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Mokslinis laipsnis, 

vardas, pavardė 

Pedagoginė 

pareigybė 

Dėstomi dalykai  

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR REABILITACIJOS KATEDRA 
Dėstytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 

1. Vaida Kerulienė 
sprvedeja@ukolegija.lt 

Lektorė Studijų įvadas. Mokslas apie judesius. Bendrosios 

kineziterapijos profesinės veiklos praktika. A.p.d. 

Sporto medicinos pagrindai. Modulių 

koordinavimas. L.p.d. Šiaurietiškas ėjimas. 

Ergonomika. Baigiamieji darbai – vadovavimas ir 

recenzavimas. 

 

2. Loreta Dalmotienė 

loretad5@gmail.com 

Asistentė Farmakologija ir fitoterapija. Vaikų kineziterapija.   

3. Egidijus Gečiauskas 

egeciauskas@ 

gmail.com 

Lektorius Profesinė etika. Verslo etika. Profesinė kultūra. 

Lotynų kalba. Laisvai pasirenkami dalykai: 

Politologija, Teisės etika, Medicininė lotynų kalba, 

Teisinė lotynų kalba. 

 

4. Dangira Bičiūnaitė-

Tubelienė 

dbiciunaite@yahoo. 

com 

Asistentė Manikiūras ir pedikiūras. Profesinės veiklos 

praktika I (Makiažo, rankų ir kojų priežiūros 

praktika). Baigiamieji darbai – vadovavimas ir 

recenzavimas. 

 

5. Rasa Malakauskienė 

ras.malakauskiene@

gmail.com  

Lektorė Studijų įvadas. Hidroterapija. A.p.d. Estetinė fito ir 

aromaterapija. SPA terapijos pagrindai ir kūno 

priežiūros procedūros.  Baigiamieji darbai – 

vadovavimas ir recenzavimas. 

 

6. Margarita 

Padlipskienė 

margaritakitova@gm

ail.com 

Lektorė Bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika. 

Terapinė ir geriatrinė kineziterapija. Aktyvioji ir 

pasyvioji kineziterapija.  Terapinės ir geriatrinės 

kineziterapijos profesinės veiklos praktika.  Nervų 

ligos ir kineziterapija.  Akušerinė ir ginekologinė 

kineziterapija. Vaikų kineziterapija. Specialioji ir 

gerontologinė kineziterapija. Modulių 

koordinavimas. L.p.d. Elektrostimuliacijos 

pritaikymo galimybės reabilitacijoje ir sporte. 

Pediatrinės kineziterapijos profesinės veiklos 

praktika.   Baigiamoji profesinės veiklos praktika ir 

supervizija. Baigiamieji darbai – vadovavimas ir 

recenzavimas. 

 

7. Kristina Paulauskaitė 

Žalėnė 

kristina.zalene@ 

gmail.com 

Lektorė Makiažo technikos. Profesinės veiklos praktika I 

(Makiažo, rankų ir kojų priežiūros praktika). 

Baigiamieji darbai – vadovavimas ir recenzavimas.  

 

8. Jolanta 

Prakapavičienė 

jolantaprak@gmail. 

com 

Lektorė Kosmetinės medžiagos. Pažintinė praktika. 

Kosmetinės veido priežiūros pagrindai. Masažas. 

Profesinės veiklos praktika II (Klinikinių pagrindų 

ir kosmetologinių procedūrų atlikimo praktika).  
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Profesinės veiklos praktika III (Klientų 

aptarnavimo praktika). L.p.d. Mezoterapijos 

pagrindai. Baigiamoji praktika ir supervizija. 

Baigiamieji darbai – vadovavimas ir recenzavimas. 

9. Zita Zajančkauskienė 

zitaz@utenos-

kolegija.lt 

Lektorė L.p.d. Taškinis masažas. Masažas. Modulių 

koordinavimas. Baigiamieji darbai – vadovavimas 

ir recenzavimas. 

 

Dėstytojai dirbantys antraeilėse pareigose 

10. Rimvydas Aginis 

agrimvydas@gmail. 

com 

Lektorius Terapinė ir geriatrinė kineziterapija. Chirurginė, 

traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija. 

Chirurginės, traumatologinės, ortopedinės 

kineziterapijos profesinės veiklos praktika. 

Kineziterapijos metodikos. Baigiamieji darbai – 

vadovavimas ir recenzavimas. 

 

11. Jurgita 

Bagdanavičienė 

jurgita.bagdanavicien

e@dcsolutions.lt 

Asistentė Mityba ir sveika gyvensena. A.p.d. Šeimos 

sveikata.  

 

12. Jolanta Keburienė 

j.keburiene@gmail. 

com 

Lektorė Slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba. 

Slaugos pagrindai.  

 

13. Larisa Jakštienė 

ljnefro@gmail.com 

Lektorė Klinikinė patologija.  

14. Rosita Lagūnienė 

agrosita@gmail.com 

Lektorė Genetika. Ląstelės chemija, biologija ir genetika.   

15. Tatjana Matukienė  

tatjanamatukiene@ 

gmail.com 

Lektorė Dermatologija ir klinikinė kosmetologija. 

Profesinės veiklos praktika II (klinikinių pagrindų 

ir kosmetologinių procedūrų atlikimo praktika).  

 

16. Andrius Maškarinec 

amaskarinec@gmail.

com 

Asistentas Terapinė ir geriatrinė kineziterapija. Nervų ligos ir 

kineziterapija. A.p.d. Miego terapija. Neurologinės 

kineziterapijos profesinės veiklos praktika. 

Specialioji ir gerontologinė kineziterapija. 

Baigiamieji darbai – vadovavimas ir recenzavimas. 

 

17. Rita Sirgedė 

rita.sirgede@gmail. 

com 

Lektorė  Aparatinės procedūros.  

18. dr. Gytis Šustickas 

gytis.sustickas@ 

gmail.com 

Profesorius Anatomija, fiziologija. Nervų ligos ir 

kineziterapija. Baigiamieji darbai – vadovavimas ir 

recenzavimas. 

 

19. Asta Urbonienė 

asta.urboniene@ 

gmail.com           

Lektorė Neatidėliotina medicinos pagalba. Lp.d.Profilaktinė 

medicina.  

 

20. Eligija Židonienė 

eligijazz@gmail.com 

Lektorė Aplinkos ir visuomenės sveikata: Visuomenės 

sveikata.  

 

21. Dailė Malinauskaitė 

daile.malinauskaite@

gmail.com 

Lektorė Estetinė medicina. Baigiamieji darbai – 

vadovavimas ir recenzavimas. 

 

22. Vida Sakavičienė 

svajaalytus@gmail.c

om 

Lektorė Bendroji kosmetologija. Baigiamieji darbai – 

vadovavimas ir recenzavimas. 
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