
   

Vardas, Pavardė    Mokomasis 

dalykas    

Mokytojo kvalifikacija    Kabinetas  Vadovavimas  

klasei    

Kontaktai    

Mockus Darius   direktorius  

    

    

II vadybos  

kvalifikacinė kategorija    

101        tel. nr. (8 349) 51088   

el. paštas    
d.mockus@senamiescio-g.lt     

Brazauskas Saulius    pavaduotojas  

ugdymui    

    

informacinės 

technologijos    

II vadybos 

kvalifikacinė kategorija    

    

informacinių technologijų mokytojas 

metodininkas    

201        tel. nr. 8 (349) 51091   
el. paštas    

s.brazauskas@senamiescio-g.lt     

Glušniova Svetlana    pavaduotoja  

ugdymui    

    

geografija    

II vadybos 

kvalifikacinė kategorija    

    

geografijos mokytoja metodininkė    

103        tel. nr. (8 349) 50798   

el. paštas    
s.glusniova@senamiescio-g.lt     

Abramavičienė Jolanta    kūno kultūra    
    

aerobika    

kūno kultūros mokytoja metodininkė    

    

217    
    

  tel. nr. (8 349) 51088   
el. paštas    

j.abramaviciene@senamiescio-  
g.lt    

Antanavičienė Asta    matematika    
    

informacinės 

technologijos    

matematikos mokytoja metodininkė    

    

informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė    

    

    

228    

    tel. nr. (8 349) 51088   

el. paštas    
a.antanaviciene@senamiescio-  
g.lt     

Antanavičius Valdas    muzika    vyresnysis muzikos mokytojas    309        tel. nr. (8 349) 51088   
el. paštas    

v.antanavicius@senamiescio-g.lt   

Bazilevičienė Giedrė    istorija    istorijos mokytoja metodininkė    307    II a  tel. nr. (8 349) 51088   

el. paštas    
g.bazileviciene@senamiescio-g.lt   

    

   



Boreišaitė Gražina    lietuvių kalba    lietuvių kalbos mokytoja metodininkė    204     IVT2   tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
g.boreisaite@senamiescio-g.lt    

    

Breimelienė Zita    fizika    fizikos mokytoja metodininkė    210        tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

z.breimeliene@senamiescio-g.lt    

Butrimavičienė Ona    dorinis  

ugdymas    

(tikyba)    

vyresnioji tikybos mokytoja    302        tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

o.butrimaviciene@senamiescio-  
g.lt    

Danielienė Edita    dailė    dailės mokytoja metodininkė    329      tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
e.danieliene@senamiescio-g.lt    

Greblikienė Danguolė    chemija    

    

technologijos    

chemijos mokytoja metodininkė    

    

technologijų mokytoja metodininkė    

313    I b  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
d.greblikiene@senamiescio-g.lt    

Isiūnienė Vijoleta    lietuvių kalba    lietuvių kalbos mokytoja metodininkė     223    II d  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
v.isiuniene@senamiescio-g.lt    

Jarmalienė Teresė    lietuvių kalba    lietuvių kalbos mokytoja metodininkė    226        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
t.jarmaliene@senamiescio-g.lt    

Biliūnienė Simona  matematika    matematikos mokytoja     225    I e    tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    

s.biliūnienė@senamiescio-g.lt    

Kasmočienė Danutė    biologija    biologijos mokytoja metodininkė    106    IVB  tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

d.kasmociene@senamiescio-g.lt    

    

   



   

Klapovščiuk Jolita    matematika    matematikos mokytoja metodininkė     

    

205        tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

j.klapovciuk@senamiescio-g.lt    

Kuliešienė Audronė    chemija    
    

technologijos    

chemijos mokytoja ekspertė    

    

technologijų mokytoja metodininkė    

312        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
a.kuliesiene@senamiescio-g.lt     

Leleivienė Milda    psichologė    

    

psichologija    

trečioji psichologo kategorija    

    

vyresnioji psichologijos mokytoja    

320        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
m.leleiviene@senamiescio-g.lt     

Macaitienė Jolanta    mokytoja    neformaliojo    ugdymo    mokytoja,   

karjeros specialistė    

319    IIIB  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
j.macaitiene@senamiescio-g.lt    

Montvilienė Loreta    rusų kalba    vyresnioji rusų kalbos mokytoja    330        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
l.montviliene@senamiescio-g.lt    

