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Gimimo data 1973-01-20 
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Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 2011-01-03 iki dabar 

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo politikos įgyvendinimas; strategijos įstaigoje kūrimas, rengimas ir vykdymas; įstaigos veiklos, 
kad būtų įgyvendinti įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, organizavimas; įstaigos 
žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“, Vingio g. 9, LT-95197 Klaipėda 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga 

Datos Nuo 2000-09-01 iki 2010-12-31   

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo politikos įgyvendinimas; strategijos įstaigoje vykdymas; įstaigos ugdomosios veiklos, kad 
būtų įgyvendinti įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, organizavimas; ugdymo inovacijų 
diegimas; įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“, Nidos g. 3, LT-93220 Klaipėda 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga 

Išsilavinimas  
  

Datos 2004 rugsėjo – 2006 birželis 

Kvalifikacija Edukologijos magistras pagal švietimo vadybos magistratūros studijų programą 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Išplėtota žinių, mokėjimų, įgudžių sistema, laiduojanti gilų ir įvairiapusišką švietimo organizacijų ir jų 
valdymo procesų pažinimą. Gebėjimas racionaliai ir inovatyviai veikti projektuojant ir realizuojant 
švietimo organizacijų plėtrą. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Klaipėdos universitetas, Tęstinių studijų institutas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

Sportininkų g. 13, LT-92257, Klaipėda 

Datos 1991 rugsėjis – 1996 birželis 

Kvalifikacija Edukologijos bakalauras pagal vaikystės pedagogikos studijų programą 



Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Išplėtota žinių, mokėjimų, įgudžių sistema, laiduojanti gilų ir įvairiapusišką vaikų auklėtojo ir pradžios 
mokyklos mokytojo profesijos pažinimą. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas 
S.Nėries g. 5, LT-9227, Klaipėda 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

2009-12-10 įgyta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija 
   2004-02-26 įgyta auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Rusų  C2 Įgudęs  vartotojas C2 Įgudęs  vartotojas C1 Įgudęs  vartotojas C1 Įgudęs  vartotojas B2 Įgudęs  vartotojas 

Anglų  B
2 

Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

A2 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Plačių interesų, komunikabili, pareiginga, iniciatyvi, prisitaikanti daugiakultūrinėje aplinkoje 
Derybų,  kontaktų užmezgimo ir palaikymo įgūdžiai  
Puikūs komunikaciniai, auditorijos valdymo gebėjimai 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gebėjimas planuoti organizacijos veiklą, vadovavimas  
Organizuotumas, komandų ir darbo grupių subūrimas 
Projektinės veiklos koordinavimas 

   Naujų idėjų generavimas ir įgyvendinimas 
   Organizacijos veiklos problemų formulavimas, jų analizė, hipotezių kėlimas, vertinimas ir  prognozė 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 Darbas su duomenų bazėmis 
Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gerai moku naudotis Microsoft Office programomis (Word, Exel, PowerPoint, Acces). Darbas su    
Internet Explorer 
Naujos programinės įrangos funkcijų greitas įsisavinimas 

  

Meniniai gebėjimai ir kompetencijos Baigiau J.Kačinsko muzikos mokyklos choreografijos klasę 
Ilgametė tautinių šokių ir dainų ansamblio „Žilvinas“ šokėja 
Interjero puošyba 
Vaikų spektaklių rengimas 

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos    Nuo 2005 iki 2011 Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui  
   metodinio būrelio pirmininkė 
   Nuo 2007 iki 2011 respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija nuo 1998 m. 

 

                 Kvalifikacijos tobulinimo 
                      programų rengimas ir 
        dalyvavimas jas įgyvendinant  
 
 
 
 

 
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ugdymo kiata: taisyklingo maitinimosi aspektas“, 
2010-03-24 KPŠKC pažymėjimas Nr. 327. 
„Žmogiškųjų išteklių valdymas“ (2010 m.). 
 „Pedagogų praktinės veiklos ir įsivertinimo sistema ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, 2009-03-03 
KPŠKC pažymėjimas Nr. 172. 
„Ikimokyklinuko teisių užtikrinimas: darbo formų bei metodų su vaikais ir jų tėvais įvairovė bei 
bendruomenės narių atsakomybės aspektas“, 2008-04-08 KPŠKC pažymėjimas Nr. 787 . 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt


