judėjimas, 

sveikata“. 4 klasės. 

35 valandos. 

Iš viso – 70 valandų. 

1d klasė 

17 Jurgita Stankevičienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,05. 

Choras. 2 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 
2a klasė 

18 Vitalija Šapurienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,01. 

„Kas skaito, rašo...“ 

3 klasės.  

Iš viso – 35 valandos. 

3d klasė 

19 Rūta Tamašauskienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,01. 

Kūrybiškumo ugdymo 

programa  

„Darbščiosios rankos 

gali...“ 1 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

1e klasė 

20 Lena Vaitkūnienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,05. 

Kūrybiškumo ugdymo 

programa „Žodžių 

sodas“. 4 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

4b klasė 

21 Zita Vilkelienė  
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,01. 

„Kas skaito, rašo...“ 

4 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

4d klasė 

22 Dalia Vinslauskienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,09. 

„Tyrinėjame gamtą“.  

1 klasės. 

Iš viso – 35 valandos. 

1c klasė 

23 Jurgita Žilinskienė  tikybos mokytojas 
Pradinio ugdymo dalykai. 

Dorinis ugdymas. Tikyba. 
- - 
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Užimamos pareigybės dydis - 

0,46. 

24 Rasa Žygienė 
pradinio ugdymo 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,01. 

Kūrybiškumo ugdymo 

programa „Aš pats“ 

2 klasės. 

Iš viso – 35 valandos 

2b klasė 

25 Vaida Žuromskienė  
anglų kalbos 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. Anglų 

kalba. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,00. 

„Žaidžiame anglų 

kalba“.  2 klasės. 

70 valandų. 

 

„Žaidžiame anglų 

kalba“. 3–4 klasės. 

35 valandos. 

Iš viso – 105 valandos. 

- 

26 

Vaida Želnienė 

(vaduoja mokytoją  

K. Radzevič) 

anglų kalbos 

mokytojas 

Pradinio ugdymo dalykai. Anglų 

kalba. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

0,92. 

„Aš ir informacinės 

technologijos“.  

2 klasės. 

35 valandos. 

 

„Mokausi 

programavimo“. 

3–4 klasės. 

35 valandos. 

Iš viso – 70 valandų. 

- 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 

27 Rasa Gudeikienė  
priešmokyklinio 

ugdymo mokytojas 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas. 

 

Užimamos priešmokyklinio 

ugdymo mokytojo pareigybės  

dydis – 1,25. 

- 

Priešmokyk-

linio ugdymo  

grupė Nr. 1. 

28 Rasa Veronika Kemešė 
priešmokyklinio 

ugdymo mokytojas 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas. 
- 

Priešmokyk-

linio ugdymo  
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Užimamos priešmokyklinio 

ugdymo mokytojo pareigybės  

dydis – 1,25. 

grupė Nr. 2. 

Pagalbos mokiniui specialistai 

29 Liuda Bytautienė 
specialusis 

pedagogas 

Specialusis pedagogas. 

 

Užimamos pareigybės  

dydis – 1,00. 

- - 

30 Jolanta Vilkienė 
socialinis  

pedagogas 

Socialinis pedagogas. 

 

Užimamos socialinio pedagogo 

pareigybės  

dydis – 1,00. 

- - 

Pailgintos dienos grupės mokytojai 

31 Jurgita Budzevičienė  
pailgintos dienos 

grupės auklėtojas 

Pailgintos dienos grupės 

auklėtojas. 

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,00. 

- - 

32 Inga Kojytė 
pailgintos dienos 

grupės auklėtojas 

Pailgintos dienos grupės 

auklėtojas.   

 

Užimamos pareigybės dydis – 

1,00. 

- - 

 

 

PARENGĖ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Danutė Zinkevičienė 

2022 m. rugsėjo 27 d. 

 


