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Direktore
Klaipeclos lopSelis-dar2elis,,2iogelis", www.klziogelis.lt

Pagrindines veiklos ir atsakornybds:
. organizuoja lstaigos darbq, kad butq jgyvendinanri lstaigos tikslai;
. uZtikrina, kad britq laikornasi istatynrq, kitq teisds aktq ir lstaigos nuostatq;
, vadovaqa lstaigos strateginio ir metiniq veiklos planq, Svietimo progranlq rengirnui,
. tvidina lstaigos strukturq teises aktq nustatyta tvarka;
. teises aktLl nustatyta tvarka skiria ir atleidZia darbuotojus, tvirtina jq parcigybiq apraSymus;
. priima vaikus Klaipedos rniesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sLrtartis;

' suderings su lstaigos taryba, tvirtina lstaigos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustaton'ros vaikq ir
darbuotojq teis6s, pareigos, atsakomybd, bendruomends nariq elgesio ir etikos nornros;

' analizuoja lstaigos veiklos ir valdyrno i5tekliq bnklg, uZtikrina jq optimalq valdymq ir naudojimq;
. organizuoja Istaigos veiklos lsivertinimq;. leidZia jsakynrus ir korrtroliuoja jq vykdyr-nq;
. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
. organizuoja pedagoginiq darbuotojq metodinq veiklq, atestacijq Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro nustatyta tvarka;
. sudaro lstaigos vardu sutaftis;
. organizuoja lstaigos dokumentq saugojimq ir valdymq;
. valdo, naudoja lstaigos tu(q, l65as ir jomis disponuoja teises aktLl nustatyta tvarka, vadovaudamasis

visuomends naudos, efektyvumo, racionalunro, vie5osios teis6s principais;
. inicijuoja lstaigos savivaldos institucijq sudarymq ir skatina jq veiklq;
. bendradarbiauja su vaikq tevais (globelais, rLrpintojais), Svietimo pagalbos, teritorinenris policijos,

socialiniq paslaugq, sveikatos jstaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitonris institucijomis,
dirbanciomis vaiko teisir"l apsaugos srityje;

. atstovauja lstaigai kitose institucijose;

. vykdo kitas teises aktq nustatytas furrkcijas, kitus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos, Klaipedos
nriesto savivaldybes administracrjos direktoriaus bei Svietimo skyriaus vedejo pavedirnus pagal
priskirtq konrpetencijq.

Veil..k.r:,; :rlitis irrl xr r rkir..r t;r ii,.ir - Svietimas

Karjeros centro vadove
Klaipedos valstybine kolegija, www.kvk.lt

Pagrindinds veiklos ir atsakonrybds:
. Klaipeclos valstybines kolegijos studentr-1 ugdynro karjerai ir karjeros stebdsenos rnodelio k0rimas,

pletote ir |diegirnas;
. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
. Absolventl; asmenines karleros galimybiq planavimas, paieSka ir kt.

Veilih>l; t;riiiti- Svietimas

Direktore, docentd
Klaipedos kolegija

Pagrindines veiklos ir atsakomybds:
, Svietimo politikos ir strategrjos jgyvendinirnas;
. ALrkStojo nrokslo stLrdijq progranrq kurinras, vykdymas, akrcditavimas;

2001 -2009
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. Perkvalifikavimo studijq programq kurimas;

' Kvalifikacijos kelimo programq vykdymas;
. Projektq vykdymas;
. Mokslo taikomqjq tyrimq vykdymo strategavimas;
. lstaigos strateginiq ir metiniq tikslq igyvendinimas;
. Auk5tos teikiamq paslaugq kokybes u2tikrinimas;
. lstaigos 2moniq iStekliq, turto, le5q valdymas;
. Atstovavimas istaigai;
. Bendradarbiavimas su LR Vyriausybes, ministerijq ir soc. paftneriq atstovais;
. Paskaitq vedimas.

Veiklos sritis - Svietimas ir mokslas

1997 -2001 Direktord, vyr. destytoja
Klaipedos aukStesnioji pedagogikos mokykla

Pagrindinds veiklos ir atsakomybes:
. Svietimo politikos ir strategijos lgyvendinimas;
. AukStesniqjLl studijq programLl k0rimas, vykdymas, akreditavimas;
. Perkvalifikavimo studijq programq k0rimas;
. Kvalifikacijos kdlimo programq vykdymas;
. Projektq vykdymas;
. [staigos strateginiq ir metiniq tikslq jgyvendinimas;
. AukStos teikiamq paslaugq kokybes uZtikrinimas,
. lstaigos Zmoniq iStekliq, turto, le5q valdymas;
. Atstovavimas istaigai;
. Bendradarbiavimas su LR Vyriausybes, ministerijq ir socialiniais pa(neriais;
. Paskaitq vedimas.

