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PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2016 m. iki 

dabar 

Vilniaus „Žiburio“ 

pradinė mokykla 
Direktorė Vadovauju mokyklai 

Nuo 2014 m. iki 

dabar 

Vilniaus kolegija, 

pedagogikos 

fakultetas 

Lektorė Dėstau Matematikos didaktiką 

2016–2017 m. 
UAB „E.Mokykla“, 

individuali veikla 
Autorė 

Kūriau EMA skaitmeninių pratybų 

temų užduotis  1, 2, 3 klasėms  

2018-2019 m. UAB „AVENIRE“ Lektorė 

Pravesta 17 seminarų „Organizacijos 

tobulinimas ir pokyčių valdymas 

mokykloje“ tema 

2018 m.,   

2019 m. 

UAB „E.Mokykla“, 

individuali veikla 
Autorė 

Kūriau EMA skaitmeninių pratybų 

informatikos 12 temų 

Nuo 1998 m. iki 

2016 m. 

Vilniaus šv. 

Kristoforo 

progimnazija 

Pradinio ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

Mokiau pradinių klasių mokinius 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

ISM vadybos ir ekonomikos 

universitetas 

2013 m.–2015 m.  

Baigiau universitetinių studijų vadybos krypties švietimo 

lyderystės programą ir įgijau vadybos magistro kvalifikacinį 

laipsnį 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

2000 m.–2004 m.  

Baigiau magistrantūros studijas ir įgijau edukologijos 

magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją   

Vilniaus pedagoginis universitetas 

1996 m.–2000 m.  

  

Baigiau pagrindines studijas ir įgijau socialinių mokslų 

(edukologijos) bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo 

kvalifikaciją 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas: anglų k., rusų k. 

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių k. 

Užsienio kalbos: 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Rusų k. Labai gerai Labai gerai Labai gerai Gerai 

Anglų k. Labai gerai Labai gerai Labai gerai Gerai 

mailto:rastine@ziburio.vilnius.lm.lt


Darbas kompiuteriu:  

„Microsoft Office™“ programos (Word™, Excel™, PowerPoint™ ir Mouse Mischief™) – įgudęs 

vartotojas; 

„Google“ įrankių juosta – įgudęs vartotojas; 

Dirbu, mokausi Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje – įgudęs vartotojas; 

Dirbu su interaktyvia lenta – įgudęs vartotojas; 

Kuriu interaktyvias mokymo priemones (blubbr.tv, quizlet.com) ir pristatymus Prezi.com programa 

– įgudęs vartotojas. 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – neturiu. 

Vadovavimo patirtis – vadovavau Pradinio ugdymo metodinei grupei Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazijoje  (2009–2010 m. m. ir nuo 2014 m. iki 2016 m.). 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytoja ekspertė (įgyta 2017-12-28). 

Kita informacija – vairuotojo pažymėjimas B kategorija. 

 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

Nuo 2014-06-10 iki 

dabar 

Saugesnio interneto ambasadorė Lietuvoje, Švietimo informacinių 

technologijų centras 

Nuo 2014-04-10 iki 

dabar 

Bendradarbiavimas su Lituanistinėmis mokyklomis JAV 

Nuo 2018-11 iki dabar Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė 

Nuo 2019 metų iki 

dabar 

LPUMAA asociacijos narė 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta 

2019-

05-11 

Seminaras „Vizualinės pagalbos priemonės 

namuose ir mokykloje“ 

2019 m. gegužės 11 d., 

3 akad. val., 

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus 

vaikai“, Vilnius 

2019-03 

24-31 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Humanistinio ugdymo idėjos – kiekvieno 

vaiko pažangai. Humanistinis ugdymas 

Gruzijos mokyklose“ 

2019 m. kovo mėnuo, 

32 akad. val., 

MTC, Gruzija 

2018-

12-27 

Seminaras „Įtampos situacijų sprendimo 

mokymai. Pastebėk. Įvertink. Veik. 

