
Direktorė Asta Žukauskienė 

Gimimo data 1967–01–25 

Išsilavinimas 2004 m. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas, vadybos ir verslo 

administravimo krypties (specializacija – švietimo vadyba) studijų 

programa, vadybos ir verslo administravimo magistras. 

2002 m., Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, pradinio ugdymo 

pedagogika, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija. 

  1991 m. Šiaulių pedagoginis institutas,  rusų kalba ir literatūra,  rusų kalbos 

irliteratūros mokytojo kvalifikacija. 

Darbo patirtis Nuo 2009-10-01 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė. 

Nuo 2004–09–06 iki 2009–10–01 Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos 

direktorė. 

2002–2004 m. Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

1993–2002 m. Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja. 

Kvalifikacija Pirma vadovų kvalifikacinė kategorija. 

Rusų kalbos ir literatūros vyresnysis mokytojas. 

Šeiminė 

padėtis 

Ištekėjusi. 

Vyras Aivaras, vaikai – Justina ir Karolis. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lena Krigelienė 

Gimimo data 1957–11–24 

Išsilavinimas 1981 m. Tbilisio valstybinis universitetas, rusų kalba ir literatūra. Filologo, 

rusų kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija. 

Darbo patirtis Nuo 1985–09–01 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

Nuo 1981–08–25 iki 1984–08–31 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 

rusų kalbos ir literatūros mokytoja. 

Kvalifikacija Pirma vadovų kvalifikacinė kategorija. 

Vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas. 

Rusų kalbos mokytojas metodininkas. 

Šeiminė 

padėtis 

Ištekėjusi. Vyras Pranas, dukros – Ieva ir Monika. 

 

 

 

 



Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Palenskienė 

Gimimo data 1954–02–20 

Išsilavinimas 1980 m. Vilniaus Valstybinis universitetas, lietuvių kalba ir literatūra. 

Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija. 

Darbo patirtis Nuo 1988–09–01 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir lietuvių kalbos mokytoja. 

Kvalifikacija Pirma vadovų kvalifikacinė kategorija. 

Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas. 

Šeiminė 

padėtis 

Ištekėjusi.  

Vyras Vytautas, 3 vaikai: Giedrius, Audrius, Aistis. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Laimonas Terasius 

Gimimo data 1975–02–19 

Išsilavinimas 2003 m. Šiaulių universitetas menų fakultetas, muzikos bakalauras, muzikos 

mokytojo profesinė kvalifikacija. 

1996 m. Šiaulių konservatorija, orkestro artisto, saksofono mokytojo profesinė 

kvalifikacija. 

Darbo patirtis Nuo 2008–09–01 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

Nuo 2004–09–01 iki 2008–06–21 Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio 

gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

Nuo 2002–09–01 iki 2004–08–31 Akmenės r. Papilės S. Daukanto vidurinės 

mokyklos muzikos mokytojas, Akmenės r. Papilės kultūros centro dramos 

kolektyvo vadovas. 

Nuo 1997 m. iki 2000 m. LR vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio 

pučiamųjų orkestro artistas. 

Kvalifikacija Pirma  vadovų kvalifikacinė kategorija. 

Muzikos mokytojas metodininkas. 

Šeiminė 

padėtis 

Vedęs. 

 

 

 