Veiklos sritis - Svietimas ir mokslas

199'1 - 1997 Skyriaus vedeja, vyr. destytoja
Klaipedos auk5tesnioji pedagogikos mokykla

Pagrindines veiklos ir atsakomybds:
. Bendravimas ir bendradarbiavimas su studerrtais, destytojais ir socialiniais partneriais;

' Teorijos ir praktikos derm6s siekimas, pedagoginds praktikos organizavimas;
. Studlq programq kuravimas;
. Studentq saviraiSkos kuravimas;

' Renginiq organizavinras;
. Absolventq karjeros planavimas;
. Paskaitq vedimas.

Veil<los sritis - Svietimas

1991 -'1996 Psichologe (nepagrindindse pareigose)
Klaipddos lop5elis-darZelis ,,Sa[inelis" (Klaipedos 1-as vaikq lopSelis-darZelis)

Pagrindinds veiklos ir atsakomybds:
. Pagalba pedagogams, vaikams ir jq tdvams pedagoginiais-psichologiniais klausimais;
. Pagalba vaikams ruo$iantis integracijai mokykloje;
. Vaikq emocijq, elgesio ir socialinds raidos sutrikimq stebdsena ir korekcija;
. Bendradarbiavinras su socialiniais parteriais.

Veiklos sritis - Svietimas

1985 -'1991 Destytoja, pedagogin6s praktikos vadove (nepagrindindse pareigose)

Siauliq pedagoginis institutas

Pagrindines veiklos ir atsakomybes:
. Darbas su studentais, praktiniq ig[dZiq formavimas;
. Pedagoginiq praktikq vykdymas ir jq tikslq siekimas;
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. Studentq karjeros planavimas;

. Paskaitq vedimas.

Veiklos sritis - Svietimas

1985 -'1991 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (vyr. aukletoja)
Klaipedos lopSelis-darZelis ,,Saltinelis" (Klaipedos 'l-as vaikq lopSelis-darZelis)

Pagrindines veiklos ir atsakomyb6s:
. Planavlmas, organizavimas, vadovavimas ugdymo procesui;

'Metodinds, psichologinds, pedagogines pagalbos pedagogams, specialistams, vaikq tevams
teikimas;

. Pedagogq metodinio darbo, kvalifikacijos kelimo koordinavimas;

. Pedagoginds pati(ies sklaidos organizavimas;

. Ugdymo proceso analizavimas ir vertinimas,

. Vaikq Svenciq, parodq ir kitos veiklos organizavimas ;

. Pagal pareigybq dokumentacijos rengimas.

1977-198S Aukletoja
Klaipedos lopielis-darZelis ,,At2alynas" (Klaipedos 49 vaikq lop5elis-darZelis)

Pagrindinds veiklos ir atsakomybds:
. Grupds ugdomosios veiklos planavimas;
. Grupes edukacines aplinkos kurimas,
. Vaikq pasiekimq sistemingas fiksavimas ir vertinimas;
. Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikq tdvais ir socialiniais partneriais;
. Kiekvieno vaiko teisiq pripaZinimas ir gerbimas;
. Vaikq sveikatos stiprinimas, saugojimas;
. Vaikq fizines, psichologinds ir emocinds sveikatos uZtikrinimas;
. Darbo kokybes uZtikrinimas;
. Vaikq ugdymo, prieZi0ros ir globos tarpusavyje derinimas,
. RrJpinimasis savi5vieta ir savo kvalifikacija,
. Bendradarbiavimas su administracija ir kitais specialistais;
, Renginiq, i5vykq, ekskursrlq, Svendiq, prolektq ir kt. organizavimas,

Veil<los sritis - Svietimas

ISSILAVINI[/AS IR

KVALIFIKACIJA

'1999 m. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis 7 EQF lygis

Klaipedos universitetas

lgyti gebejinrai:
. Labai specializuotos edukologrlos Zinios, grindZiamos kritiniu mqstymu ir naujaisiais edukologiniais

moksliniais tyrimais;
. Edukologijos Ziniq, mokejimq, gebejimq ir infonnacijos vienove;
. Gebejimai ivarky.ti ir keisti darbo aplinkq, kurie yra nuolat kirrtantys bei reikalaujantys naujq

strateginiq metodLl;
. Gebejinras irrrtis visiSkos ir galutir.rds atsakornybes uZ bendruomer.rds strategines veiklos jvertinirnq.

