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DARBO PATIRTIS 
  

 

 

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA 
  

 

PAREIGOS 
 

Šilutės sporto mokyklos direktorius 

Data  2004-09-02 – dabar 

Profesija arba pareigos   Šilutės sporto mokyklos direktorius, II – oji vadybinė kategorija 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

 

 

 
 

 

Švietimo politikos analizė, strateginių tikslų nustatymas, komandų ir bendruomenės  
telkimas jų įgyvendinimui, veiklos tobulinimui ir švietimo kokybės užtikrinimui. Mokyklos 
veiklos ir ugdymo proceso  planavimas ir organizavimas; palankaus mikroklimato kūrimas, 
demokratinių mokyklos bendruomenės santykių puoselėjimas, lygių galimybių 
užtikrinimas, socialinės atskirties mažinimas. 
Rūpinimasis mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų ir civiline 
sauga. 
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene. 
Atsakomybė už veiklos ir ugdymo rezultatus. 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

 

 
Šilutės sporto mokykla, Gluosnių g. 13B, LT-99126, Šilutė 
 

Darbovietės veiklos sritis  Švietimas 

 

 
 

Data  2005-09-01 – 2017-08-31 

Profesija arba pareigos   Treneris – sporto mokytojas 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

 
Šilutės sporto mokykla, Gluosnių g. 13B, LT-99126, Šilutė 

Darbovietės veiklos sritis  Švietimas 

   

Data  1992-09-01 iki 2004-08-31 

Profesija arba pareigos   Kūno kultūros mokytojas, klasės vadovas 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas  Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Žalgirio g. 18, Šilutė 

Darbovietės veiklos sritis  Švietimas 
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Data 1985-09-01 iki 1992-06-26  
Šiaulių pedagoginis institutas, 
Pedagogikos fakultetas, 
P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai 

Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija 
Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija 
 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

 Anglų k.  B1 Pažengęs vartotojas 
B1 pažengęs 
vartotojas 

B1 pažengęs 
vartotojas 

B1 pažengęs 
vartotojas 

B1 pažengęs 
vartotojas 

   

Rusų k. C1 Įgudęs vartotojas 
C1 Įgudęs 
vartotojas 

C1 Įgudęs 
vartotojas 

C1 Įgudęs 
vartotojas 

C2 Įgudęs 
vartotojas 

  

  

  

 
 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

 
 

 

 

Gebu naudotis skaitmeninėmis duomenų bazėmis, pagal poreikį taikau naujas kompiuterines 
programas. Esant poreikiui, susikuriu reikalingas duomenų skaičiuokles.  

Kiti gebėjimai Gebu vesti sportines treniruotes įvairaus amžiaus žmonėms, kūno kultūros pamokas 
mokiniams. Gebu teisėjauti sporto varžybose, esu sunkiosios atletikos sporto nacionalinės 
kategorijos teisėjas. Konsultuoju sveikos gyvensenos temomis. 

Vairuotojo pažymėjimas 

Kita 

A; B1; B;  
Laivavedžio pažymėjimas, Ūkininko pažymėjimas. 

  

  

 
 

  



 

  


