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Vardas  Lina   

Pavardė  Venskutė  

Telefonas (-ai)  8 527 58310  
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Adresas (-ai) Tuskulėnų g. 30, Vilnius   
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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 

Vytauto Didžiojo universitetas 

2020 m.–2021 m.  

Įgyta papildoma dalykinė specializacija – logopedija  

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. 

 

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 2021-

09 

Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė 

Nuo 2019 metų iki 

dabar 

LPUMAA asociacijos narė 

Nuo 2021 metų iki 

dabar 

Mentorė 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta 

2022 Mokymai „Skaitmeninio ugdymo turinio 

kūrimas ir diegimas“ 

2022 m. sausis – gegužė  

32 akad. val.  

NŠA 

2022-05 Mokymai „Kultūrinio ugdymo 

bendradarbiavimo galimybės švietimo 

pažangos programoje „Tūkstantmečio 

mokyklos“ 

2022 m. gegužės 26 g. 

5 akad. val. 

TŪM 

2021-

2022 

Mokymai „Vilniaus miesto ugdymo įstaigų 

vadovų mentorių mokymų programoje 

„Gilyn į mentorystę“ 

2021 m. lapkritis – 2022 m. gegužė 

16 akad. val. 

MTC, EDU 

2022-

01-27 

Seminaras „Pokyčiai švietimo 

organizacijoje: praradimai ir atradimai“ 

2022 m. sausio 27 d. 

1,5 akad. val. 

ISM 

2021-12 Seminaras „Saugios mokymo(si) aplinkos 

kūrimas mokytojui, mokiniams ir mokinių 

tėvams“ 

2021 m. gruodžio 28 d. 

8 akad. val. 

VšĮ „Trakų švietimo centras“ 

2021-12 Konferencija „Dirbtinis intelektas ir 

mokymosi analitika: 

ateitis prasideda šiandien“ 

2021 m. gruodžio 17 d. 

3 akad. val. 

MTC 

2021 Mokymai „Dirbtinis intelektas ir 

mokymosi analitika 

mokinių mokymosi sėkmei“ 

2021 m. rugsėjis – gruodis  

38 akad. val. 

MTC 

2021-09 Mokymai Erasmus+ KA2 projekte 2021 m. rugsėjis 



„Innovative methods, approaches and 

practices for effective teaching STEM in an 

electronic environment“ Nr. 2020-1-BG01-

KA226-SCH-095199]  

40 akad. val. 

Bitola, Šiaurės Makedonija 

2021-07 Mokymai „Creative Methods in Special 

Needs Education” 

2021 m. liepos 9-15 d. 

36 akad. val. 

Hrvatska Udruga Pripovjedača "Pričalica" 

2021-

06-21 

Seminaras „Grįžtamojo ryšio taikymas 

stiprinant bendradarbiavimo kultūrą 

mokykloje“ 

2021 m. birželio 21 d. 

8 akad. val. 

VšĮ „Trakų švietimo centras“ 

2021-

05-17 

Mini mokymai „Vaikų su elgesio ir 

emocijų sutrikimais įtraukties stiprinimas“ 

2021 m. gegužės 3, 10 ir 17 d. 

24 akad. val. 

NŠA 

2021-04 Dalyvauta „Vilniaus mokyklų 

pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių 

mokymo programoje“ 

2020 m. lapkritis – 2021 m. balandis 

40 akad. val. 

MTC 

2020-

2022 

Mokymai, stažuotė Velse „Supporting 

school principals as leadres in the 

curriculum reform in Lithuania“ 

2020 – 2022 metai 

62 sesijos, 24 akad. val. 

British council 

2021-

04-28 

Seminaras „Kas keičiasi atnaujinamoje 

matematikos programoje. Kaip pasirengti 

pokyčiams?“ 

2021 m. balandžio 28 d. 

6 akad. val. 

