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Lytis moteris | Gimimo data 24/09/1967 | Pilietybė Lietuvos Respublikos  
 

DARBO PATIRTIS   

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

PAREIGOS Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio direktorė 

2008-07-01 iki dabar 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 – 2008 
 
 
 
 
 
 

1988 – 2003 
 
 
 
 
 
 
 

1987 – 1988  

 

Direktorė 
Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis, Kauno g. 11, LT-91157, Klaipėda 
 
Vadovavimas mokyklai, jos organizacinės struktūros kūrimas, valdymas ir tobulinimas, ugdymo 
proceso užtikrinimas, atsakomybė už mokyklos finansinę-ūkinę veiklą, mokyklos biudžeto lėšų 
teisingas ir tikslingas panaudojimas, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas, veiksmingas 
personalo politikos formavimas ir įgyvendinimas, palankių sąlygų darbuotojų profesinėms 
kompetencijoms ugdyti, sudarymas, mokyklos partnerystės ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas. 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“, Žardininkų g. 10, LT-94235, Klaipėda 
 
Ugdymo proceso organizavimas, koordinavimas, pedagogų telkimas švietimo politikos, ugdymo 
programų, projektų įgyvendinimui, profesinės pagalbos pedagogams teikimas ir skatinimas 
profesiniam tobulėjimui, ugdymo proceso stebėsenos vykdymas. 
 
Auklėtoja  
Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“, Žardininkų g. 10, LT-94235, Klaipėda 
 
Ugdomojo proceso organizavimas ir vykdymas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų 
įgyvendinimas.  
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų individualizavimas specialiųjų poreikių 
(kurtiesiems ir neprigirdintiesiems) vaikams ir jų įgyvendinimas. 
 
Matematikos mokytoja 
Požėčių pagrindinė mokyklas, Raseinių rajonas 
 
5-9 klasių mokinių matematinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų formavimas ir stiprinimas. 
 

2004-2006 
 
 
 

2000-2004 
 
 
 

2007 
 
 

2017 
 

2011 
2002 

Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas 
Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis  
švietimo vadybos magistrantūros studijų programa 
 

 

Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas 
Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis  
Auklėtojo profesinė kvalifikacija 
 
Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų rengimo ir tobulinimo skyrius 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentorius 
 
Pirmoji vadybos kvalifikacinė kategorija 
 
Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija 
Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Įrašykite kalbą 
Anglų kalba 

B1 B1 B1 B1 B1 

 VšĮ „Kalbos“ 2006-04-24 pažymėjimas Nr. 4126 

                                        Rusų kalba C2 C2 C2 C2 C2 

 

 

Bendravimo gebėjimai Esu komunikabili, lanksti, tolerantiška, sugebu dirbti individualiai ir komandoje, gebu suprasti įvairių 
amžiaus tarpsnių žmones, suteikti informacijos, motyvuoti.  

Bendravimo gebėjimus tobulinau planuodama, aptardama, vertindama mokyklos darbuotojų veiklą, 
bendraudama su mokinių tėvais, rengdama įvairaus pobūdžio sutartis, pranešimus. Praktinius 
įgūdžius rengti ir argumentuotai pateikti informaciją, tobulinau dalyvaudama darbo grupių veikloje, 
organizuodama paskaitas ir seminarus Klaipėdos universiteto studentams  
 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu priimti sprendimus, analizuoti situacijas, objektyviai įvertinti problemas, prisiimti atsakomybę. 
Turiu komandos formavimo ir motyvavimo įgūdžių, patirties išorinės komunikacijos ir 
bendradarbiavimo srityje. Gebu organizuoti ir koordinuoti įvairius renginius, atstovauti mokyklą 
įvairiais lygmenimis.  Mokyklos struktūros, procesų ir išteklių valdymo patirties įgijau eidama 
direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigas, dalyvaudama darbo grupių, komisijų veikloje. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Gebu rengti mokyklos strateginius ir veiklos planus, priimti ugdymo proceso tobulinimo pokyčius.  
Vadovaujuosi mokymosi visą gyvenimą nuostata, gebu dalintis veiksminga patirtimi. Gebu valdyti 
kokybės procesus (vadovauju mokyklos veiklos įsivertinimo grupei). Gebu organizuoti metodinę 
veiklą, sprendžiant ugdymo ir švietimo pagalbos problemas (7 metų vadovavimo miesto metodiniam 
būreliui). Esu Klaipėdos universiteto Vaikystės pedagogikos studijų studentų mentorius. 