Mokyklos bendruomenei“ 

2018 m. gruodžio 27 d., 

8 akad. val.,  

VšĮ Trakų švietimo centras, Šiauliai 

2018 m. 

Birželio-

gruodžio 

mėn 

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mentorių bei pradedančiųjų vadovų 

mokymo programa „Refleksija mentoriaus 

darbe“ 

2018 m., 

12 akad. val.,  

MTC, Vilnius 

 

2018-

12-10 

Seminaras „Pradinio ugdymo mokytojų ir 

mokinių tiriamųjų kompetencijų gerinimas 

naudojantis gamtos ir technologijų mokslų 

priemonėmis“ 

2018 m. gruodžio 12 d., 

6 akad. val., MTC, Vilnius 

2018-

11-27 

Seminaras „Efektyvios lyderystės 

principai. Kaip formuoti komandą, 

kuriančią maksimalius rezultatus?“ 

2018 m. lapkričio 27 d., 

3 akad. val., Tęstinių mokymų centras, 

Vilnius 

2018- Dalyvavimas sklaidos renginyje „Įtraukaus 2018 m. spalio 19 d., 



10-19 ugdymo metodai“ 4 akad. val.,  

VIKO, PDF, Vilnius 

2018-

10-09 

Seminaras „Pats sau kaučeris“ 2018 m. spalio 9 d.,  

3 akad. val., Tęstinių mokymų centras, 

Vilnius 

2018-

05-16 

eTwinning konferencija Italijoje, Romoje 

„eTwinning mokyklų įgalinimas: 

vadovavimas, mokymasis, dalinimasis“ 

2018 m. gegužės 14–16 d., 

16 akad. val., eTwinning, Italija 

2018-

05-21 

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 

konferencija „Švietimas – Lietuvos 

dabarčiai ir ateičiai“ 

2018 m. gegužės 21 d., 

6 akad. val., KPKC, Vilnius 

2018- 

05-11 

Nuotolinis kursas „Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios 

programos įgyvendinimas“ 

2018 m. balandžio 30 – gegužės 11 d., 

20 val., VšĮ „Švietimo tinklas“ 

2018-

03-28 

Stažuotė Olandijoje, Groningeno mieste su 

projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ 

dalyvaujančių mokyklų atstovais 

2018 m. kovo 25-28 d. 

16 akad. val., UPC, Olandija 

2018-

03-24 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Vokietijos švietimo sistema ir jos patirtys 

įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“ 

2018 m. kovo 18-24 d., 

24 akad. val., MTC, Vokietija 

2017-

11-11 

Baltijos valstybių eTwinning seminaras 

„Informatinis mąstymas“ 

2017 m lapkričio 9–11 d.,  

18 akad. val., ETWINNING NSS, 

Suomija, Helsinkis 

2017-

10-24 

Seminaras „Naujojo darbo kodekso 

taikymas” 

2017 m. spalio 24 d., 

6 akad. val., Mokyklų tobulinimo centras, 

Vilnius 

2017-

09-29 
Seminaras „Mokyklos pažangos siekiai“ 

2017 m. rugsėjo 28–29 d., 

18 akad. val., Panevėžio pedagogų 

švietimo centras, Druskininkai 

2017-

09-13 

Seminaras „Smart interaktyvaus ekrano 

panaudojimo galimybių ugdomajame 

procese mokymai” 