                   Kvalifikacijos kėlimas 9 val. mokymai „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo apskaitą“, 2011-10-12 
Ekonomikos mokymo centras pažymėjimas Nr. 11329. 
4 val. seminaras „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme“, 2011-06-15 Geothe‘s 
institutas, pažymėjimas Nr. 11-1254. 
6 val. seminaras „Švietimo įstaigos bendruomenės įtaka darnios aplinkos kūrimui“, 2011-10-13 PŠKC 
pažymėjimas Nr. 5834. 
8 val. metodinė išvyka į Rokiškio lopšelį-darželį „Linelis“, 2011-05-09 PŠKC pažymėjimo Nr. 1991. 
8 val. metodinė išvyka į Panevėžio lopšelį-darželį „Rugelis“ 2011-04-29 PŠKC pažymėjimo Nr. 998. 
8 val. trukmės civilinės saugos mokymo kursai  paga Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar 
laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą 
civilinės saugos mokymo programą. 2011-03-29, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 
valdyba, pažymėjimo Nr. 64. 
 

                
 
 
 
 
                       

 

6 val. seminaras „Darbo santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai. Aktualūs pakeitimai, 
2011-03-28, PŠKC pažymėjimo Nr. 2254. 
6 val. seminaras „Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio reglamentavimo įstaigos lygmenyje 
ypatumai, atskirų laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės rekomendacijos“, 2011-02-18 TSI 
pažymėjimo Nr. 58-37510. 
4.5 val. seminaras „Darbo kodekso taikymas įstaigos veikloje“ 2011-02-09 Ekonominių  konsultantų 
centro pažymėjimas Nr. 2011/45. 
2-jų ciklų 7 dienų mokymo programa „Vadybiniai mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
įgyvendinančių institucijų vadovams“ UAB „European Leadership Institute“ 2010-05-10 – 2010-06-11 
pažymėjimas. 

 174 val. 7 projekto „Tobuliname vadovavimą – tobuliname mokyklą“ programa „Edukacinių lyderių 
rengimas vadybinei veiklai“, 2010-10-18 UPC pažymėjimas Nr.000166. 
8 val. seminaras „Edukacijų programų ir projektų vieta pedagogų nuolatinio ugdymo(si) kontekste“, 
2010-03-19 PŠKC pažymėjimo Nr. 1559. 
Tęstiniai 72 val. mokymai Certificate The Theory and Practice in Primary Education“, 2008-11-01-09 
Sankt-Peterburgo podiplominio ugdymo akademijos pažymėjimas Nr. 12177. 
6 val. seminaras „Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdžio kūrimo strategijos“, 2010-03-16 PŠKC 
pažymėjimas Nr. 1278. 
12 val. seminaras „Šiuolaikinė mokykla: ką turi žinoti vadovai, kad mokykla taptų besimokančia 
organizacija“, 2006-04-21 PŠKC pažymėjimas Nr. 3464. 
18 val. seminaras „Ikimokyklinio ugdymo ugdymo programos turinio konkretizavimas ir planavimas“, 
2008-10-28 pažymėjimo Nr. 5641. 
 

                     Kita metodinė veikla 

 

Dalyvavau organizuojant respublikinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 
žemėlapiai“ konfereciją „Klaipėdos miesto sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirties 
sklaida“,  2010-05-21 PŠKC pažymėjimas Nr. 1177. Konferencijoje skaičiau pranešimą „Vaikų sveikos 
mitybos nuostatas formuojanti ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir šeimos partnerystė“, 2010-05-21 PŠKC 
pažymėjimas Nr. 1090. 
Parengiau straipsnį 2008 m. gegužės mėn. Informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ Nr. 10 „Aš, 
vaikas turiu teisę .....“. 
Organizavau 2008-05-07 respublikinę konferenciją „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadybos 
kokybė“, 2008-05-07 PŠKC pažymėjimas Nr. 1015.Konferencijoje pristačiau pranešimą „Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos veiklos organizavimo pokyčiai vaiko teisių užtikrinimo aspektu“, 2008-05-06 PŠKC 
pažymėjimas Nr. 1033. 
Projektinės veiklos inicijavimas ir organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

 

 


