
Pavardė, vardas Pareigos, 
kvalifikacinė 
kategorija 

Dėstomas 
dalykas 

Kitos pareigos El. paštas, telefonas 

ĄŽUOLAITIENĖ 
JŪRATĖ 

mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

2b kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo 
darbo grupės narė,  projekto LIONS 
QWEST įgyvendinimo grupės narė. 

8(37)386584* 
jurate.azuolaitiene@pilenumokykla.lt 

BACHANOVAS 
PIOTRAS 

Mokytojas Fizika, 
žmogaus 
sauga 

- 8(37)386584* 
piotras.bachanovas@pilenumokykla.lt 

BALČIŪNIENĖ 
DANUTĖ 

mokytoja, ME lietuvių k. 5c kl. auklėtoja, mokyklos tarybos 
pirmininkė, metodinės tarybos narė, 
mentorė, ugdymo plano rengimo grupės 
narė, mokyklos veiklos planavimo grupės 
narė, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo 
grupės narė, atsakinga už bendrosios 
kalbos kultūros priežiūrą 

8(37)386584* 
danute.balciuniene@pilenumokykla.lt 

BARTKAITIENĖ 
NIJOLĖ 

mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

4b kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo 
darbo grupės narė,  projekto LIONS 
QWEST įgyvendinimo grupės narė. 

8(37)386584* 
nijole.bartkaitiene@pilenumokykla.lt 

BAZEVIČIENĖ 
DANGIRA 

mokytoja, MM technologijos 6a kl. auklėtoja, karjeros planavimo grupės 
narė,  projekto LIONS QWEST įgyvendinimo 
grupės narė. 

8(37)386584* 
dangira.bazeviciene@pilenumokykla.lt 

BELKEVIČIENĖ RITA mokytoja, MM matematika, 
ekonomika 

6b kl. auklėtoja, vaiko gerovės komisijos 
narė,  

8(37)386584* 
rita.belkeviciene@pilenumokykla.lt 

BIELIAUSKIENĖ RITA mokytoja, M anglų k. Vaiko gerovės komisijos narė 8(37)386584* 
rita.bieliauskiene@pilenumokykla.lt 

BLAUZDŽIŪNAS 
JUOZAPAS 

mokytojas, ME istorija 7a kl. auklėtojas, metodinės tarybos narys, 
mentorius, ugdymo plano rengimo grupės 
narys,  projekto LIONS QWEST 
įgyvendinimo grupės narė. 

8(37)386584* 
juozapas.blauzdziunas@pilenumokykla.lt 

BLAUZDŽIŪNIENĖ 
ANAITA 

direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

- Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
grupės koordinatorė, metodinės tarybos 
kuratorė, vaiko gerovės komisijos 

8(37)386588 
8 683 56274 
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pirmininkė, ugdymo plano rengimo grupės 
narė, mokyklos veiklos planavimo grupės 
narė,  projekto LIONS QWEST įgyvendinimo 
grupės narė. 

anaitablau@gmail.com 
anaita.blauzdziuniene@pilenumokykla.lt 

BOSKA VYTAUTAS mokytojas, ME informacinės 
technologijos 

Mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės 
narys 

8(37)386584* 
vytautas.boska@pilenumokykla.lt 

BUROKIENĖ DALĖ mokytoja, MM anglų k. Metodinės tarybos narė, mentorė, Darbo 
tarybos narė 

8(37)386584* 
dalia.burokiene@pilenumokykla.lt 

BUTIŠKYTĖ REGINA mokytoja, MM matematika; 
ekonomika 

8a kl. auklėtoja, metodinės tarybos narė, 
mentorė, ugdymo plano rengimo grupės 
narė,  projekto LIONS QWEST įgyvendinimo 
grupės narė. 