2017 m. rugsėjo 11 ir 13 d., 

8 akad. val., BMK Vilnius 

2017- 

06-09 

Seminaras „Informatikos mokymas 

pradinėse klasėse“  

2017 m. birželio 5–9 d., 

40 akad.val., VU pedagogikos centras, 

Vilnius 

2017-

05-18 

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio 

asmens mokymo darbuotojų saugos ir 

sveikatai klausimais programą 

2017 m. gegužės 18 d.,  

16 ak. val., Uždaroji akcinė bendrovė 

„Saugas“, Vilnius 

2017-

04-19 

Atnaujintos įsivertinimo metodikos 

praktinio panaudojimo galimybės 

2017 m. balandžio 19 d., 

6 ak. val., Nacionalinė mokyklų vertinimo 

agentūra, Vilnius 

2017-

04-12 

Įvadinis renginys „Informatika pradiniame 

ugdyme“ 

2017 m. balandžio 12 d., 

8 ak. val., UPC, Vilnius 

2017-

04-10 
Švietimo konferencija „LearnED“ 

2017 m. balandžio 10 d., 

8 ak. val., Panevėžio rajono švietimo 

centras, Vilnius 

2017-

04-03 

Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo 

kaitos svarba šiuolaikinio ugdymo/si 

kontekste. Lenkijos patirtis 

2017 m. balandžio 3–7 d., 

40 ak. val., Panevėžio pedagogų švietimo 

centras, Lenkija 

 



2017 

ISM mokytojų universitetas: Ateities 

tendencijos švietime: kaip ir kodėl verta 

diegti naujus mokymo metodus?; 

Psichologinis klimatas organizacijoje; 

Sėkmės istorija: nuo universiteto iki 

mokyklos; Besimokanti organizacija: kaip 

mes mokėmės vieni iš kitų? 

2017 m., 

6 ak. val., ISM, Vilnius 

2017-

01-28 
TEDxVilniusED konferencija 

2017 m. sausio 28 d., 

7 ak. val., MTC, Vilnius 

2016-

12-28 

Šiuolaikinio ugdymo gairės taikant 

asmeninio tobulėjimo praktikas 

2016 m. gruodžio 29 d., 

12 ak. val., Edukacinių studijų centras, 

Vilnius 

2016 

11-07 

Patyčių prevencija mokykloje. Galimybės 

ir praktika. 

2016 m. lapkričio 7 d., 

4 val., VPPT, Vilnius 

2016 

11-03 
K12 forumas – Galia veikti 

2016 m. lapkričio 3 d., 

8 ak. val., Šiuolaikinių inovacijų diegimo 

ir kompetencijų ugdymo centras, UAB 

„BMK“, Vilnius 

2016 

10-21 

Tarptautiškumo pridėtinė vertė mokinių 

ugdyme 

2016 spalio 21 d.,  

5 ak. val., Švietimo mainų paramos fondas, 

Kėdainiai 

2016 

09-09 

Vaikų finansinio raštingumo gebėjimų 

ugdymas 

2016 m. rugsėjo 9 d., 

48 ak. val. UPC, Vilnius 

2016 

06-16 

Mokymosi metodai ir galimybės Lietuvos 

saugomose teritorijose. Metodinių 

pažintinių vadovų pristatymas. 

2016 m. birželio 16 d., 

6 ak. val., LMNŠC, Vilnius 

2016 

04-07 

Kaip kurti mokyklą, kurioje visapusiškai 

augtų kiekvienas mokinys ir kiekvienas 

mokytojas? 

2016 m. balandžio 7 d., 

3 ak. val., Lietuvos edukologijos 

universitetas, ugdymo mokslų fakultetas, 

Vilnius 

2016 

03-24 

Kaip mokytis lietuvių kalbos aktyviai? 

Naujas vadovėlio komplektas 1 klasei. 

2016 m. kovo 24 d.,  

6 ak. val., leidyklos „Šviesa“ mokymo 

centras, Vilnius 

2015 

12–17 
Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse 

2015 m gruodžio 16–17 d., 

16 ak. val., Ugdymo plėtotės centras, 

Vilnius 

2015 

11–13 

Nuotolinis kursas „Vertinimas ir 

įsivertinimas pamokose“ 

2015 m. lapkričio 2–13 d. 

20 ak. val., VšĮ „Švietimo tinklas“ 

2015 

10–27 
Mentorystė 

2015 m. spalio 27 d. 

