
Mokytojo vardas 

ir pavardė 

TRUMPALAIKĖS KONSULTACIJOS (< 45 min.)  

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Komentarai 

Balčytienė Inga 

(lietuvių kalba ir 

literatūra) 

    

8 pamoka  

(14:45–15:30)  

lyginė sav. – 5a ir 5b, 

*nelyginė sav. – 7b ir 7c  

(203 kab.) 

    

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Baradinskienė 

Valentina 

(matematika) 

7-8 pamoka 

114 kab. 
        

nuotolinės konsultacijos 

neorganizuojamos 

Daunoraitė 

Loreta 

(matematika) 

7-8 pamoka 

 109 kab. 
        

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Drazdovienė 

Kristina  

(anglų kalba) 

    

7 pamoka  

(13:50–14:35)  

112 kab. 

    

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Gavorskienė Ineta 

(informacinės 

technologijos) 

  

7 pamoka  

(13.40–14.35)                          

206 kab. 

      

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Jasaitienė Miglė 

(lietuvių kalba ir 

literatūra) 

    

7.30 val.  

(*nelyginė sav. 6a ir 6d /  

lyginė sav. 8a ir 8d 

 105 kab. 

    

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Juškevičienė Lina 

(vokiečių kalba) 
      

6  pamoka  

(12.55–13.40) 

013 kab. 

  

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Kungienė Nora 

(anglų kalba) 
       

6 pamoka 

(12.35–13.40) 

207 kab. 

8d kl. mokiniai tariasi 

individualiai 



Laurelienė 

Jurgita  

(anglų kalba) 

8 pamoka  

(14.40–15.20 val.)  

204 kab. 

        

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Mačiulskienė Lina 

(lietuvių kalba ir 

literatūra) 

      
7 pamoka  

(106 kab.) 
  

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Malinauskienė 

Indra  

(anglų kalba) 

    

8 pamoka  

(14.45–15.30)  

(205 kab.) 

    

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Malinauskienė 

Rasa (lietuvių 

kalba ir 

literatūra) 

    

8 pamoka  

(14:45–15:30)  

208 kab. 

    

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Mendelienė Aušra 

(geografija) 
        

7 pamoka 

(13:50–14:35) 

209 kab. 

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Mickaitienė 

Ramunė (fizika, 

gamta ir žmogus) 

  
07:30   

(202 kab.) 
      

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Ramanauskaitė 

Vaida  

(anglų kalba) 

  

7 pamoka  

(13.50–14.35)                         

116 kab. 

     

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Remeikienė Erika 

(anglų kalba) 
  

7 pamoka 

(13:50–14:35) 

107 kab. 

      

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Saulytienė Aušra 

(biologija) 
  107 kab.     

7 pamoka 

(13:50–14:35) 

108 kab. 

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Statkuvienė Rasa 

(matematika) 

7-8 pamokos 

(13.50–15.25)  

110 kab. 

        
8d tariasi iš anksto, kada 

reikia konsultacijos 



Šimkuvienė 

Jūratė  

(prancūzų kalba) 

  
8 pamoka  

(013 kab.) 
      

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Vinogradovaitė 

Vaida (istorija) 
    

8 pamoka (14:45–15:30), 

111 kab. 
    

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

Zdanavičienė 

Laima (chemija, 

gamta ir žmogus) 

      

Po 7 pamokų 

14.45–15.30  

(202 kab.) 

  

dėl nuotolinių 

konsultacijų tariamasi 

individualiai 

 

*Spalio 24–28 nelyginė savaitė 

*Lapkričio 7–11 nelyginė 

*Lapkričio 14–18 lyginė 

*Lapkričio 21–25 nelyginė 

*Lapkričio 28– gruodžio 2d. lyginė 

*Gruodžio 5–9 nelyginė 

*Gruodžio 12–16 lyginė 

*Gruodžio 19–23 nelyginė 

 

 

 

 

 