Kauno rajono švietimo centras 

2020-

08-20 

Projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir 

jų ugdymo kokybės plėtra“ mokymai 

„Didelį mokymosi potencialą turintys 

vaikai: ypatumai, atpažinimas ir ugdymas“ 

2020 m. rugpjūčio 20 d. 

8 akad. val. 

NŠA 

2020-

06-18 

Projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir 

jų ugdymo kokybės plėtra“ mokymai 

„Matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos 

mokslų moduliai“ 

2020 m. birželio 15-17 d. 

8 akad. val. 

NŠA 

2020-

06-02 

Konferencija „STREAM – galimybė veikti 

kitaip“ 

2020 m. birželio 2 d. 

4 akad. val. 

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla 

2020-

04-14 

Konferencija „Pokyčių valdymas be 

destruktyvių konfliktų“ 

2020 m. balandžio 14 d. 

4 akad. val. 

Lietuvos socialinių inovacijų klasteris 

2020-

03-25 

Internetinių paskaitų ciklas „EDMODO ir 

ATVIRKŠČIA PAMOKA nuotoliniam 

mokymui“ 

2020 m. kovo 18-23 d. 

3 val. 

Klaipėdos rajono švietimo centras 

2020-

03-17 

Nuotoliniai mokymai „ Nuotolinis 

mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias 

priemones pasitelkti į pagalbą?“ 

2020 m. kovo 17 d. 

2 akad. val. 

Pedagogas.lt  

2020-

02-21 

ERASMUS+ seminaras „Training critical 

thinking thhrough active learning“ 

2020 m. vasario 17-21 d. 

Ispanija, Tenerifė 

EDUPLUS 

2020-

01-14 

Seminaras „Psichologinis atsparumas ir 

iššūkiai. Dialogas ir susitarimai“ 

2020 m. sausio 14 d. 

6 akad. val. 

MTC 

2019-

12-30 

Technologinės kūrybos mentorystės 

programa „Technologijų vedliai“ 

2019 m. rugsėjo 16 d. – gruodžio 13 d. 

80 akad.val. 

VU Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir 

plėtros centras 



2019-

12-27 

Seminaras „Bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas“ 

2019-12-27 

8 akad. val. 

VšĮ „Trakų švietimo centras“ 

2019-

12-04 

Projekto „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ paskaita apie konfliktų 

valdymą ir prevenciją 

2019 m. gruodžio 4 d. 

4 akad. val. 

NŠA 

2019-

12-03 

Seminaras „Mokyklos vadovo vaidmuo 

ugdymo procese Lean ir Team 

Metodologijos taikymas ugdymo įstaigose: 

atvejo pristatymas, pagrindiniai principai ir 

įgyvendinimo eiga“ 

2019 m. gruodžio 3 d. 

8 akad.val. 

MTC 

2019-

11-25 

Tarptautinė konferencija „Įtraukusis 

švietimas – trūkstamos jungtys“ 

2019 m. lapkričio 25 d. 

6 akad. val. 

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 

įstaiga, Vilnius 

2019-

10-05 

eTwinning seminaras „STEM“ 2019 m. spalio 3-5 d. 

18 akad. val. 

Graikija, Patrai 

2019-

08-26 

Seminaras „Integruotų projektų vykdymas 

sprendžiant aktualias vaikui problemas“ 

2019 m. rugpjūčio 26 d. 

4 akad. val. 

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla 

2019-

08-18 

Mokymai „Pailsėk ir tobulėk vasaros 

asmeninio tobulėjimo nuotolinė programa“ 

2019 m. vasara 

16 akad. val. 

Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdymo centras 

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 

 

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mentorių bei pradedančiųjų vadovų 

mokymo programa „Refleksija mentoriaus 

darbe“ 

2018 m., birželis – gruodis  

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-

10-19 

Dalyvavimas sklaidos renginyje „Įtraukaus 

ugdymo metodai“ 

2018 m. spalio 19 d., 

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 

 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data Projektas, konferencija Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2022-

2023 

ERASMUS+ KA101 pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo mobilumo projektas 

„Įsivertinimo metodikos tobulėjimo link“ 

2022-1-LT01-KA122-SCH-000070292 

Teikta ir laimėta paraiška, įgyvendinamas 

projektas, kurio tikslas vertinimas, 

įsivertinimas, grįžtamasis ryšys visais 

lygmenimis mokykloje. 

