PEDAGOGŲ IR SPECIALISTŲ KONTAKTAI NUOTOLINO UGDYMO
(KARANTINO) LAIKOTARPIUI
1. Simas Survila, gimnazijos direktorius:
el. paštas - direktorius@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 687 29050;
2. Vitalija Ukrinienė, pavaduotoja ugdymui/lietuvių k. mokytoja metodininkė:
el. paštas - vitalija.ukriniene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 655 43667;
3. Jūratė Ruzveltienė, chemijos vyr. mokytoja:
el. paštas - jurate.ruzveltiene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 682 17283;
4. Vilius Didžpetris, technologijų vyr. mokytojas:
el. paštas - vilius.didzpetris@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 624 86633;
5. Angelė Pocevičienė, bibliotekininė:
el. paštas - angele.poceviciene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 612 39696;
6. Neringa Talmontienė, dorinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo pedagogė:
el. paštas - neringa.talmontiene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 688 26258;
7. Kristina Kerpė, vokiečių k. vyr. mokytoja:
el. Pastas - kristina.kerpe@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 656 64470,
Messenger - Kristina Kerpė;
8. Audronė Sodienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė:
el. paštas - audrone.sodiene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 682 14768;
9. Rita Raugienė, II gimnazijos kl. vadovė/geografijos ir kūno k. mokytoja metodininkė:
el. paštas - rita.raugiene@neringosgimnazija.lt, 8 650 94950;
10. Ramunė Kubiliutė, 3 kl. mokytoja/pradinių kl. mokytoja metodininkė:
el. paštas - ramune.kubiliute@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 611 77667;
11. Rovena Šerpetauskienė, 2 kl. mokytoja/pradinių kl. mokytoja metodininkė:
el. paštas - rovena.serpetauskiene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 616 28628;
12. Dalia Andrijauskienė, 4 kl. mokytoja/pradinių kl. mokytoja metodininkė:
el. paštas. - dalia.andrijauskiene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 682 14769;
13. Rasa Ulytė, 1 kl. mokytoja/pradinių kl. mokytoja metodininkė:
el. paštas - rasa.ulyte@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 688 79174;
14. Rolandas Šerpetauskas, kompiuterių tinklo administratorius:
el. paštas - ikt@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 657 80867
15. Inga Vainutienė, 8 klasės vadovė/anglų k. mokytoja metodininkė:
el. paštas - inga.vainutiene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 620 81916;

16. Violeta Montvilaitė, lietuvių k. vyr. mokytoja:
el. paštas - violeta.montvilaite@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 682 14810;
17. Neringa Sadauskienė, anglų k. mokytoja metodininkė:
el. paštas - neringa.sadauskiene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 651 18409;
18. Laimonas Meška, matematikos mokytojas:
el. paštas - laimonas.meska@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 693 85593;
19. Igoris Miliūnas, fizikos/matematikos vyr. mokytojas:
el. paštas - igoris.miliunas@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 614 42218
20. Audronė Buržinskienė, 5 kl. vadovė/muzikos mokytoja ekspertė:
el. paštas - audrone.burzinskiene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 616 00884;
21. Jolita Kundrotaitė, 6 kl.vadovė/technologijų vyr. mokytoja:
el.paštas - jolita.kundrotaite@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 625 58209;
22. Viktoras Kriukovas, IV gimnazijos kl.vadovas/biologijos/kūno k. mokytojas metodininkas:
el. paštas - viktoras.kriukovas@neringosgimnazija. tel. nr. - 8 670 67 448;
23. Vilma Maksevičienė, 7 kl.vadovė/istorijos vyr. mokytoja:
el. paštas - vilma.makseviciene@neringosgimnazija.lt, tel. nr. - 8 681 63189.

Švietimo pagalbos specialistų darbo grafikai ir kontaktai nuotolinio mokymo organizavimo laikotarpiu

Psichologė,
karjeros ugdymo specialistė
ASTA ŽUKAUSKIENĖ
Darbo laikas:
Pirmadieniais – penktadieniais
11.00 – 15.00
Konsultacija vykdoma susisiekus
telefonu arba el. paštu ir sutarus
konkretų laiką arba nedelsiant (jei tuo
metu esu laisva)

Logopedė – specialioji pedagogė
DALIA SKUODIENĖ

Visuomenės sveikatos specialistė
MONIKA LAVICKIENĖ

Konsultacijų laikas:
Pirmadienis
8:30 -16:00
Penktadienis
8:30 -16:00

Darbo laikas
Pirmadienis, trečiadienis,
ketvirtadienis 8-17 val.

Pietų pertrauka 12:00 -12:30

Šiuo ekstremalios situacijos
laikotarpiu esu pasiekiama visą
parą, jei nesu budėjime.

Socialinė pedagogė
INDRĖ SADONYTĖ
Darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais
8.00 – 17.00
Penktadieniais 8.00 – 14.00
Pietūs 12.00 – 12.45

Konsultacija vykdoma susisiekus
telefonu arba el. paštu ir sutarus
konkretų laiką arba nedelsiant (jei
tuo metu esu laisva)
GALIMA SUSISIEKTI:
Telefonu +370 612 78209
Vaizdo skambučiu per:
Messenger (ieškoti kontaktuose "Asta
Zukauskiene")
Viber (telefono Nr. +370 612 78209).
Raštu:
 Tamo dienynas,
 el. paštu
asta.zukauskiene@neringosgi
mnazija.lt,
 Messenger – Asta Zukauskiene

KONTAKTAI:
Tel. 8 610 09716
Vaizdo skambutis - Skype (ieškoti
kontaktuose Dalia Skuodienė)
Raštu – Tamo dienynas
el. paštu –
dalia.skuodiene@neringosgimnazija.
lt

GALIMA SUSISIEKTI:
Telefonu +370 640 93345
Raštu:
Tamo dienyne,
el. paštu monika@sveikatosbiuras.lt

KONTAKTAI:
Telefonu - 8 677 76913
Vaizdo skambučiu šiomis
programomis:
Messenger (ieškoti kontaktuose
"Indrė Sadonytė"), Skype (ieškoti
kontaktuose "Viglija"),
Viber (ieškoti telefono numeriu 8 677
76913).
Raštu - Tamo dienynu,
el. paštu indre.sadonyte@neringosgimnazija.lt.