8(37)386584* 
regina.butiskyte@pilenumokykla.lt 

CEKANAUSKIENĖ 
DIANA 

mokytoja, MM tikyba 5a kl. auklėtoja, mokyklos mokinių 
savivaldos koordinatorė, mokyklos 
vizualizavimo grupės narė (I a.), mokyklos 
įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė, 
mokyklos veiklos planavimo grupės narė, 
Darbo tarybos narė. Metodinės tarybos 
narė, menų, kūno kultūros, technologijų, 
dorinio ugdymo metodinės grupės narė 

8(37)386584* 
diana.cekanauskiene@pilenumokykla.lt 

DAVLETŠINA ALA mokytoja, MM rusų k. - 8(37)386584* 
ala.davletsina@pilenumokykla.lt 

DEREŠKEVIČIENĖ 
AUKSUOLĖ 

mokytoja, MM anglų k. Mokyklos tarybos narė 8(37)386584* 
auksuole.dereskeviciene@pilenumokykla.lt 

CELIEŠIENĖ AURIKA mokytoja, VM fizinis 
ugdymas 

- 8(37)386584* 
aurika.celiesiene@pilenumokykla.lt 

GAIGALAITĖ DALIA direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

- Ugdymo plano rengimo grupės pirmininkė, 
karjeros planavimo grupės koordinatorė, 
elektroninio dienyno (TAMO) administratorė, 
neformaliojo ugdymo koordinatorė, 
mokyklos veiklos planavimo grupės narė, 
elektroninių mokinių pažymėjimų 
administratorė 

8(37)386586 
dalia.gaigalaite@pilenumokykla.lt 
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GARNIONIS 
MINDAUGAS 

logopedas; 
spec. 
pedagogas, 
MM 

- Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
grupės narys, vaiko gerovės komisijos 
narys, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo 
grupės narys, mokyklos veiklos planavimo 
grupės narys 

8(37)386584* 
mindaugas.garnionis@pilenumokykla.lt 

GULBINIENĖ JOLITA mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

1a kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo 
darbo grupės narė 

8(37)386584* 
jolita.gulbiniene@pilenumokykla.lt 

JARAŠIŪNIENĖ ILONA mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

3a kl. auklėtoja, mokyklos vizualizavimo 
grupės narė (II a.), mokyklos įvaizdžio 
kūrimo darbo grupės narė 

8(37)386584* 
ilona.jarasiuniene@pilenumokykla.lt 

JAŠINSKIENĖ ZITA mokytoja, MM biologija, 
chemija 

- 8(37)386584* 
zita.jasinskiene@pilenumokykla.lt 

JUKNEVIČIENĖ DAIVA mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

1b kl. mokytoja,  mokyklos įvaizdžio kūrimo 
darbo grupės narė,  projekto LIONS 
QWEST įgyvendinimo grupės narė. 

8(37)386584* 
daiva.jukneviciene@pilenumokykla.lt 

KAŠTALIANOVIENĖ 
GRAŽINA 

mokytoja, MM lietuvių k. 8b kl. auklėtoja, mentorė 8(37)386584* 
grazina.kastalianoviene@pilenumokykla.lt 

KOREIVIENĖ BIRUTĖ - bibliotekos-
informacinio 
centro 
vadovė 

 - 8(37)386584* 
birute.koreiviene@pilenumokykla.lt 

KUBILIENĖ ERIKA mokytoja, ME informacinės 
technologijos 

Vaiko gerovės komisijos narė, mokyklos 
metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, 
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
grupės pirmininkė, mokyklos įvaizdžio 
kūrimo darbo grupės narė, mokyklos veiklos 
planavimo grupės narė, Darbo tarybos 
pirmininkė 

8(37)386584* 
erika.kubiliene@pilenumokykla.lt 

MICKŪNIENĖ REGINA mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

4a kl. mokytoja, metodinės tarybos 
pirmininkė, mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo grupės narė, mokyklos veiklos 
planavimo grupės narė 

8(37)386584* 
regina.mickuniene@pilenumokykla.lt 

mailto:mindaugas.garnionis@pilenumokykla.lt
mailto:jolita.gulbiniene@pilenumokykla.lt
mailto:ilona.jarasiuniene@pilenumokykla.lt
mailto:zita.jasinskiene@pilenumokykla.lt
mailto:daiva.jukneviciene@pilenumokykla.lt
mailto:grazina.kastalianoviene@pilenumokykla.lt
mailto:birute.koreiviene@pilenumokykla.lt
mailto:erika.kubiliene@pilenumokykla.lt
mailto:regina.mickuniene@pilenumokykla.lt


MIKNEVIČIENĖ VAIDA soc. 
pedagogė, MM 
 

soc. 
pedagogė, 
karjeros 
specialistė 

Vaiko gerovės komisijos narė, ugdymo 
plano rengimo grupės narė, karjeros 
planavimo grupės narė, mokyklos veiklos 
planavimo grupės narė 

8(37)386592 
soc.pedagogas@pilenai.kaunas.lm.lt 

MONGIRDAITĖ 
AUŠRINĖ 

mokytoja dailė, 
technologijos 

5b klasės auklėtoja, Vaiko gerovės 
komisijos narė,  projekto LIONS QWEST 
įgyvendinimo grupės narė. 

