
KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS 

 MOKYTOJŲ SĄRAŠAS  2017-2018 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Darbovietės 

tipas 

(pagrindinė, 

nepagrindinė) 

Mokomieji 

dalykai 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Darbo 

telefonas 

1.  Šlajienė Jolita aukštasis direktorė pagrindinė  I-ji vadybinė  kvalifikacinė 

kategorija, mokytoja 

metodininkė 

8(46) 346127 

2.  Daina Šalvė aukštasis direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

pagrindinė solfedžio mokytoja metodininkė 8(46) 340450 

3.  Sinkevičiūtė Žydrė   aukštasis skyriaus vedėja pagrindinė chorinis 

dainavimas, 

solfedžio 

mokytoja metodininkė 8(46) 297074 

4.  Šleinius Vilius aukštasis skyriaus vedėjas pagrindinė choreografija II-ji vadybinė kvalifikacinė 

kategorija, mokytojas 

ekspertas 

8(46) 346206 

5.  Ambrozaitienė Edita aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas  mokytoja metodininkė,  

vyr. koncertmeisterė 

 

6.  Ambrozaitis Tomas aukštasis mokytojas pagrindinė chorinis 

dainavimas 

mokytojas ekspertas  

7.  Andrijanova Natalja aukštasis mokytoja pagrindinė solfedžio vyr. mokytoja  

8.  Bachmistova Jelena   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja metodininkė  

9.  Balčiūnaitė Jolanta aukštasis koncertmeisterė pagrindinė  koncertmeisterė metodininkė  

10.  Banaitienė Jolanta aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja,  

vyr. koncertmeisterė 

 

11.  Bandzevičienė Eglė aukštasis koncertmeisterė pagrindinė fortepijonas koncertmeisterė metodininkė  

12.  Baranauskienė Rasa   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja metodininkė, 

koncertmeisterė metodininkė 

 

13.  Baranskaitė Lilija aukštasis mokytoja pagrindinė muzikos teorija, 

solfedžio 

mokytoja metodininkė 

 

 

14.  Bėkšienė Daiva aukštasis mokytoja pagrindinė kanklės mokytoja metodininkė  

15.  Bičinajeva Tatjana   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja  

16.  Buika Alfredas   aukštasis mokytojas pagrindinė trimitas, 

trombonas 

mokytojas 

metodininkas 

 

17.  Čepliauskienė Danguolė aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas  vyr. mokytoja,  

vyr. koncertmeisterė 
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18.  Damijonaitytė Loreta   aukštasis mokytoja pagrindinė choreografija mokytoja ekspertė  

19.  Deiner Galina aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja metodininkė  

20.  Dobrovolskienė Edita   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja  

21.  Dragūnienė Sonata aukštasis mokytoja pagrindinė muzikos istorija, 

solfedžio 

mokytoja metodininkė  

22.  Dromantaitė Loreta aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja,  

koncertmeisterė metodininkė 

 

23.  Dubrienė Linita aukštasis mokytoja pagrindinė kanklės mokytoja metodininkė  

24.  Dziuba Liubov aukštesnysis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja,  

vyr. koncertmeisterė 

 

25.  Fabijonavičienė Regina   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja metodininkė  

26.  Farhat Lina aukštasis mokytoja pagrindinė choreografija vyr. mokytoja  

27.  Filatova Tatjana aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas,  

klasikinis 

dainavimas 

mokytoja metodininkė  

28.  Gaidamavičienė Vida aukštasis mokytoja pagrindinė kanklės mokytoja metodininkė  

29.  Garuckas Romualdas aukštasis mokytojas pagrindinė muzikos istorija mokytojas metodininkas  

30.  Gaubienė Akvilina aukštasis mokytoja pagrindinė fleita vyr. mokytoja  

31.  Gedminienė Rūta aukštasis mokytoja pagrindinė smuikas mokytoja metodininkė  

32.  Grigalienė Natalija aukštasis mokytoja pagrindinė smuikas mokytoja metodininkė  

33.  Jautžemienė Daiva aukštasis mokytoja nepagrindinė fortepijonas mokytoja metodininkė  

34.  Jakienė Ona aukštasis mokytoja pagrindinė choreografija mokytoja metodininkė  

35.  Jaskovec Jelena   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja metodininkė, 

koncertmeisterė metodininkė 

 