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

 

 
„Ką turėtų žinoti pedagogai apie interneto grėsmes“. Asociacija „Langas į ateitį“ 2011-04-11,  Nr. LĮA-
SID-252 
„E. mokykla, E. paslaugų pritaikymo ir naudojimo galimybės švietimo sektoriuje“, UAB „Eksponza“ 
2012-05-24, Nr. E/KL-031, 
„Kitos galimybės: tai ko nesiūlo „Pinterest“, KPŠKC, 2019-02-22, Nr. 1253. 
Gerai išmanau darbą su biuro programine įranga ( teksto redagavimo, skaičiuoklės, pateikčių rengimo, 
skrajučių maketavimo). 
Gebu tvarkyti pedagogų ir mokinių elektronines duomenų bazes, administruoti elektroninį dienyną. 
Naudojuosi ryšio priemonėmis, socialiniais tinklais. 
Išmanau darbą su nuotraukų redagavimo programomis ‒ šiuos įgūdžius įgijau mėgėjiškai 
fotografuodama. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

Kiti gebėjimai Gebu vadovauti studentų praktikoms, pasirengti ir skaityti jiems paskaitas. Esu Lietuvos „Saulučių“ 
sambūrio leidinio „Saulutės“ žaidžia bendraautorė (žaidimų rinkinys).  
Esu Klaipėdos universiteto Vaikystės pedagogikos katedros Pradinio ugdymo studijų programos 
komiteto narė, dalyvauju studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijose. 
Nuo 2016 metų lankau linijinių šokių studiją „Line Dance“, dalyvauju miesto ir respublikos renginiuose, 
šventėse, festivaliuose. Užsiimu rankdarbiais, ekologine daržininkyste. 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija 

 
Pristatymai 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektai 
 
 
 
 
 

Konferencijos 
 
 
 
 
 
 

Seminarai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pristačiau mokyklą II-ajame tarptautiniame forume „Vaiko teisė būti sveikam ir laimingam“. Klaipėdos 
universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto 2021-05-21 pažymėjimas Nr. 46SHMF-K-
1298; 
Pristačiau mokyklos veiklą ir organizavau Klaipėdos universiteto Erasmus+ mainų programos 
studentės iš Bulgarijos praktiką mokykloje, 
Nuo 2010 iki dabar organizuoju Klaipėdos universiteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 
studentų ugdymo metodikų praktikumus, vadovauju jų praktikoms, organizuoju ir vedu jiems 
seminarus ir paskaitas 
 
Inicijavau ir koordinavau tarptautinius projektus „Meškutis Kubuš ir jo draugai“ (Sveikos gyvensenos 
ugdymo projektas, 2012-2015); „Miklūs piršteliai-graži kalba“ (vaikų kalbos ugdymo projektas, 2015-
2021), „South Baltic Cross-Border Co-operation (COHAB)  (2013),  projektus „Sveikatos palankios 
ugdymo(si) aplinkos modelio sukūrimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose (su Klaipėdos universitetu, 
2019), „Fizinio aktyvumo skatinimas Klaipėdos mieste“ (2020-2021). 
 
Dalyvavau konferencijose, kuriose gilinau žinias ir dalinausi patirtimi: „Įtraukusis ugdymas: žinojimas, 
veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“, 2021-03-17, Nr. SR-53;  „Bendravimas, suprantamas 
visiems“, 2021-03-03, Nr. PDT-49014; „Kūrybingi tėvai-sėkmingi vaikai“, 2017-11-03, Nr. 10486,  
 „Mokinių, mokinių, tėvų bendradarbiavimas“, 2012-11-29, Nr. 72669 
Organizavau respublikinę praktinę konferenciją „Ikimokyklinio ugdymo turinio kokybiniai pokyčiai“, 
2009-120-03, Nr. 1244. 
 
