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DARBO PATIRTIS 

  
 

  

1987-1990 m. Pradinių klasių mokytoja 

Vilkaviškio rajono Patilčių pradinė mokykla 

▪ pradinių klasių mokytoja 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Pradinis ugdymas  
Nuo 1992 m. rugsėjo mėn. Pradinių klasių mokytoja 

Vilkaviškio rajono Keturvalakių pagrindinė mokykla 

▪ pradinių klasių mokytoja 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Pradinis ugdymas  
Nuo 2000 m. rugsėjo mėn.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vilkaviškio rajono Keturvalakių pagrindinė mokykla 

▪ Dalykinės ir metodinės paramos teikimas mokytojams, tvarkaraščių sudarymas, 
derinimas, koregavimas, ugdymo planų ir veiklos plano rengimas, vadovavimas 
atestacijos komisijai, vadovavimas įvairioms darbo grupėms, klasių vadovų darbo 
priežiūra, neformalaus švietimo darbo priežiūra, metodinių grupių veiklos koordinavimas 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Pradinis ir pagrindinis ugdymas 
Nuo 2005 m. rugsėjo mėn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Nuo 2021 m. kovo mėn. 

Direktorė 

Vilkaviškio rajono Keturvalakių pagrindinė mokykla, pasikeitus įstaigos pavadinimui nuo 
2013 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras 

▪ Organizuoju ir koordinuoju mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams 
įgyvendinti. Nustatau mokyklos darbuotojų veiklos sritis, tvirtinu pareigybių sąrašą,. 
Inicijuoju mokyklos vidaus įsivertinimą. Teisės aktų nustatyta tvarka rengiu mokyklos 
veiklos ataskaitas. Užtikrinu bendradarbiavimu grįstus santykius. Leidžiu įsakymus ir 
kontroliuoju jų vykdymą. Sudarau teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, 
metodines grupes ir t.t. Rūpinuosi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesinės 
veiklos tobulėjimu. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoju mokyklos savivaldos institucijų 
sudarymą ir skatinu jų veiklą. Organizuoju mokinių maitinimą ir pavėžėjimą. Analizuoju 
švietimo įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsakau už švietimo įstaigos veiklos 
rezultatus, atstovauju mokyklai kitose institucijose.  
Direktorė 
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė ir Vilkaviškio r. Keturvalakių 
mokyklos-daugiafunkcio centro laikinai einanti direktoriaus pareigas. 
Vadovauju įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui ir įgyvendinimui. 
Tvirtinu įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą. Tvirtinu įstaigos vidaus struktūrą, 
pareigybių aprašymus, darbų saugos ir sveikatos instrukcijas. Užtikrinu veiksmingą 
įstaigos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą. Teisės aktų nustatyta tvarka priimu 
vaikus, nustatau vaikų ir jų tėvų (globėjų) teises, pareigas ir atsakomybę. Užtikrinu 
bendradarbiavimu grįstus santykius. Leidžiu įsakymus ir kontroliuoju jų vykdymą.  
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

  
 

 

 

 

 

 
PAPILDOMA INFORMACIJA 

  
 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas 

1999 m. Pradinių klasių mokytojas 
Vilniaus pedagoginis universitetas  

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu  
 

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 „Certificate of achievment“ 2017-07-20 

Rusų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

  

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ gebu suburti komandą ir joje dirbti 
  

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

Darbo kompiuteriu įgūdžiai 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Microsoft Office − biuro programų 
paketas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Kiti gebėjimai ▪ atsakingumas 

▪ pareigingumas 

▪ iniciatyvumas 

▪ savarankiškumas 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija 

Seminarai  
 
 
 
 

▪ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro seminaro „Vaikus mokome savimi. 
Mokytojo savęs pozicionavimas bendravime su vaikais siekiant abipusės emocinės 
gerovės“ pažymėjimas Nr. M-4985, 2018 m. lapkričio 21 d.; 

▪ VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 2019 m. vasario 4–5 d. seminaro „Laikas kartu“ sertifikatas 
Nr. LK9416; 
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Kursai 

 

 
 

Apdovanojimai 
 

▪ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro seminaro „Pažangios Lean vadybos ir 
telkiančios lyderystės įtaka ugdymui: kaip dėl prastų ugdymo rezultatų su uždarymo 
grėsme susidūrusi mokyklas tapo viena ir 10 geriausių Danijoje“ pažymėjimas Nr. M-410, 
2019 m. vasario 26 d.; 

▪ VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 2019 m. gegužės 21–23 d. seminaro „Paauglystės 
kryžkelės“ sertifikatas Nr. SDMK-OB 19052301 PK 11551; 

▪ UAB „FACTUS SUM“ „Ką turi žinoti BĮ vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo 
santykius“ pažymėjimas Nr. 14677, 2020 m. balandžio 12 d.; 

▪ UAB „Mečislovo Martišiaus mokymo kursai“ darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
kompetencijos tobulinimo pažymėjimas Nr. D-000469, 2020 m. birželio 25 d.; 

▪ UAB „Mečislovo Martišiaus mokymo kursai“ priešgaisrinės saugos pažymėjimas Nr. 
2556, 2020 m. birželio 25 d.; 

▪ 2014 m. gruodžio 10 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero padėka už atsakingą ir 
konstruktyvų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir ugdymo įstaigomis 
įgyvendinant projekto tikslus; 

▪ 2015 m. vasario 18 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės Keturvalakių miestelio seniūno 
padėka už daugiafunkcio centro sukūrimą ir veiklų, tenkinančių įvairių interesų ir amžiaus 
grupių žmonių poreikius, organizavimą bei koordinavimą; 

▪ 2016 m. rugsėjo 9 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir 
sporto skyriaus padėka už atsakingą vadybinį darbą, švietimo lyderių kūrybišką telkimą 
bendrystei; 

▪ 2016 m. gruodžio 22 d. Marijampolės futbolo federacijos prezidento padėka už futbolo 
populiarinimą Marijampolės apskrityje; 

▪  2017 m. spalio 4 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero padėka už mokyklos-
daugiafunkcio centro neformalių veiklų plėtrą, kūrybiškus vadybinius sprendimus 