8(37)386584* 
ausrine.mongirdaite@pilenumokykla.lt 

MORKŪNAITĖ 
ALDONA 

mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

4c kl. mokytoja 8(37)386584* 
aldona.morkunaite@pilenumokykla.lt 

NARKEVIČIENĖ 
LAIMA 

mokytoja, MM lietuvių k. 7b kl. auklėtoja, metodinės tarybos narė, 
kalbų metodinės grupės pirmininkė 

8(37)386584* 
laima.narkeviciene@pilenumokykla.lt 

NORVYDIENĖ 
INGRIDA 

mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

2a kl. mokytoja, mokyklos tarybos narė, 
ugdymo plano rengimo grupės narė, 
pradinio ugdymo metodinės grupės 
pirmininkė, metodinės tarybos narė, 
mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės 
narė, mokyklos veiklos planavimo grupės 
narė 

8(37)386584* 
ingrida.norvydiene@pilenumokykla.lt 

PINKEVIČIUS 
AUGUSTAS 

mokytojas etika - 8(37)386584* 
augustas.pinkevicius@pilenumokykla.lt 

PULEIKIENĖ 

DEIMANTĖ 

 mokytoja, M geografija, 

gamta ir 

žmogus 

metodinės tarybos narė, tiksliųjų mokslų, 
gamtos ir socialinių mokslų metodinės 
grupės pirmininkė. 

8(37)386584* 

deimante.puleikiene@pilenumokykla.lt 

REIVYTIENĖ 

DEIMANTĖ 

 mokytoja, M anglų k. 6c kl. auklėtoja,  karjeros planavimo grupės 
narė, klasių vadovų metodinės grupės 
pirmininkė, metodinės tarybos narė 

8(37)386584* 

deimante.reivytiene@pilenumokykla.lt 

RIMKEVIČIŪTĖ ASTA mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

3b kl. mokytoja, pradinio ugdymo metodinės 
grupės pirmininkės pavaduotoja, metodinės 
tarybos narė, mokyklos įvaizdžio kūrimo 
darbo grupės narė 

8(37)386584* 
asta.rimkeviciute@pilenumokykla.lt 

SUSLAVIČIENĖ 
JURGITA 

psichologė, IV 
kat. 

etika Vaiko gerovės komisijos narė, karjeros 
planavimo grupės narė, ugdymo plano 
rengimo grupės narė, mokyklos įvaizdžio 
kūrimo darbo grupės narė, mokyklos veiklos 

8(37)386716 
8 676 52672 
psichologas@pilenai.kaunas.lm.lt 
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* - mokyklos raštinės telefono numeris 

planavimo grupės narė, projekto LIONS 
QWEST įgyvendinimo grupės narė. 

jurgita.suslaviciene@pilenumokykla.lt 

SUTKEVIČIUS 
RIMANTAS 

mokytojas, MM Fizinis 
ugdymas 

Mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės 

narys 

8(37)386584* 
rimantas.sutkevicius@pilenumokykla.lt 

ŠTREIMIKIENĖ IRINA mokytoja, MM rusų k. - 8(37)386584* 
irina.streimikiene@pilenumokykla.lt 

URBONAVIČIENĖ 
SONATA 

mokytoja, VM pradinis 
ugdymas 

3c kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo 
darbo grupės narė,  karjeros planavimo 
grupės narė,  projekto LIONS QWEST 
įgyvendinimo grupės narė. 

8(37)386584* 
sonata.urbonaviciene@pilenumokykla.lt 

ŽATKEVIČIENĖ 
BIRUTĖ 

mokytoja, MM pradinis 
ugdymas 

2c kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo 
darbo grupės narė,  projekto LIONS 
QWEST įgyvendinimo grupės narė. 

8(37)386584* 
birute.zatkeviciene@pilenumokykla.lt 

ŽYGIENĖ AUDRA 
STASĖ 

mokytoja, VM muzika Mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės 

narė 

8(37)386584* 
audra.zygiene@pilenumokykla.lt 
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