
KAUNO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS 

                                           DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

              Nuo 2022 m. vasario 1 d. 

2021-2022 m. m. pedagoginiai darbuotojai 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Išsilavinimas,  specialybė Mokomasis dalykas, kvalifikacinė 

kategorija 

Kontaktai 

raštinės tel.   

8 37 332503 

+370 683 67710 1.  Agnė Andriušaitienė Aukštasis koleginis,  
Pradinio ugdymo pedagogika 

Pradinių klasių mokytoja, 

Parengiamosios klasės vadovė  

agne.andriusaitiene@kknuc.lt 

 

2.  Valentina  Bajarskienė Aukštasis  universitetinis, 

Defektologija ir oligofrenopedagogika  

su logopedija;  Surdopedagogika 

Surdopedagogė 

(tarties, kalbos ir klausos lavinimas) 

Vyr. surdopedagogė 

 
valentina.bajarskiene@kknuc.lt 

 

3.  Dalia Bakanienė Aukštasis universitetinis, pradinis 

ugdymas ir etika 

Auklėtoja (bendrabučio) 

Vyr. auklėtoja 

 
dalia.bakaniene@kknuc.lt 

 4.  Jolanta Bartkutė Aukštasis  universitetinis, Specialioji 

pedagogika ir logopedija;  

Surdopedagogika 

Specialioji pedagogė,  

Vyr. specialioji pedagogė 

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja 

 
spec.pedagoge@kknuc.lt 

5.  Renata Bastytė Aukštasis  universitetinis, Specialioji 

pedagogika ir logopedija;  

Surdopedagogika 

Surdopedagogė (tarties, kalbos ir klausos 

lavinimas),  

Vyr. surdopedagogė 

 
renata.bastyte@kknuc.lt 

6.  Birutė Balaišienė Aukštasis  universitetinis, edukologija, 

pradinio ugdymo mokytojo 

Pradinio ugdymo mokytoja 

3/4 kl. vadovė 

birute.balaisiene@kknuc.lt 

 

7.  Aušra Brejerienė Aukštasis  universitetinis, mokytojo  

kvalifikacija; Surdopedagogika 

Matematikos, ekonomikos ir verslumo, 

žmogaus ir saugos  mokytoja, 

 8/9 jungtinės ir 10 kl. vadovė 

Vyr. mokytoja 

 

ausra.brejeriene@kknuc.lt 

 

8.  Daiva Čekanavičiūtė Aukštasis neuniversitetinis, 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas (studijuoja) 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja daiva.cekanaviciute@kknuc.lt 

 

9.  Eglė Mikalina Dainienė Aukštasis  universitetinis, Specialioji 

pedagogika ir logopedija;  

Surdopedagogika 

Surdopedagogė 

(tarties, kalbos ir klausos lavinimas)  

Vyr. surdopedagogė 

 

egle.dainiene@kknuc.lt 

10.  Gertrūda Gečaitė Aukštasis, Ikimokyklinio  ugdymo 

pedagogikos profesinis bakalauras ir 

auklėtojo kvalifikacija  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

 

gertruda.gecaite@kknuc.lt 

 

mailto:agne.andriusaitiene@kknuc.lt
mailto:valentina.bajarskiene@kknuc.lt
mailto:dalia.bakaniene@kknuc.lt
mailto:spec.pedagoge@kknuc.lt
mailto:renata.bastyte@kknuc.lt
mailto:birute.balaisiene@kknuc.lt
mailto:ausra.brejeriene@kknuc.lt
mailto:daiva.cekanaviciute@kknuc.lt
mailto:egle.dainiene@kknuc.lt
mailto:gertruda.gecaite@kknuc.lt


11.  Greta Gečienė 

(vaiko auginimo atostogose) 

 

Aukštasis  universitetinis, socialinė 

pedagogika, socialinio pedagogo 

kvalifikacija 

Auklėtoja  

greta.geciene@kknuc.lt 

 

12.  Laimutė  Gervinskienė Aukštasis universitetinis, Fizika, 

mokytojo  kvalifikacija; 

Surdologopedija;  Edukologijos 

(švietimo vadyba) magistras 

Direktorė 

Mokytoja metodininkė  (surdopedagogė) 