'1984 nr. lkimokyklines pedagogikos ir psichologijos ddstytojo, ikimokyklinio i'j { ( )f: rylri,i

auklejimo metodininkes kvalifikacr.la

Vilniaus urriversiteto Siauliq akadernija (Siaulirl K. Preik5o pedagoginis institutas)

lgyti gebejimai:
. lkimokyklines pedagoglkos ir psichologijos Zinios, mokejimai ir 1g0d2iai;
. Gebdjimai atskleidZiantys inovacijas reikalingas sprgsti sudetingas ir nenusp6jamas problernas

ikinrokyklinio ugdyrno istaigoje;
, Supratinras kaip jgyvendirrti kasdiening ir kintandiq veiklq irnantis atsakonrybq u2 sprendimq

prierninrq darbineje aplinkoje;
. Gebejirnas prisiimti atsakomybq uZ profesini tobulejimq.
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Kitos kalbos

Anglq k.

Rusq k.

Bendravinto gebejimai

Organizaciniai ir vadovavimo
geb6jitnai

Skaitmeniniai gebejimai

Kitigebejimai

Gyvenimo apraSymas

1976 m lkimokykliniq jstaigq aukletojos kvalifikacija

A. Venclovos pedagogine rnokykla

lgyti gebejimai:

' Faktinis ir teorinis edukologijos 2iniq igijirnas;
. Praktiniq ir teoriniq gebejimq jvaldyrnas;
. Gebejimas savarankiSkai veikti darbo aplinkoje;
. Gebejimas inrtis dalines atsakomybes.

1973m. PagrindinisiSsilavinirnas
Klaipedos universiteto,,2entynos" girnrrazija (Klaipedos 12-oji vidLrrine mokykla)

. lgytas pagrindirris iSsilavininras.

Antanina $ereiviend

4-5 EQF lygiai

3 EQF lygis

Gimtoji kalba Lietuviq kalba

SL]PI]AIII\4AS

Klausymas

. Gebdjintas orietrtuotis j Zntones, telkti kornandas, motyvuoti darbuotojus analizuoti ir jsivertinti savo
veiklq, gebejinras berrdradarbiauti su mokyklos savivaldos institLrcijomis, gebejimas sprqsti konfliktus
ir konfliktines situacijas, geb6limas lgalirrti darbuotojus, gebejimas dirbti komandoje, sprqsti
problemas, priirnti sprendirnLrs, lkvepti aplinkinius, geb6jirnas kurti modernias edukacines aplinkas.

. AiSkios vizijos turejintas, geb6jirnas vadovar-rti (lyderyste), iniciatyvr-rnras, Siuolaikines vadybos 2inios,
gebdjimas planuoti, orgarrizuoti, urZtikrinti informacijos paieSkas, orientacija j tevLl [lkescius ir vaikr,l
poreikiq tenkinirnq, strateginio rnqstymo ir pokyciq valdyrnas, mokymas(is) orientuotis I ateities
poreikit"ts, gebdjimas apdoroti duomenis, planuoti, valdyti flnarrsus, versluntas, kornunikaciniai
gebejimai, asmeniniq vertybiq sistemos aiSkurras, lankstr-rmas, kurybiSkurnas.

ISIVERTINIMAS

lnformacijos
apclorojimas

2007-01-14,
lSklausytas seminaras ,,lKT priemoniq panaudojimas ikimokykliniame ir pde5mokykliniame
ugdyme' paZynejimo Nr. 11403, 2021-10-13.
. Dirbu Word, Exel programomis, lnternet Explorer

. Gebejimas kurti ir jgyvendinti ikinrokyklinio ugdymo ir nefonnaliojo Lrgdymo programas, gebejimas
dalintis sukaupta patidimi (auk5tqq mokyklq studentais, jaunais specialistais ir vadovais), gebejirnas
organizuoti ir vykdyti tarptautines ir kt. konferencijas, senrirrarus.

