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DARBO PATIRTIS 
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nuo 2021-05-03 iki dabar 

 

 

 

 

Direktorius  

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija, Draugystės g. 17, 13220 Valčiūnai, Vilniaus r. 

▪ Ugdymo įstaigos veikla ir rezultatai.    

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  

Nuo 2017-06-30 iki 2021-05-02 

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas 

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija, Draugystės g. 17, 13220 Valčiūnai, Vilniaus r. 

▪ Ugdymo įstaigos veikla ir rezultatai.    

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  

Nuo 2012-09-18 iki  2021-05-02 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija, Draugystės g. 17, 13220 Valčiūnai, Vilniaus r. 

▪ Ugdymo proceso organizavimas, valdymas, vertinimas;  

▪ mokinių ugdymo pasiekimų stebėsena; 

▪ ugdymo įstaigos metinės veiklos ir ugdymo plano rengimas. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  

 

Nuo 2000-09-01 iki 2012-09-17 

 

 

 

 

 
Informacinių technologijų mokytojas 

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija, Draugystės g. 17, 13220 Valčiūnai, Vilniaus r. 

Dalyko ugdymo programos įgyvendinimas, metodinių priemonių rengimas    

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  

 

Nuo 2002-09-05 iki 2012-08-31 

 

 

 

 

 
Informacinių technologijų mokytojas 

Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla,  M.Daukšos g. 7, 02101 Vilnius 

Dalyko ugdymo programos įgyvendinimas, metodinių priemonių rengimas    

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  

 

Nuo 1997-09-01-iki 2001-06-29 

 

 

 

 

 
Informacinių technologijų mokytojas 

Vilniaus r. Nemėžio vidurinė mokykla,  V.Sirokomlės g. 2, 13263 Nemėžis, Vilniaus r. 

Dalyko ugdymo programos įgyvendinimas, metodinių priemonių rengimas    

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  
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IŠSILAVINIMAS 
IR KVALIFIKACIJA   

 

KVALIFIKACIJA 
  

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

 

2005  m. Informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija  

Vilniaus pedagoginis universitetas,  Studentų g. 39, 08106 Vilnius 

▪  Specialybės dalykai: bendroji ir diferencinė psichologija, duomenų analizės strategijos, informatikos 
didaktika, informatikos mokymo vadyba, matematinė analizė, programavimas, šeimos pedagogika, 
šeimos psichologija, raidos ir pedagoginė psichologija, socialinė psichologija, ugdymo sistemos. 

 

1999  m. Vadybos magistro laipsnis  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius 

 

1997 m. Vadybos bakalauro laipsnis  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius  

 

2017-12-21 III vadybos kvalifikacinė kategorija  

Vilniaus r. švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisija 

2007-03-20 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas  

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija,  Draugystės g. 17, Valčiūnai, Vilniaus r. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 pažengęs vartotojas   pažengęs vartotojas   pažengęs vartotojas   pažengęs vartotojas   pažengęs vartotojas   

 Pažymėjimas Nr. 2019-190360  

  

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B  

Pristatymai 

 

Projektai 

 

Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Projekto „Lyderių laikas 2“ Vilniaus rajono savivaldybės kūrybinės komandos lyderystės modelio 
pristatymas Vilniaus r. švietimo įstaigoms, 2014 m. 

▪  „Lyderių laikas 2“, Vilniaus r. savivaldybės kūrybinės komandos narys (parengtas unikalus 
lyderystės modelis „Efektyvus mokyklos valdymas dėl geresnės ugdymo(si) kokybės“ 

▪ „Socialinė atsakomybė: gerosios praktikos ir jų pritaikymas švietime“ 

▪ „Konsultavimo modeliai – kitų šalių patirtis. Poveikis ugdymo kokybei“ 

▪ „Mokymasis konsultuoti ir konsultuotis“, LL2 

▪ „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“ 

▪ „Emocinio krūvio pedagoginiame darbe valdymas“ 

▪ „Vaiko gerovės kūrimas mokykloje – tai saugi ir sėkminga mokykla“ 

▪ „Specialiųjų ugdymo poreikių mokinių atpažinimas ir ugdymas“ 

▪ „Mokymąsi aktyvinantys metodai ir edukacinės aplinkos“ 

▪ „Švietimo įstaigos veiklos įsivertinimas“ 

▪ „Integruotas ugdymas panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“ 

▪ „Asmens duomenų apsauga švietimo institucijoms“ 

▪ „Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei mokinių įgytų žinių taikymas remiantis turimomis žiniomis“ 

▪ „Naujas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelis“ 

▪ „Tėvų ir ugdymo įstaigų bendravimas ir bendradarbiavimas“ 

▪ „Pasirengimas kompetencijų vertinimui ir vadovavimo meistriškumo lavinimas“ 

▪ „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ iššūkiai mokytojui ir galimybės mokiniui“ 
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Konferencijos 

 

 

 

 

Kursai / mokymai 

 

 

 

Sertifikatai 

 

▪ „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam mokiniui“ 

▪ „Mokinių turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(sis) 

▪ „Vaikas. Šeima. Mokykla“ 

▪ „Šeima ir mokykla kaip mokinio mokymosi motyvaciją formuojanti aplinka“ 
 

▪ „Komunikacijos sistemos ir partnerių santykių kūrimas. Bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas“ 

▪ „Mokyklos vadybos pagrindai“ 

▪ „Skaitmeninio raštingumo kursas“ 
 

▪ „Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai 2017 m.“ 

▪ „Sistemos naudojimo mokymai profesinio orientavimo specialistams“ 

▪ Anglų kalbos mokėjimo lygio 
 