Tobulinau kvalifikaciją švietimo politikos išmanymo, strategijos kūrimo, strateginio plano rengimo ir 
įgyvendinimo, ugdymo proceso valdymo, ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo, edukacinių 
aplinkų kūrimo, naujų technologijų ir informacijos valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, pagalbos 
mokiniui, saugos klausimais. 
„Bendravimas, suprantamas visiems“, 2021-03-03, Nr. PDT-49014, 
„Emocinis intelektas. Šiuolaikinio valdymo instrumentas“, 2021-03-26, Nr. 3158, 
„Įtraukieji ugdymo(si) metodai priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“, 2020-02-18, Nr.42, 
„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“, 2020-03-17, Nr. 
PDT-10195, 
„Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“, 
2020/BUMGVPS_076, 
„Drąsos, tiesos ir žmogiškumo paieškos vadovo darbe“, 2019-03-01, Nr.19-E-743, 
„Patyriminis ugdymas mokykloje: STEAM iššūkis“, 2019-06-10, Nr. 46SHMF-S-15, 
„Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimų įsigaliojimo nuo 2019-09-01“, 2019-06-
19, Nr. 6773, 
„Darbas su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais. Bendravimo su jų tėvais ypatumais“, 2019-
11-25, Nr. 11324, 
„Viešieji pirkimai: naujovės“, 2019-11-29, PV Nr.9316, 
„Pokyčių mokykloje valdymas“, 2019-12-02, Nr. 9031, 
„Asmenybės ūgties skatinimas-pagrindinis geros mokyklos aspektas“, 2018-03-16, Nr. 2039, 
Programa e Twining – ugdymo proceso ir tarptautinio bendradarbiavimo tobulėjimui“ 2017-11-03, 
Nr.10177, 
„Vadybiniai sprendimai įsivertinant įstaigos veiklą“, 2017-03-28, Nr. 3170, 
„Mokyklos veiklos planavimas“, 2017-11-24, Nr. 58-25507, 
„Vadovavimas šiuolaikinei mokyklai. Ką išsaugoti ir ką keisti?“, 2016-02-29, Nr. 2120, 
„Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga sąveika“, 2016-04-12, Nr. 5157, 
„Mokymasis visiems: besimokančios bendruomenės kūrimas“, 2016-05-19, Nr. 7289, 
„Ikimokyklinio ugdymo vadovo kompetencijų plėtra“, 2016-06-23, Nr. 58-19265, 
„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“, 2014-05-07, Nr. 
NMVA-63691, 
„Ugdymo įstaigų strateginis planavimas“, 2014-11-24, Nr. 8017 
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Pagyrimo raštai, 
Padėkos 

 
 
 
 
 
 
 

Kursai 

 

 

„Instrumentai Mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva)“,  2013-03-05,  
Nr. 1973, 
„Lyderystės kultūros ugdymas švietime: projekto „Lyderių laikas“ siūlymai“, 2013-11-22, Nr. 10277, 
 „Pokyčių galimybės diegiant inovatyvius mokymosi metodus ir IKT pradinėje mokykloje“, 2012-02-
10, Nr. ITMC12/5764, 
„Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei“, 2011-4-06, Nr. 2492, 
 
 
2017 m. apdovanota Klaipėdos miesto savivaldybės mero padėkos raštu mokyklos 50-mečio proga 
už profesionalų vadybinį darbą. 
2017 m.  apdovanota Klaipėdos miesto savivaldybės mero padėkos raštu už kūrybišką pedagoginį ir 
vadybinį darbą. 
2016 m. apdovanota Klaipėdos universiteto rektoriaus padėkos raštu už kompetetingą paramą 
Pedagogikos fakulteto studentų praktiniame rengime. 
2013 m. apdovanota Klaipėdos miesto savivaldybės mero padėkos raštu už aktyvią vadybinę veiklą 
bei puikių akademinės veiklos rezultatų siekimą. 
 
„Mišraus mokymo organizavimo patirtis Italijos ugdymo įstaigose“, 2019-05-07, Nr. 66199 

   Ir kiti 

  