36.  Juškevičienė Genovaitė aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja metodininkė  

37.  Kačegavičienė Liudmila aukštasis mokytoja pagrindinė akordeonas mokytoja metodininkė  

38.  Kasinskaitė Laura aukštasis mokytoja nepagrindinė obojus mokytoja  

39.  Kastravickas Romualdas aukštasis mokytojas pagrindinė klasikinė gitara vyr. mokytojas  

40.  Kaštaunas Kęstutis aukštasis mokytojas pagrindinė gitara mokytojas  

41.  Kaubrienė Jurgita aukštasis mokytoja pagrindinė kanklės mokytoja metodininkė  

42.  Kazanceva Jelena aukštasis mokytoja pagrindinė solfedžio, 

muzikos teorija 

mokytoja metodininkė, 

koncertmeisterė metodininkė 

 

43.  Keinienė Irma aukštasis mokytoja pagrindinė džiazinis 

dainavimas 

vyr. mokytoja  

44.  Kėža Alfonsas   aukštasis koncertmeisteris pagrindinė  koncertmeisteris 

metodininkas 

 

45.  Kiesienė Laura   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja, 

vyr. koncertmeisterė 
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46.  Kleibienė Renata aukštasis mokytoja pagrindinė fleita mokytoja  

47.  Klimienė Audrona aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja  

48.  Kmitienė Rūta   aukštasis mokytoja pagrindinė smuikas vyr. mokytoja  

49.  Kneižienė Vilija aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas 

 

mokytoja metodininkė  

vyr. koncertmeisterė 

 

50.  Koklenkova Svetlana aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja  

51.  Kontautienė Asta aukštasis mokytoja nepagrindinė chorinis 

dainavimas, 

solfedžio 

mokytoja metodininkė  

52.  Kontrimienė Asta   aukštasis mokytoja pagrindinė smuikas vyr. mokytoja  

53.  Kostinienė Vida aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja  

54.  Krasnopiorov Večeslav aukštasis mokytojas nepagrindinė mušamieji muz. 

instrumentai 

mokytojas metodininkas  

55.  Kučikas Marijus aukštasis mokytojas, 

koncertmeisteris 

nepagrindinė fortepijonas mokytojas, 

koncertmeisteris 

metodininkas 

 

56.  Kučinskienė Valdonė aukštasis koncertmeisterė nepagrindinė  mokytoja metodininkė  

57.  Kučinskis Jonas   aukštasis mokytojas pagrindinė klarnetas, 

saksofonas 

mokytojas metodininkas  

58.  Kunickienė Miranda aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja, 

vyr. koncertmeisterė 

 

59.  Laurinavičius Žygimantas aukštasis mokytojas pagrindinė akordeonas mokytojas metodininkas  

60.  Letukė Edita aukštasis mokytoja pagrindinė choras, solfedžio mokytoja  

61.  Lingvenis Marius aukštasis mokytojas pagrindinė chorinis 

dainavimas, 

solfedžio 

vyr. mokytojas  

62.  Lubytė Donata aukštasis mokytoja nepagrindinė Šokio ugdymas mokytoja  

63.  Lukauskienė Rūta 

 

aukštasis mokytoja pagrindinė muzikos teorija, 

choras 

vyr. mokytoja  

64.  Macenienė Rasa aukštasis mokytoja pagrindinė choreografija mokytoja  

65.  Majerovič Nina   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja, 

vyr. koncertmeisterė 

 

66.  Maslova Olga   aukštasis koncertmeisterė pagrindinė  vyr. koncertmeisterė  

67.  Mieleikienė Aušra aukštasis mokytoja nepagrindinė fleita mokytoja metodininkė  

68.  Mikutis Petras aukštasis mokytojas pagrindinė chorinis 

dainavimas, 

solfedžio 

mokytojas metodininkas 

 

 

69.  Milerius Antonas aukštasis mokytoja nepagrindinė saksofonas mokytojas metodininkas  
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70.  Mitkuvienė Zita aukštasis mokytoja pagrindinė solfedžio vyr. mokytoja  

71.  Mockuvienė Vilija   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja  

72.  Narmontė Viktorija aukštasis mokytoja pagrindinė kanklės mokytoja  

73.  Navickienė Valentina aukštasis mokytoja pagrindinė akordeonas mokytoja metodininkė  

74.  Norbutaitė Jolanta aukštasis mokytoja pagrindinė choreografija mokytoja metodininkė  

75.  Olišauskienė Lolita aukštasis mokytoja pagrindinė choreografija mokyt. metodininkė  

76.  Osipenko Tatjana aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas 

 

mokytoja metodininkė,  

koncertmeisterė metodininkė 

 