 

direktore@kknuc.lt 

 

13.  Rita Gintutienė Aukštasis koleginis, pradinis 

ugdymas; 

Aukštasis  universitetinis, specialioji  

pedagogika 

Surdopedagogė  

rita.gintutiene@kknuc.lt 

 

14.  Tomas Ivanauskas Aukštasis universitetinis, geografijos 

mokytojas 

Istorijos mokytojas tomas.ivanauskas@kknuc.lt  

15.  Rasa Jankevičienė Aukštasis  universitetinis, Pradinis 

mokymas; Surdopedagogika; 

Edukologijos  magistras 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė 

(surdopedagogė) 

 

pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt 

 

16.  Aldona  Jarmulkienė Aukštasis  universitetinis, Biologija, 

mokytojo  kvalifikacija; Defektologija 

(oligofrenopedagogika) 

Biologijos, chemijos, gamtos ir 

žmogaus, geografijos mokytoja 

6 kl. vadovė 

Mokytoja metodininkė 

 

 

aldona.jarmulkiene@kknuc.lt 

17.  Daiva Jaškienė Aukštasis universitetinis, 

Anglų filologijos kvalifikacija 

Anglų kalbos mokytoja 

Vyr. mokytoja 

daiva.jaskiene@kknuc.lt 

 

18.  Ieva Jurgelevičiūtė Aukštasis universitetinis, sporto ir 

dalyko pedagogikos kvalifikaciją, 

ugdymo mokslų magistras 

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo 

mokytoja 

Pradinių kl. (šokio) mokytoja 

ieva.jurgeleviciute@kknuc.lt 

 

19.  Paulius Jurjonas Aukštasis  universitetinis, menų 

magistro kvalifikacinis laipsnis, 

pedagogo kvalifikacija 

Auklėtojas (pailgintos dienos) 

Technologijų, dailės mokytojas 

paulius.jurjonas@kknuc.lt 

20.  Regina  Kačinskienė Aukštasis universitetinis, Dailės ir 

technologijų pedagogika; Dailės 

pedagogika 

                     Auklėtoja (pailgintos 

dienos ir bendrabučio) 

                        Vyr. auklėtoja 

 
regina.kacinskiene@kknuc.lt 

21.  Elona Karalienė Aukštasis universitetinis, 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 

dailininko pedagogo kvalifikacija 

 Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja 

 

elona.karaliene@kknuc.lt 
 

22.  Aldona Kvaselytė Aukštasis  universitetinis, 

Pradinio ugdymo pedagogika 

Auklėtoja (pailgintos dienos ir bendrabučio) aldona.kvaselyte@kknuc.lt 
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23.  Irena  Launikaitienė Aukštasis  universitetinis, Specialioji  

pedagogika; surdopedagogika;  

informacinės technologijos 

Surdopedagogė 

(tarties, kalbos ir klausos lavinimas), inf. 

technologijų mokytoja 

Mokytoja  metodininkė (surdopedagogė) 

 

irena.launikaitiene@kknuc.lt 
 

24.  Eglė Neringa 

Marcinkevičienė 

Aukštasis  universitetinis, Socialinė 

pedagogika ir psichologija; 

Specialioji  pedagogika 

(surdopedagogika) 

Lietuvių gestų kalbos mokytoja 

Vyr. mokytoja 

 

egle.marcinkeviciene@kknuc.lt 

 

25.  Loreta Martišiūtė Aukštasis  universitetinis, 

Defektologija (oligofrenopedagogika  

su logopedija), defektologija 

(surdopedagogika) 

Surdopedagogė 

(tarties, kalbos ir klausos lavinimas)   

Surdopedagogė ekspertė 

 

loreta.martisiute@kknuc.lt 
 

26.  Lea Milašauskė 

 

Aukštasis  universitetinis, edukologija,  

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

profesinė kvalifikacija 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja lea.milasauske@kknuc.lt 

 

27.  Emilija Narbutiene Aukštasis  universitetinis, lietuvių 

filologija, dalyko pedagogo, lietuvių 

filologo 

Lietuvių kalbos mokytoja emilija.narbutiene@kknuc.lt 

 

