
PROFESIJOS MOKYTOJAI 

Pavardė, vardas  Kvalifikacinė kategorija Dėstomi dalykai/moduliai Auklėjamoji 

grupė 

Kontaktai 

Baužienė Rita  

 

Mokytoja Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai 

V21V rita.bauziene@ktm.lt 

Beleckytė Alma  

 

Mokytoja  metodininkė 

 

Viešbučių, restoranų, viešojo 

maitinimo posričio dalykų 

profesijos mokytoja-metodininkė 

PB20/PB21V alma.beleckyte@ktm.lt 

Blagnis Mindaugas  

 

Turizmo ir laisvalaikio 

vadybos 

vyresnysis profesijos 

mokytojas 

Poilsio paslaugų agento specialybės 

profesinio mokymo dalykai 

 mindaugas.blagnis@ktm.lt 

Budraitienė Nijolė  

 

Maisto ruošimo vyresnioji 

profesijos mokytoja —

metodininkė  

Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai 

V21 nijole.budraitiene@ktm.lt 

Buivydienė Rima  

 

Verslo ir administravimo 

srities 

finansų, bankininkystės ir 

draudimo posričio programų 

profesijos mokytoja 

metodininkė 

Apskaitininko specialybės profesinio 

mokymo moduliai, Finansinių paslaugų 

teikėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai 

F20d rima.buivydiene@ktm.lt 

Busilienė Vilhelmina  

 

Vyresnioji profesinės etikos 

ir 

psichologijos mokytoja 

Estetikos ir neformalaus 

ugdymo 

dizaino vyresnioji profesijos 

mokytoja  

Apskaitininko specialybės profesinio 

mokymo moduliai, Finansinių paslaugų 

teikėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai, Kaimo turizmo organizatoriaus 

specialybės profesinio mokymo moduliai, 

Poilsio paslaugų agento specialybės 

profesinio mokymo dalykai, 9, 10 klasių 

šiuolaikinių menų dalykas 

R21/S21 vilma.busiliene@ktm.lt 

Čeplinskienė Gintarė  

 

Mokytoja Konditerio specialybės profesinio 

mokymo moduliai 

K21V gintare.ceplinskiene@ktm.lt 

Dalibagienė Audronė  Neturi Konditerio specialybės profesinio 

mokymo moduliai 

A21/K21 audrone.dalibagiene@ktm.lt 



Dedurienė Dalia 

  

Turizmo ir laisvalaikio 

vadybos 

vyresnioji profesijos 

mokytoja 

Poilsio paslaugų agento specialybės 

profesinio mokymo dalykai, 

Kaimo turizmo organizatoriaus 

specialybės profesinio mokymo moduliai, 

10 klasės technologijų dalykas 

A20/T20 dalia.deduriene@ktm.lt 

Dvarionienė Laima  

 

Dokumentų valdymo 

profesijos 

mokytoja metodininkė 

Finansinių paslaugų teikėjo specialybės 

profesinio mokymo moduliai, Poilsio 

paslaugų agento specialybės profesinio 

mokymo dalykai 

 laima.dvarioniene@ktm.lt 

Eglė Tutlienė  

 

Vyresnioji mokytoja Apskaitininko specialybės profesinio 

mokymo moduliai, Finansinių paslaugų 

teikėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai, Poilsio paslaugų agento 

specialybės profesinio mokymo dalykai, 

Sporto klubo veiklos organizatoriaus 

specialybės profesinio mokymo dalykai 

B22V/S22V egle.tutliene@ktm.lt 

Eidininkienė Vilma  

 

Neturi Apskaitininko specialybės profesinio 

mokymo moduliai 

A22V2/ 

A22T2 

vilma.eidininkiene@ktm.lt 

Einikienė Vilma  

 

Buhalterinės apskaitos ir 

finansų 

profesijos mokytoja 

metodininkė 

 

Apskaitininko specialybės profesinio 

mokymo moduliai, 10 klasės technologijų 

dalykas 

 vilma.einikiene@ktm.lt 

Jadova Svetlana  

 

Maisto ruošimo mokytoja 

metodininkė 

Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai 

 svetlana.jadova@ktm.lt 

Jakučiūnienė 

Liudvika  

 