8 ak. val., Vilniaus kolegijos Pedagogikos 

fakultetas, Vilnius 

2015 

09–16 

Skaitymo strategijos 2015 m. rugpjūčio 25 d. 

6 ak. val., leidyklos „Šviesa“ mokymo 

centras, Vilnius 

2015 

05–18 

Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija 

60 ak. val., Šiuolaikinis didaktų centras, 

Vilnius 

2015 

06–18 

Vertinimo ekspertų mokymai 2014 m. rugsėjo 29–30 d., spalio 29–31 d., 

2015 m. vasario 19–20 d., kovo 30 – 

balandžio 1 d. 

87 ak. val., Nacionalinio egzaminų centro 

projekto „Standartizuotų mokinių 

pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių 



bendrojo lavinimo mokyklose kūrimas, II 

etapas“, Vilnius 

2014 

04–26 

Interkatyvus Madridas, mokymo(si) 

strategijos apjungiant žaidimus ir 

technologijas 

2014 m. balandžio 20–26 d. 

Interacting, Madridas, Ispanija 

 

2014 

12–15 

Metodinės veiklos organizavimas 

mokykloje 

2014 m. gruodžio 15 d. 

6 ak. val., leidyklos „Šviesa“ mokymo 

centras, Vilnius 

 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data Projektas, konferencija Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2017-

11-16 

Vesta atvira integruota lietuvių kalbos ir IT 

pamoka, skelbta Vilniaus mieste 

Atviroje pamokoje integruotas IT turinys 

skatina mokinius aktyviai veikti pamokoje 

2017 

m. 09-

12 mėn. 

Teikta paraiška ir laimėtas Vilniaus 

mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo 

projektas „Skaitome kartu, augu aš ir tu“ 

Bendradarbiavimo projekte dalyvavusios 

mokytojos sužinojo apie skaitymo 

strategijas, skirtukų panaudojimo galimybes, 

IKT tikslingą taikymą bei mokyklos papildė 

bibliotekas privalomos literatūros knygomis 

2017-

11-25 

Skaitytas pranešimas parodoje „Mokykla 

2017“ – „Aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus ugdančios užduotys EMA 

aplinkoje“ 

Pristatytos elektroninės pratybos „EMA“ bei 

jose esanti galimybė diferencijuoti ir 

individualizuoti ugdymo turinį bei 

analizuojamos aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų užduotys 

2017-

11-27 

Tarptautinio matematikos konkurso 

„PANGEA 2018“ užduočių rengimo darbo 

grupės narė 

Sukurta dalis konkurso „PANGEA 2018“ 

matematikos užduočių skirtų 3-4 klasių 

mokiniams 

2017-

12-28 

Vestas seminaras pedagogams „Ugdymo 

metodai skatinantys mąstyti“ 

Vilniaus miesto progimnazijos pedagogams 

pristatyti Mąstymo kultūrą ugdančios 

mokyklos principai 

2018-

02-19 ir 

02-20 

Vesti seminarai „IT taikymas ugdymo(-si) 

procese“  Vilniaus „Sietuvos“ 

progimnazijoje ir Vilniaus Vytės Nemunėlio 

pradinėje mokykloje 

Miesto pedagogams pristatoma, kaip IT 

turinį galima integruoti į pradinio ugdymo 

programas, pristatytos naudingos nuorodos, 

siūloma išbandyti praktiškai 

2018-

02-21 

Skaitytas pranešimas „Mąstymo žemėlapių 

taikymas“ organizuotoje Panevėžio rajono 

Pažangienių darželio-mokyklos 

konferencijoje „Mąstymo kultūros 

stiprinimas pradinėje mokykloje“  

Šalies pedagogams pristatyti mąstymo 

žemėlapiai ir jų praktinis pritaikymas 

2018-

04-19 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vestas 4 

akad. val. seminaras „Informatika pamokoje: 

ar turiu būti programuotoju“ 

Šalies pedagogams pristatoma, kaip IT turinį 

galima integruoti į pradinio ugdymo 

programas, pristatytos naudingos nuorodos, 

siūloma išbandyti praktiškai 

2018-

04-26; 