Mukienė Gėja    anglų kalba    anglų kalbos mokytoja metodininkė    315        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
g.mukiene@senamiescio-g.lt    

Noreikaitė Audra    muzika    muzikos mokytoja metodininkė    309        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
a.noreikaite@senamiescio-g.lt    

Orlovienė Vyta  kūno kultūra  kūno kultūros mokytoja ekspertė  128  I d  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
v.orloviene+@senamiescio-g.lt    

Palaimienė Rasa    matematika    vyresnioji matematikos mokytoja    124        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
r.palaimiene@senamiescio-g.lt    

Paulauskienė Dalia    dorinis  

ugdymas    

(etika)    

etikos mokytoja metodininkė    308        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
d.paulauskiene@senamiescio-g.lt   



Račkauskienė Vilma    technologijos    
    

dailė    

vyresnioji technologijų mokytoja    
    

vyresnioji dailės mokytoja    

108    IVS2  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
v.rackauskiene@senamiescio-g.lt   

Ramonienė Vitalija    anglų kalba    vyresnioji anglų kalbos mokytoja    323    IIIS2  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
v.ramoniene@senamiescio-g.lt     

Rukšėnienė Alma    biologija    biologijos mokytoja metodininkė    105    II b  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
a.rukseniene@senamiescio-g.lt    

Saračinskienė Rasa    lietuvių kalba    lietuvių kalbos mokytoja metodininkė    324    IIIS1  tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

r.saracinskiene@senamiescio-g.lt   

  

Sedleckienė Jolanta     lietuvių kalba    lietuvių kalbos mokytoja metodininkė    206    IVS1  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
j.sedleckiene@senamiescio-g.lt    

    

 informacinės   

technologijos  

    

braižyba    
    

technologijos    

vyresnysis informacinių technologijų 

mokytojas    

    

mokytojas    
    

vyresnysis technologijų mokytojas    

229    
    

    

    

    

116    

    tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

 

Sragauskienė Aistė  anglų kalba  anglų kalbos vyresnioji mokytoja  331  II e  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
a.sragauskiene@senamiescio-g.lt   

Stankevičienė Romualda    anglų kalba    anglų kalbos mokytoja ekspertė    214    IIIT  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
r.stankeviciene@senamiescio-g.lt    

 



Stankevičienė Žydronė    geografija    geografijos mokytoja metodininkė    107    I c  tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

z.stankeviciene@senamiescio-g.lt  

    



    

Statkevičienė Laima    istorija    istorijos mokytoja metodininkė    326    II c  tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

l.statkeviciene@senamiescio-g.lt    

Šereikienė Vida    bibliotekininkė  
 

istorija    

    

    

     

istorijos mokytoja metodininkė  
    

    

208    
207    

    

    tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
v.sereikiene@senamiescio-g.lt     

Šerėnienė Vida    socialinė 

pedagogė    
socialinė pedagogė ekspertė    328        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
v.sereniene@senamiescio-g.lt    

 Širkaitė Vilma    šokis    vyresnioji šokio mokytoja    217    
    

IVT1  tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

v.sirkaite@senamiescio-g.lt    

Vareikienė Violeta    vokiečių kalba    
    

rusų kalba    

vokiečių kalbos mokytoja metodininkė   
    

vyresnioji rusų kalbos mokytoja    

   222      tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

v.vareikiene@senamiescio-g.lt    

    

Vaškevičienė Lina    lietuvių kalba    lietuvių kalbos mokytoja ekspertė    325    I a  tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
l.vaskeviciene@senamiescio-g.lt   

Večkienė Leonora    anglų kalba    anglų kalbos mokytoja metodininkė    
    

123        tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

l.veckiene@senamiescio-g.lt     

Vidžiūnas Giedrius  fizika  fizikos mokytojas metodininkas  125    tel. nr. (8 349) 51088 el.   
paštas    

g.vidziunas@senamiescio-g.lt     

Zaklikovskaja Antonina    anglų kalba    anglų kalbos mokytoja metodininkė    316        tel. nr. (8 349) 51088 el.   

paštas    
a.zaklikovskaja@senamiescio-g.lt 


