
   

  

 

TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 

2022-2023 M. M. 
 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Darbo 

stažas 

Išsilavinimas Pareigos, kvalifikacinė kategorija 

1. Asta Baukutė 4 Lietuvos muzikos akademija, teatro magistro kvalifikacinis 

laipsnis ir aktoriaus profesinė kvalifikacija. 

Teatro mokytoja 

2. Leonora Daugudienė 23 Vilniaus universitetas, istoriko, istorijos ir visuomeninių mokslų 

dėstytojo kvalifikacija. 

Vilniaus pedagoginis universitetas, socialinio darbo magistras.  
 

Socialinė pedagogė metodininkė 

Istorijos vyr. mokytoja  

Etikos mokytoja metodininkė 

Žmogaus saugos mokytoja 
 

3. Vitalija Dovydėnienė 

 

39   Vilniaus pedagoginis institutas, vidurinių mokyklų lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

įstaigų vadovų 2 kvalifikacinė 

kategorija 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė 
 

4. Jovita Dovsevičiūtė 6 Lietuvos muzikos ir teatro akademija, meno pedagogikos 

bakalauro laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija. 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, menų magistro laipsnis. 
 

Muzikos mokytoja 

5. Lina Ganevičienė 
 

13  Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro 

laipsnis (pradinio ugdymo pedagogika). 
 

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja  

6. Goda Gujienė 18 Vilniaus dailės akademija, dailininko pedagogo kvalifikacija. Dailės mokytoja metodininkė  

7. 
 

Vytautas Gustas  38   Vilniaus pedagoginis institutas, vidurinės mokyklos geografijos 

ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. 

Direktorius, įstaigų vadovų 2 

kvalifikacinė kategorija   

Kūno kultūros vyr.  mokytojas 

8. Rūta Gustienė 38 Vilniaus  valstybinis pedagoginis institutas, geografijos ir 

fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. 

PPRC, anglų kalbos mokytoja.  
 

Anglų kalbos. vyr. mokytoja 



   

  

 

9. Rita Karčiauskienė 7 LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos 

Vilniaus medicinos mokykla.  
 

Auklėtojo ir mokytojo padėjėja 

10. Vaclava Klejevskaja   42   Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, vidurinės mokyklos 

rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija. 
 

Rusų kalbos vyr. mokytoja     

11. Oleg Kricun 8 Lietuvos edukologijos universitetas, sporto bakalauro laipsnis ir 

mokytojo kvalifikacija 
 

Kūno kultūros mokytojas 

12. Neringa Krutikovienė  14  Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro 

laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. 
 

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja    

13. Dainius Kuchanauskas 
 

27  Vilniaus pedagoginis universitetas, humanitarinių mokslų 

magistro laipsnis ir gimnazijos istorijos mokytojo  

kvalifikacija. 
 

Istorijos mokytojas metodininkas  

Technologijų vyr. mokytojas  
     

14. Aušra Kuchanauskienė   23 Vilniaus pedagoginis universitetas, humanitarinių mokslų 

bakalauro laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklų istorijos 

mokytojo kvalifikacija. 
 

Pradinio ugdymo  mokytoja 

metodininkė 

15. Aneta Lysenko 13 Vilniaus pedagoginis universitetas, matematikos bakalauro 

laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. 

Vilniaus universitetas, matematikos magistro kvalifikacinis 

laipsnis. 
 

Matematikos mokytoja 

16. Kristina Ludavičiūtė - Lietuvos sporto universitetas, sporto bakalauro laipsnis. Kūno kultūros mokytoja 

 

17. Vida Lapėnienė  22 Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis 

institutas, vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytojos 

kvalifikacija.  
 

Bibliotekos vedėja 

Technologijų vyr. mokytoja  

18. Justyna Mackevič 11 Vilniaus pedagoginis universitetas, filologijos bakalauro 

laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. 

Lietuvos edukologijos universitetas, lietuvių kalbos magistro 

laipsnis. 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja 

Mokytojo padėjėja 



   

  

 

19. Liudmila Maksimec 
 

32 Vilniaus pedagoginis universitetas, lietuvių filologija, mokytojo 

kvalifikacija. 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė 

20. Natalija Mikulskienė 17 Vilniaus universitetas, filologo, rusų kalbos ir literatūros 

dėstytojo  kvalifikacija. 

Vilniaus edukologijos universitetas, filologijos bakalauro 

laipsnis ir mokytojo  kvalifikacija. 
   

Rusų kalbos vyr. mokytoja 

Anglų kalbos mokytoja   
   

21. Danuta Pansevič 
 

29 Vilniaus pedagoginis universitetas, gamtos mokslų bakalauro 

laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklos biologijos mokytojo 

kvalifikacija.  
  

Biologijos vyr. mokytoja   
   

22. Natalija Pumputytė 38   Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, matematikos 

dėstytojo kvalifikacija. 
 

Matematikos vyr. mokytoja  

 

23. Stanislovas Samosionokas 42 Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, vidurinės 

mokyklos fizikos mokytojo kvalifikacija. 
 

Fizikos vyr. mokytojas 

Informacinių technologijų mokytojas  

24. Laima Samosionokienė  38   Lietuvos konservatorija, kultūros, švietimo darbuotojo, choro 

vadovo kvalifikacija. 

PPRC, pradinių klasių mokytoja. 
 

Muzikos vyr. mokytoja 

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja  

25. Robertas Šalna 12 Vilniaus pedagoginis universitetas, geografijos bakalauro 

laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. 
 

Geografijos ir ekonomikos mokytojas 

metodininkas 
   

26. Raimonda Šiurytė  12 Vilniaus pedagoginis  universitetas, chemijos bakalauro laipsnis 

ir mokytojo kvalifikacija. Chemijos magistro laipsnis. 
 

Tikybos ir chemijos mokytoja   

27. Justina Šupelienė   8 Lietuvos edukologijos  universitetas, edukologijos bakalauro 

laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija. 
   

Priešmokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja 

28. Justina Trombačik 

 

8 Lietuvos edukologijos universitetas, edukologijos bakalauro 

laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. 
 

Pradinio ugdymo vyr.  mokytoja 
  



   

  

 

29. Reda Vasiljevienė 
 

10 Vilniaus kolegija, edukologijos profesinio bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė 

kvalifikacija.  

Mykolo Romerio universitetas, magistrantūros studijų teisės 

edukologijos programa. Edukologijos magistro laipsnis.  

Šiaulių universitetas, specialiosios pedagogikos bakalauro 

laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.  

Logopedė-specialioji pedagogė 

30. Jovita Viniarskytė 

 

- Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, informatikos 

inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 

inžinieriaus profesinė kvalifikacija.  
 

Mokytojo padėjėja 

31.  Ala Židanavičienė 8 Lietuvos edukologijos  universitetas, edukologijos bakalauro 

laipsnis ir ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojo 

kvalifikacija. 
 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja   

 

 