2019-

05-13 

Deleguota vertintoja mokytojų 

pretenduojančių įgyti mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją 

Vertinau mokytoją siekiantį įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją, stebėjau pamokas 

2018-

03 

Teikta ir laimėta paraiška dalyvauti projekte 

„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ 

Suburta komanda dalyvauti projekte, 

dalyvauta projekto apklausoje 

2018-

2019 

Teikta paraiška ir tęsiamas dalyvavimas 

projekte „Informatika pradiniame ugdyme“  

Mokyklos pradinių klasių mokytojai ir 

mokytojai dalykininkai skatinami IT turinį 



m. m. integruoti į pradinio ugdymo programas 

2018-

09-27 

Vestas seminaras ir pristatyta Informatika 

pradiniame ugdyme 

Mokyklos pradinių klasių mokytojai ir 

mokytojai dalykininkai skatinami IT turinį 

integruoti į pradinio ugdymo programas, 

EMA elektroninių pratybų informatinio 

turinio pristatymas 

2018-

11-22 

Dalyvavimas Vilniaus kolegijoje atvirų durų 

ir karjeros dienoje 

Pristatomos Vilniaus miesto savivaldybės 

pradinio ugdymo mokyklos 

2019-

02-07 

Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių 2019 m. 

matematikos olimpiados užduočių rengimo 

grupės narė 

Kūriau 2 klasės mokiniams matematikos 

olimpiados užduotis 



   

2017 

04-21 

Seminaras „Aktyvūs ir inovatyvūs ugdymo 

metodai kiekvienoje pamokoje“ 

Vestas seminaras, pristatyti aktyvūs 

ugdymo metodai, praktiškai išbandomas 

skaitmeninių technologijų panaudojimas 

pamokose 

2017 
Projektas „Informatika pradiniame 

ugdyme“ 

Teikta paraiška ir laimėtas dalyvavimas 

projekte su mokyklos komanda 

2017 

03-15 
Praktinė konferencija „Tieskime tiltus“ 

Organizuota veikla grupėje „Pamokoje 

kalbėtiNEtylėti (kur dėsime kablelį) 

2017 

02-27 

Tarptautinis matematikos konkursas 

„PANGEA 2017“ 
Užduočių rengimas darbo grupėje 

2017 

02-14 

Respublikinė konferencija „Žinau – moku, 

ieškau – atrandu“ 

Skaitytas pranešimas „Kaip panaudoti 

skaitomo teksto žodyną vaiko kalbos 

ugdymuisi? Kokie klausimai skatina 

mąstyti? 

2016 

04-12 

Respublikinė praktinė gamtamokslinė 

konferencija „Jaunasis Kodėlčius“ 

Mokinių paruošimas konferencijai, 

bandymų pristatymas 

2016 

03–31  

Pranešimas Respublikinėje konferencijoje 

„Matematikos mokymas pradinėje 

mokykloje“ 

„Elektroninės pratybos „EMA“ 3–4 klasių 

mokiniams“ – pradinių klasių mokytojams 

pristatytos elektroninės pratybos, jų 

naudojimas ir sudarymo principai, 

individualizavimo ir diferencijavimo svarba 

ugdyme 

2016 

02–17  

 

Organizuota Respublikinė pradinio ugdymo 

mokytojų konferencija „Žaidžiu žodžiu ir 

Jus kviečiu“ 

Skaitytas pranešimas „Lietuvių kalbos 

mokymo (si) veiklos sritys“ 

Lietuvių k. ugdymas pradinėse klasėse, 

gerosios patirties sklaida, naujosios 

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo 

programos 

2016 

02–24  

Vilniaus miesto pradinių klasių 

metodiniame būrelyje aprobuotos 

metodinės priemonės „Skirtukai“ 

Tikslas – ugdyti pradinių klasių mokinių 

skaitymo gebėjimo įgūdžius 

Metodinės priemonės sukurtos remiantis 

nebaigtų sakinių ir klausimų metodais 

2016 

01 

Sukurtas ir vykdomas projektas „A.P.P.L.E 

– aktualu, praktiška, patrauklu, linksma, 

efektyvu“ 

A.P.P.L.E – Lietuvos mokytojų fondo 

laimėtoja. 