77.  Parfionova Liudmila aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja  

78.  Penkauskas Vitalijus aukštasis mokytojas pagrindinė klasikinė gitara vyr. mokytojas  

79.  Petreikienė - Rybakova 

Lilijana  

aukštasis koncertmeisterė nepagrindinė  koncertmeisterė 

metodininkė 

 

80.  Pocė Renata aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja,  

koncertmeisterė metodininkė 

 

81.  Posėčnienė Vilija   aukštasis mokytoja pagrindinė muzikos istorija, 

choras 

mokytoja metodininkė  

82.  Pranauskienė Irena aukštasis mokytoja pagrindinė smuikas mokytoja metodininkė  

83.  Putna Mindaugas aukštasis koncertmeisteris pagrindinė  vyr. koncertmeisteris  

84.  Ramoška Povilas aukštasis mokytojas 

koncertmeisteris 

nepagrindinė muzikos 

kompozicija 

mokytojas 

koncertmeisteris 

 

85.  Revutienė Vilija aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja ekspertė  

86.  Ruškienė Aistė aukštasis mokytoja pagrindinė klasikinis 

dainavimas 

vyr. mokytoja  

87.  Samuolienė Alina aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja  

88.  Selenienė  Silvija aukštasis mokytoja pagrindinė papildomas 

instrumentas 

vyr. mokytoja  

89.  Senkutė Vilma aukštasis mokytoja pagrindinė violončelė vyr. mokytoja  

90.  Simaitytė Gaivilė aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas koncertmeisterė  

91.  Stonytė Genovaitė aukštasis mokytoja pagrindinė smuikas mokyt. metodininkė  

92.  Strelcova Irina aukštasis mokytoja pagrindinė solfedžio vyr. mokytoja  

93.  Šapolaitė Edita aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja,  

vyr. koncertmeisterė 

 

94.  Šarkuvienė Vanda   aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja ekspertė  

95.  Šiaučiukėnienė Dalia aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas, 

choras 

vyr. mokytoja  

96.  Šileika Remigijus aukštasis mokytojas nepagrindinė kompozicija mokytojas metodininkas  

97.  Šileris Edvardas aukštasis koncertmeisteris pagrindinė  koncertmeisteris 

metodininkas 
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98.  Timašiov Viktor aukštasis mokytojas pagrindinė klasikinė gitara mokytojas metodininkas  

99.  Tumanovas Anatolijus aukštasis mokytojas pagrindinė birbynė, 

lumzdelis 

mokytojas ekspertas  

100.  Tumanovienė Loreta aukštasis mokytoja pagrindinė kanklės mokytoja ekspertė  

101.  Tuzikienė Daiva aukštasis mokytoja pagrindinė solfedžio mokytoja metodininkė  

102.  Tverijonienė Erlanda aukštasis mokytoja pagrindinė džiazinis 

dainavimas 

mokytoja ekspertė  

103.  Urbonienė Margarita aukštasis mokytoja pagrindinė smuikas mokytoja metodininkė  

104.  Urlovienė Ermanda aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja metodininkė  

105.  Usevičienė Valentina aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja  

106.  Vainilavičienė Gražina aukštesnysis mokytoja pagrindinė fortepijonas vyr. mokytoja  

107.  Vaisman  Genia   aukštasis mokytoja pagrindinė muzikos istorija mokytoja metodininkė  

108.  Vaitkūnienė Edita aukštasis mokytoja pagrindinė akordeonas vyr. mokytoja  

109.  Vaitkutė Aušra aukštasis mokytoja- 

koncertmeisterė 

pagrindinė fortepijonas mokytoja, 

vyr. koncertmeisterė 

 

110.  Veretenčevienė Rasa aukštasis mokytoja pagrindinė džiazinis 

dainavimas 

mokytoja metodininkė  

111.  Vindžigalskienė Regina aukštasis mokytoja nepagrindinė chorinis 

dainavimas, 

solfedžio  

mokytoja ekspertė  

112.  Visockienė Virginija aukštasis mokytoja pagrindinė smuikas mokytoja ekspertė  

113.  Zelenskaja Olga aukštasis mokytoja, 

koncertmeisterė 

pagrindinė fortepijonas 

 

mokytoja  

114.  Zvėrkienė Julija aukštasis mokytoja pagrindinė džiazinis 

dainavimas 

vyr. mokytoja  

115.  Žagarienė Tamara aukštasis mokytoja pagrindinė fortepijonas mokytoja ekspertė  

116.  Žapnickienė Virginija aukštasis mokytoja pagrindinė kanklės mokytoja metodininkė  