. B kategorija, 2002 m.

Skaitytras Bendravinras 2od2iu

Vairuotojo paZynrejinras

O Europos Sdunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Puslapis 4 / 6

KALBEJIMAS RASYMAS

B1

Konrunikacrja Turinio k[rrimas

PaZenggs

Saugos
reikalavimq
iSmanymas

Problenrq
sprendirnas

PaZenggsPaZengqs vartotojas
PaZengqs

lgudgs vartotojasI q4vr rvgo vsr Lvlvtoo tuuug- vet Lv(utoD' vartotojas vartotojas vartotojas

lSklaLrslas Europos kompiuterinio vartotojo kLrrsas ECDL (7 nroduliai) Pa2ynrejirno rur: ffOt t zbt ,
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PAPILDOMA INFORMACIJA

Pristatyrnai

Projektai

Skaitytas prarre5imas,,Vaiko kalbos ugdymas naudr.rjant aktyvius mokynrosi metodLrs",
Klaipedos,,Varpelio" nrokykla-darZelis, 2020.
Skaitytas prane5imas ,,Ugdytojq padnerystes ir inovatyvios aplinkos dermd - vaiko r-rgdymosi
garantas", Klaipedos miesto pedagogq Svietimo ir kulturos centras, 2020.
Skaitytas praneSinras,,STEAM metodas ikimokyklineje ugdymo istaigoje", Klaipedos
universitetas, 2021.

Skaitytas praneSinras ,,lnovatyvus ir k0rybiSkumq skatinantys ugdymo proceso organizavirro
b[dai ', Klaipedos nriesto pedagogq Svietinro ir kult[ros centras, 2021.
Skaitytas praneSinras ,,STEAM rnodelio taikymas Klaipeclos lopielyje-dar2elyje ,,Ziogelis",
Klaipedos lop5elis"dar2elis,,SvytLrrelis", 202 1 .

Vesta paskaita ,,Srnag[rs moksliniai eksperinrentai, kuriuos galima atlikti su ikimokyklinio
anr2iaus vaikais", Klaipedos universitetas, 2021.
Skaitytas praneSimas ,,lT naudojimas ugdymo proceso organizavime. Kaip rasti pusiausvyrq?",
Klaipedos miesto pedagogrl Svietirno ir kultlros centras, 2021,
Skaitytas prane5imas ,,lkimokyklinio ugdyno lstaigos lsitraukimo i projektines veiklas geroji
patiftis", Klaipedos valstybine kolegija, 2021.
Vesta paskaita ,,Planavirnas ikimokyklinio ugdyno jstaigos veikloje", Klaipedos r-rniversitetas,
2021.
Skaitytas praneSirlas ,,lnovatyviq ugdymo metodq ir priemonirl naudojinras ugdymosi procese",
Klaipedos miesto pedagogq Svietinro ir kultOros centras, 2021.
Vesta paskaita ,,Ugdymo proceso tobrilinimas iSnaudojant lT galirnybes", Klaipddos
universitetas, 2021.
Skaitytas praneiimas ,,Eksperimentas * mokslinis rnetodas, padedantis pedagogams kartu su
vaikais identifrkuoti problemas", Klaipedos miesto pedagogq Svietimo ir kulturos centras, 2021.
Vesta paskata ,,ltraukusis skaitmeninis turinys nuotolinianre ugdyrne", Klaipedos universitetas,
2021

Vesta paskaita ,,ltraukusis ugdyrnas - kiekvieno vaiko sdkrnes link", Klaipedos urriversitetas,
2021.
Skaitytas praneSimas ,,Ar STEAM stiprina vaikq pasitikejirno savimi jausmq?", Klaipddos miesto
pedagogq Svietimo ir kLrltii ros ceriras, 2022.
Vesta paskaita ,,lkimokyklinio ugdymo lstaigq vadyba: asmeninis vadovLl veiksrningumas",
Klaipedos universitetas, 2022.
Vesta paskaita ,,lkimokyklinio amZiaus vaikq kalbos sutrikimai ir jq Salinimo budai", Klaipedos
valstybine koleg1a, 2022.
Skaitytas praneSimas ,,Kaip seknrirtgai pasirr"roiti ltraukiojo ugdymo modelio jgyvendinirnui?",
Klaipddos miesto pedagogtl Svietimo ir kulturos centras,2022.
Vesta paskaita ,,Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Ziogelis" rnokytojq profesiniq konrpetencijq raiSka
orietrtuota j vaikq poreikius", Klaipedos universitelas, 2022,
Vesta paskaita ,,Tolerancijos skatininras neigalunrq ir specialiqq ugdyrnosi poreikiq tr,rrintierns
vaikanrs", Klaipedos urriversitetas, 2022.
Vesta disktisija ,,Judame i5radingai. Kaip itraukti vaikus, kad jie noretq judeti", Klaipedos
universitetas, 2022.