A.P.P.L.E. vasaros seminarų idėjų 

pritaikymas. Išbandomos praktinės veiklos 

ir aktyvūs mokymo metodai II, III, IV 

klasėse skirtingose Lietuvos mokyklose. 

Dalinimasis sėkmės istorijomis šalies 

mokytojais. 

2015 

10–29 

Respublikinė pradinių klasių mokytojų 

konferencija „Idėjų mugė. Kuriame ir 

dalinamės“ 

Skaitytas pranešimas „Aktyvi veikla 

matematikos pamokose“ – pristatyti 

aktyvūs mokymo metodai 

2015 

04–02 

Konferencija „Mokinių skaitymo 

motyvacijos skatinimo formos ir būdai“ 

Skaitytas pranešimas „Skaitymo gebėjimų 

ugdymas naudojant mąstymo žemėlapius“ 

2015 

02–17 

Organizuota Respublikinė pradinio ugdymo 

mokytojų konferencija „Baltos lankos, 

juodos avys“ 

Lietuvių k. ugdymas pradinėse klasėse, 

gerosios patirties sklaida, skaitymo svarba 

pradiniame ugdyme 

 

 

 



2015 

03 

Vestos atviros lietuvių kalbos pamokos ir 

lituanistinio švietimo konferencija Lietuvių 

susivienijime Amerikoje, Niujorke 

2015 m. kovas 

Lietuvių kalbos ugdymas 

Pranešimai „Pradinukų žodyno ugdymas“, 

„Mąstymo žemėlapiai“ 

2015 

03 

Vestos atviros lietuvių kalbos pamokos 

Maironio lituanistinėje mokykloje ir vesta 

konferencija JAV lituanistinių mokyklų 

mokytojams, Čikaga 

2015 m. kovas 

Lietuvių kalbos ugdymas 

Pranešimai „Pradinukų žodyno ugdymas“, 

„Mąstymo žemėlapiai“ 

2014 Vesta daugiau nei 12 seminarų Lietuvos ir 

užsienio pedagogams „Mąstymo kultūrą 

ugdanti mokykla“ 

UPC projekte „Pradinio ugdymo 

tobulinimas“ įgyta patirtimi dalinausi su 

šalies pedagogais. Vedžiau seminarus 

temomis „Mąstymo žemėlapiai“, 

„Reflektyvus klausinėjimas“, „Mąstymo 

įpročiai“ 

2014 

05–29 

Vesta internetinė paskaita „Kaip mokytis 

gamtoje? Kaip mokytis žaidžiant?“ 

Gerosios patirties sklaida, praktinės veiklos 

pristatymas  

2014–

2015 

Sukurtas ir įvykdytas projektas „Mokomės 

ir kuriame kartu“ 

A.P.P.L.E – Lietuvos mokytojų fondo 

laimėtoja. 

Aktyvi savaitė „Pavasario planeta“ 

(pagaliukų žaidimas, susipažink su 

drambliu – knygos pristatymas), mokymosi 

priemonė „Tangrama“, pranešimas „Kaip 

parašyti knygą?“ 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

Skaitau dalykinę ir grožinę literatūrą, tobulinuosi seminaruose, mokausi užsienio kalbų ir groti 

gitara. 

Praktikuoju Ajengaro jogą, važinėju dviračiu. 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

 TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  NE 

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo 

įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 NE 

Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis 

darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės 

saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos 

kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje 

 NE 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  NE 

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  NE 

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  NE 

 


