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DARBO
PATIRTIS
Nuo 2005-05-02 Direktorius;
iki dabar Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, Korsako g. 8, Šiauliai;
Veikla – vadovavimas mokyklai;
Sritis – švietimas.
2011 – 2013 Projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir
išbandymas savivaldybėse“, PVŠ skyriaus vedėjas;
Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius;
Veikla – PVŠ skyriaus veiklos, metodininkų darbo koordinavimas;
Sritis – švietimas.
2002 – 2009 Direktorius;
Šiaulių universiteto Studentų klubo įmonė – Studentų laisvalaikio centras
,,Studentų svetainė“, P. Višinskio g. 15a, Šiauliai;
Veikla – vadovavimas įmonei;
Sritis – studentų (ir ne tik) laisvalaikio organizavimas.
2001 – 2005 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, dailės, technologijų ir informatikos
mokytojas;
VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, Dainų g. 33, Šiauliai;
Veikla – pasirenkamojo vaikų ugdymo, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo
organizavimas, projektų koordinavimas gimnazijoje;
Sritis – švietimas.
1998 – 2001 Administratorius;
Šiaulių universiteto Studentų klubo įmonė – Studentų laisvalaikio centras
„Studentų svetainė“, P. Višinskio g. 15a, Šiauliai;
Veikla – laisvalaikio veiklos koordinavimas, renginių organizavimas;
Sritis – laisvalaikio organizavimas.
IŠSILAVINIMAS,
KVALIFIKACIJA
2013-2015 Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis;
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
2001-2003 Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;
Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas;
1995-2000 Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei dailės
ir darbų mokytojo kvalifikacija;
Šiaulių universiteto Dailės fakultetas;
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ASMENINIAI
GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba Lietuvių
Kitos kalbos

SUPRATIMAS
Klausymas

Skaitymas

B2
B1

B2
B1

Anglų
Rusų

KALBĖJIMAS
RAŠYMAS
Informacijos
Bendravimas
pateikimas
žodžiu
žodžiu
B2
B2
B2
B1
B2
B2

Bendravimo gebėjimai 






Lengvai prisitaikau dideliame kolektyve;
Galiu bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis;
Esu atsakingas;
Gebu priimti sprendimus;
Turiu oratoriaus gebėjimų;
Esu imlus inovacijoms, greitai įsisavinu naujas technologijas,
mėgstu pritaikyti naujoves;
 Mėgstu pokštauti.

Organizaciniai ir Moku bendrauti su žmonėmis, operatyviai spręsti iškylančias
vadovavimo gebėjimai problemas, organizuoti darbą, gebu dirbti komandoje ir vadovauti.
Darbo kompiuteriu  Esu pažengęs vartotojas;
gebėjimai  Dirbu pagrindinėmis MS Office programomis (Word, Excel,
PowerPoint, Picture manager), taip pat Corel Draw, Photoshop;
 Gebu suinstaliuoti ir paruošti darbui kompiuterį, išspręsti iškilusias
problemas.
Kiti gebėjimai 










Laisvalaikiu fotografuoju;
Patinka maketuoti lankstinukus, kurti proginius atvirukus;
Patinka generuoti naujas idėjas ir jas įgyvendinti;
Mėgstu dalyvauti pats ir gebu organizuoti renginius, pilietines ir
labdaros akcijas;
Toleruoju ir propaguoju savanorystę;
Kaip švietimo įstaigos vadovas ir kaip pilietis stengiuosi: diegti
krikščioniškas vertybes, formuoti socialinio teisingumo įgūdžius,
kurti saugią ir estetišką aplinką, ugdyti dorą, sąmoningą, socialiai
aktyvią asmenybę;
Išmanau Švietimo įstatymą ir kitus LR teisės aktus,
reglamentuojančius švietimo paslaugas, švietimo darbuotojų etikos
normas;
Sugebu analizuoti dokumentus, apibendrinti informaciją ir daryti
išvadas;
Turiu strateginio planavimo, finansinių išteklių ir personalo valdymo
įgūdžių.

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija nuo 1994 m.
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PAPILDOMA
INFORMACIJA
Publikacijos
Prezentacijos
Projektai
Konferencijos
Seminarai
Apdovanojimai
Narystės
Rekomendacijos
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 2015 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.
 2013-2015 dalyvavau Šmm ir ŠAC projekte „Lyderių laikas 2“
(2011-2015) Nr. VP1-2.1-ŠMM-02-V-02-001
 2013-06-13 organizavau konferenciją Šiaulių vyskupijos
Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186, Šiauliai, prie Šiaulių Katedros)
„Sakralumo raiška ir galimybės formaliajame ir neformaliajame
ugdyme;
 2012 m. gruodžio – 2013 m. vasario mėn. surengiau „Mamyčių
turgelį ir meno dirbinių aukcioną“, už kurio metu surinktas lėšas
Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoms buvo
nupirkti ir įteikti medicinos prietaisai;
 2012 m. rengiu, nuolat atnaujinu ir skaitau visoje Lietuvoje
pranešimą „Krepšelio apskaičiavimo metodika ir jos taikymas pagal
atskiras pasirenkamojo vaikų ugdymo sritis. Lėšų panaudojimo
galimybės“ pagal Ugdymo plėtotės centro projekto „Pasirenkamojo
vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas
savivaldybėse“ veiklas;
 Nuo 2012 m. vedu mokymus „Neformaliojo vaikų švietimo
įgyvendinimas savivaldybėse“ visoje Lietuvoje pagal Ugdymo
plėtotės centro projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo
modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ veiklas;
 Nuo 2012 m. Lietuvos progimnazijų asociacijos tarybos narys;
 2011 m. prisidėjau organizuojant IV-tąją vaikų ir jaunimo giesmių
šventę „Giesmių pynė Marijai“ Šiaulių katedroje;
 2010 m. išleistoje knygoje „Žingsniai link veiksmingo planavimo.
Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos“ esu straipsnio
„Diskusijų epicentras – mokyklos metinė veiklos programa“
bendraautorius;
 Nuo 2008 IKI 2018 m. Lietuvos Nacionalinės katalikiškų mokyklų
asociacijos tarybos narys;
 Nuo 2005 m. dalyvauju piligriminiuose žygiuose „Kryžių kalnas –
Šiluva“;
 Nuo 2004 m. aktyviai dalyvauju Socrates, o nuo 2007 m. Švietimo
mainų paramos fondo veiklose: mokyklų partnerysčių 5 projektai,
kvalifikacijos tobulinimo veiklos 8 kursai;
 Nuo 2001 m. iki 2005 m. nepamokinės veiklos organizatorių
sambūrio tarybos narys;
 Nuo 2000 m. propaguoju savanorystės idėjas tiek savo gyvenimo
būdu, tiek darbais ir dalyvavimu įvairiose akcijose;
 Nuo 1996 m. Šiaulių universiteto studentų klubo narys (nuo 2003
garbės narys).

______________________________
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