Projektas ,,lkitlokyklinds ir prieStnokyklines pedagogikos profesijos presti2q formr-rojantys
veiksniai: str-rdenttl poZi0ris", Klaipedos valstybine kolegrla, 2020.
Projektas ,,lkimokyklinds ir prie5mokyklines pedagogikos studentr-p komurrikacijos nLrotoliniu
budu jgird2iq tobulinirras", Klaip6dos valstybind kolegija, 2021,

Organizuota tarptautine praktind konferencija ,,Vaiko kelias igraZiq kalbq, gerq savijautq,
laimingq gyvenimq" ir skaitytas prarresirnas ,,DZiugios projekto akimirkos", Klaipedos rajono
Svietimo centras, 2020.
Organizuota tarptaLrtin0 praktine korrferencija ,,Vaiko kelias igraliqkalbq per garsq, kvapq,
spalvq pasauli" ir skaitytas praneSrmas ,,Kalbos sutrikirrrrl prevencija ir projekto sklaida
Klaipedos lop5elyje-darZelyje ,,Ziogelis", Klaipedos rajono Svietirno centras, 2021,
Organizuota tarptautine moksline-praktine konferencqa ,,Kalbos groZis vaiko pasaulyje ir
visuminiame ugdyme" ir pristatlas 40 val. prolekto aplankas ,,Vaiko kelias igraliqkalbq" bei

Konferencijos
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skaitytas prane5inras ,,Pasakr1 galia ankstyvojoje kalbos ugdymo prevencrloje", Klaipedos rajono
Svietirno centras, 2022.

. Tarptautitteje konferencijoje ,,Stud1os - verslas - visuomend: dabartis ir ateities iZvalgos Vll'
skaitytas praneiimas ,,Dirbanciq pedagogq k0rybiSkumo raiska ugdant ikirnokyklinio am2iaus
vaikq nreninius gebdjimLrs netradicineje sociokulturirr6je aplinkoje", Klaipedos valstybine kolegija,
2022.

. Tarptautineje konferencijoje ,,StLrdr.1os - verslas - visr-romen6: dabartis ir ateities iZvalgos Vll"
skaitytas praneSltnas ,,lkimokyklinio arnZiaus vaikq ugdymo organizavinro netradicirrese
ganrtindse apl inkose ypaturnai", Klai pedos valstybi ne kolegrla, 2022.

Senrirrarai . Vestas senrinaras ,,Vaiko emocines geroves uZtikrinimas lopselyje-da2elyje ,,Ziogelis'
Klaipedos lopSelis-dar2elis,,Svyturelis", 2020.

r Vestas seminatas ,,Sveikatai palankios ugdymosi aplirrkos modelio kurimas lop5elyje-daZelyje
,,Ziogelis", Klaipeclos universitetas, 2020.

r Vestas senrinaras ,,Lavinarnoji kineziologine prograrna 2", Klaipedos universitetas, Klaipedos
lop5elis-darZelis,, Ruta", 2020.

. Vestas senrinaras ,,lkimokyklinio ugdymo vaizdo medZiagos (veiklos) rengimas ir parraudojirnas
vykdant nuotolinj vaikq ugclymq, Silutes lop5elis-dar2elis ,,Gintarelis", 2021.

. Vestas selninaras ,,Mokslini laboratorija jau ikirnokykliniame anrZiuje", SilLrtes lop6elis-darZelis

. 
":Ji?t:5;iffi 

,,L"ivaikas kitoks, kaip etgiasi nrokytojas?", KtaipecJos universitetas, 2022.

Narvstes' Lietuvos ikimokyklinio ugdyrno jstaigq vadovq asociacijos nare

Paovrirno raStai
Apdovanota SMM ir Klaipedos rniesto savivaldyb6s administracijos padekos ra5tais.
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