28.  Regina  Narijauskaitė Aukštasis  universitetinis,  Kūno 

kultūra, sporto magistras 

Kūno kultūros mokytoja, 

Vyr. mokytoja 

 

regina.narijauskaite@kknuc.lt 

29.  Vilma  Narkevičienė Aukštasis  universitetinis, Psichologija,  

psichologijos magistras 

Psichologė,  IV kategorija  

psicholge@kknuc.lt 

30.  Vida Olbergienė Aukštasis  universitetinis, 

Ikimokyklinė pedagogika ir 

psichologija;  surdopedagogika 

Auklėtoja (bendrabučio) 

Vyr. auklėtoja 

 

vida.olbergiene@kknuc.lt 

31.  Aldona  Pilipavičienė Aukštasis  universitetinis, Istorijos 

mokytojo kvalifikacija;  

Defektologija oligofrenopeda-gogika  

ir logopedija), surdopedagogika 

Surdopedagogė 

(tarties, kalbos ir klausos lavinimas), 

Surdopedagogė  metodininkė 

 

aldona.pilipaviciene@kknuc.lt 

32.  Kristina  Pukinskaitė Aukštasis, 

Ikimokyklinio  ugdymo pedagogikos 

profesinis bakalauras ir auklėtojo 

kvalifikacija 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Vyr. Mokytoja 

 

kristina.pukinskaite@kknuc.lt 

 

 

mailto:irena.launikaitiene@kknuc.lt
mailto:egle.marcinkeviciene@kknuc.lt
mailto:loreta.martisiute@kknuc.lt
mailto:lea.milasauske@kknuc.lt
mailto:emilija.narbutiene@kknuc.lt
mailto:regina.narijauskaite@kknuc.lt
mailto:psicholge@kknuc.lt
mailto:vida.olbergiene@kknuc.lt
mailto:aldona.pilipaviciene@kknuc.lt
mailto:kristina.pukinskaite@kknuc.lt


33.  Violeta Pužienė Aukštasis  universitetinis, Ikimokyklinė 

pedagogika ir psichologija;  specialioji 

pedagogika (surdopedagogika) ir 

logopedija 

Auklėtoja (pailgintos dienos, 

bendrabučio) 

Vyr. auklėtoja 

 

violeta.puziene@kknuc.lt 

34.  Gintautė Sinkevičienė Aukštasis universitetinis, viešoji 

komunikacija, pedagogikos 

kvalifikacija 

Pradinių klasių mokytoja gintaute.sinkeviciene@kknuc.lt  

35.  Lina Subačienė Aukštasis  universitetinis, Lietuvių 

filologija,   mokytojo kvalifikacija; 

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 

pedagogika 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

lina.subaciene@kknuc.lt 

36.  Vaida Šarkuvienė 

 

Aukštasis universitetinis, Lietuvių 

filologijos bakalauras ir mokytojo 

kvalifikacija, lietuvių kalbotyra 

Lietuvių kalbos mokytoja 

5 kl. vadovė 

Vyr. mokytoja 

 

vaida.sarkuviene@kknuc.lt 

37.  Rytas Umbrasas Aukštasis  universitetinis, fizikos   

mokytojo kvalifikacija 

Fizikos mokytojas 

 

rytas.umbrasas@kknuc.lt 

38.  Miglė Valiukevičė 

 

Aukštasis universitetinis, Religijos 

mokslų bakalauras, mokytojo 

kvalifikacija 

Dorinio ugdymo mokytoja,  

auklėtoja (bendrabučio) 

Vyr. auklėtoja 

 

migle.valiukevice@kknuc.lt 

 

39.  Agnė Valkiūnienė 

(vaiko auginimo atostogose) 

 

 

 

 

Aukštasis  universitetinis, taikomoji 

fizinė veikla; neįgaliųjų reabilitologo 

kvalifikacija 

 

 

Auklėtoja agnė.valkiuniene@kknuc.lt 

 

40.  Rasa Vilimienė Aukštasis  universitetinis, socialinio 

pedagogo kvalifikacija 

Socialinių mokslų mokytojo profesinė  

kvalifikacija 

Socialinė pedagogė 

7 kl. vadovė 

 

soc.pedagoge@kknuc.lt 

 