Prekybos, dokumentų 

valdymo ir 

informacinių technologijų 

mokytoja metodininkė 

Apskaitininko specialybės profesinio 

mokymo moduliai, Finansinių paslaugų 

teikėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai, Kaimo turizmo organizatoriaus 

specialybės profesinio mokymo moduliai, 

Poilsio paslaugų agento specialybės 

profesinio mokymo dalykai, 9 klasės 

informacinių technologijų dalykas 

A21/K21 

A22V1/A22T

1 

liudvika.jakuciuniene@ktm.lt 

Kazakova Alina  Neturi Padavėjo ir barmeno specialybės PB21 alina.kazakova@ktm.lt 



 profesinio mokymo moduliai 

Klimaitė Vita  

 

Neturi Konditerio specialybės profesinio 

mokymo moduliai 

K20 vita.beniusiene@ktm.lt 

Lenkauskienė Erika 

 

Vyresnioji profesijos 

mokytoja 

(viešbučių ir maitinimo 

paslaugos) 

Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai 

V22V, V22T 

V21T 

erika.lenkauskiene@ktm.lt 

 

Lubys Marius  

 

Neturi Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai, konditerio specialybės 

profesinio mokymo moduliai 

PB22V, 

PB22T 

marius.lubys@ktm.lt 

Mockienė Vilma  Viešbučių, restoranų, viešojo 

maitinimo posričio profesinio 

mokymo programų vyresnioji 

profesijos mokytoja 

Padavėjo ir barmeno profesinio mokymo 

moduliai 

 vilma.mockiene@ktm.lt 

Mockutė Kristina  

 

Viešbučių, restoranų ir 

viešojo 

maitinimo posričio programų 

dalykų vyresnioji profesijos 

mokytoja 

Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai 

 kristina.mockute@ktm.lt 

Petrulienė Albina  

 

Viešbučių, restoranų, viešojo 

maitinimo posričio dalykų 

profesijos mokytoja 

metodininkė 

Virėjo ir padavėjo barmeno specialybės 

profesinio mokymo moduliai 

 albina.petruliene@ktm.lt 

Poškutė Inga  

 

Viešbučių, restoranų, viešojo 

maitinimo posričio dalykų 

profesijos mokytoja – 

metodininkė 

Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai 

V20 inga.poskute@ktm.lt 

 

 

Stasiulienė Ilona  

 

Maisto ruošimo vyresnioji 

profesijos mokytoja 

Konditerio specialybės profesinio 

mokymo moduliai 

K22V/K22T ilona.stasiuliene@ktm.lt 

Šertvytienė Raimonda  

 

Buhalterinės apskaitos ir 

raštvedybos pagrindų 

vyresnioji 

Apskaitininko specialybės profesinio 

mokymo moduliai, Sporto klubo veiklos 

organizatoriaus specialybės profesinio 

B22/P22 raimonda.sertvytiene@ktm.lt 



profesijos mokytoja mokymo dalykai 

Urbutienė Edita  

 

Viešbučių, restoranų, viešojo 

maitinimo posričio dalykų 

vyresnioji profesijos 

mokytoja 

Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai 

 edita.urbutiene@ktm.lt 

Vaitiekienė Virginija  

 

Prekybos profesijos mokytoja 

metodininkė 

Profesinio mokymo modulis „Saugus 

elgesys ekstremaliose situacijose“ 

 virginija.vaitekiene@ktm.lt 

Variakojienė Inga Mokytoja Sporto klubo veiklos organizatoriaus 

specialybės profesinio mokymo dalykai 

A22/S22 inga.variakojiene@ktm.lt 

Vibrienė Simona  

 

Mokytoja Konditerio specialybės profesinio 

mokymo moduliai 

K22 simona.vibriene@ktm.lt 

Visockienė Rosita  

 

Mokytoja Konditerio specialybės profesinio 

mokymo moduliai 

V22 rosita.visockiene@ktm.lt 

 

Rubavičiūtė Greta Neturi Virėjo specialybės profesinio mokymo 

moduliai, konditerio specialybės 

profesinio mokymo moduliai 

PB22 greta.rubaviciute@ktm.lt 

Zuikauskaitė-

Rašinskė Audrėja 

Psichologijos bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis 

  audreja.zuikauskaite-

rasinske@ktm.lt 

 