41.  Jūratė Audronė Virkutienė Aukštasis  universitetinis, Biologijos  

mokytojo kvalifikacija;  Defektologija 

(surdopedagogika) 

Surdopedagogė (tarties, kalbos ir 

klausos lavinimas)  

Surdopedagogė  metodininkė 

jurate.virkutiene@kknuc.lt 
 

42.  Virginija  Voznikienė Aukštasis  universitetinis, Pradinio 

mokymo pedagogika; 

surdopedagogika 

Pradinių klasių mokytoja, 

 1/2 jungtinės kl. vadovė 

Mokytoja metodininkė 

virginija.voznikiene@kknuc.lt 

 

Nepedagoginiai darbuotojai (specialistai) 

43.  Martynas Jankauskas Aukštesnysis, statyba ir verslas, 

jaunesnysis inžinierius 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pavaduotojas.ukiui@kknuc.lt 

44.  Justė Karinauskaitė Aukštasis  koleginis,  

Įstaigų ir įmonių administravimas 

Dokumentų specialistė kknuc@kknuc.lt 
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45.  Asta Balnanosienė Aukštasis universitetinis, 

bibliotekininkystės – bibliografijos 

magistras 

Bibliotekininkė biblioteka@kknuc.lt 

46.  Mindaugas Zakšauskas Aukštasis universitetinis, informatikos 

specialisto bakalauras 

Informacinių technologijų sistemų 
administratorius 

mindaugas.zaksauskas@kknuc.lt 

 47.  Justinas Matulevičius Aukštasis universitetinis, radijo 

inžinieriaus magistras 

Ūkio darbuotojas justinas.matulevicius@kknuc.lt 

48.  Nikolajus Jerofejevas Aukštesnysis, 

Inžinierius mechanikas 

Ūkio darbuotojas Nikolajus.jerefojevas@kknuc.lt 

49.  Aldona Koryznienė Aukštasis universitetinis, slaugos 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 

bendrosios praktikos slaugytojo 

kvalifikacija 

Slaugos specialistė aldona.koryzniene@kknuc.lt 

50.  Skirmutė Navalinskaitė Aukštasis universitetinis, socialinė 

pedagogika ir psichologija, gestų 

kalbos mokytojo kvalifikacija 

Gestų kalbos vyresnioji vertėja skirmute.navalinskaite@kknuc.lt 

Mokytojo padėjėjai 

51.  Jurgita Borovskienė Vidurinis, Slaugytojo padėjėjo 

mokymo programa (9 sav.), slaugytojo 

padėjėjo kompetencija 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja jurgita.borovskiene@kknuc.lt 

52.  Bronė Gervickienė Spec. vidurinis, dietinio maitinimo 

virėjos profesinė kvalifikacija 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja brone.gervickiene@kknuc.lt 

53.  Renata Saprykina Aukštasis koleginis, socialinio darbo 

profesinio bakalauro laipsnis, 

socialinio darbuotojo kvalifikacija 

Mokytojo padėjėja renata.saprykina@kknuc.lt 

54.  Deimantė Sinkevičienė 
(vaiko auginimo atostogose) 
 

Vidurinis Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja deimante.tamulionyte@kknuc.lt 

55.  Vita Pociūtė-Motiečienė Aukštasis neuniversitetinis, dizainerio 

profesinė kvalifikacija 

Mokytojo padėjėja vita.motieciene@kknuc.lt 

56.  Vaida Naujokienė Vidurinis Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja vaida.naujokiene@kknuc.lt 

57.  Vilija Rasimavičienė Vidurinis Mokytojo padėjėja vilija.rasimaviciene@kknuc.lt  

58.  Ieva Rutkauskienė Vidurinis, konditerio profesinė 

kvalifikacija 

Mokytojo padėjėja ieva.rutkauskiene@kknuc.lt 

59.  Gabija Varenkevičiūtė Vidurinis Mokytojo padėjėja gabija.varenkeviciute@kknuc.lt 
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60.  Rasa Verbovskienė Vidurinis Mokytojo padėjėja rasa.verbovskiene@kknuc.lt 

 