2021-

2023 

Įgyvendinamas „Vilniaus pokyčių 

mokyklos“ projektas „Integruoto ugdymo 

turinys kiekvieno mokinio pažangai“ 

Suburti mokytojus bendrauti, 

bendradarbiauti ir kurti vieningą mėnesio 

ugdymo turinį. Bendras ugdymo turinys 

sudaro galimybę sukurti kiekvieno mėnesio 

mokinio individualius pažangos stebėjimo 

lapus, kuriuose mokiniai galės įsivertinti 

bendruosius gebėjimus bei pasimatuoti 

pasiekimus, planuoti savo mokymąsi. 

Individualios pažangos stebėsena leis 

užtikrinti nuolatinį mokinių mokymąsi, 

grįžtamojo ryšio mokiniams ir mokinių 

tėvams teikimą. 

2021-

2022 

Pravesti Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų 

vadovams 3 moduliai (26 akad. val) 

įgyvendinant „Supporting school principals 

as leadres in the curriculum reform in 

Lithuania“ programą. 

Mokymuose dalyvavo 25 mokyklų vadovai. 

Mokymu metu pristatoma Ugdymo turinio 

atnaujinimo programa bei mokyklos vadovo 

vaidmuo įgyvendinant pokyčius mokykloje. 

2020-

2022 

Dalyvaujama NŠA projekte „Didelį 

mokymosi potencialą turintys vaikai: 

ypatumai, atpažinimas, ugdymas“ 

Mokykloje atliekamas mokinių vertinimas, 

dalyvauta mokymuose, analizuojama ir 

praktiškai išbandoma mokomoji medžiaga. 

2020-

2022 

ERASMUS+ KA101 pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo mobilumo projektas Nr. 

2020-1-LT01-KA101-077784 „Laikas 

mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“ 

Plėstas įtraukiojo ugdymosi svarbos 

suvokimas, sudaromos galimybės patirti 

sėkmę silpniau besimokantiems bei 

įgalinami gabūs mokiniai siekti daugiau; 

keičiasi mokyklos bendruomenės nuostatas, 

kad mokykloje gali mokytis kiekvienas; 

organizuoti atvejo analizės susitikimai, 



refleksiniai tikslinių grupių pokalbiai; 

sukurti pagalbos mokytis priemonių bei 

gabių užduočių paketai mokiniams; įgyta 

patirtimi dalintasi tiek mokykloje, tiek už jos 

ribų. 

2021 Dalyvaujant projekte „Dirbtinis intelektas 

mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo 

scenarijai modernizuojant bendrą ugdymą 

Lietuvoje“ 

Analizuojamas skaitmeninis turinys, 

skaitmeniniai vertinimo ir įsivertinimo 

įrankiai, išbandomos skaitmeninės 

programos, skaitmeninių duomenų 

panaudojimas ugdymo kokybės gerinimui – 

mokymosi analitika. 

2019-

2020 

ERASMUS+ KA101 pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo mobilumo projektas Nr. 

2019-1-LT01-KA101-060339 „Nerk giliau, 

tyrinėk drąsiau“ 

Bendraujant ir bendradarbiaujant visiems 

pradinių klasių mokytojams kuriamas 

integruotas ugdymo turinys; įsigilinta į 

STREAM ugdymo galimybes; mokomasi 

planuoti, analizuoti, vertinti ir kurti 

ugdymo(si) procesą, pagrįstą STREAM, 

apjungiant naujas ugdymosi sritis ir 

metodus; įgyta patirtimi dalintasi su 

mokyklos mokytojais, o sėkmės istorijomis 

su miesto, šalies pedagogais organizuotose 

konferencijose. 

2019  Skaitytas pranešimas „Iššūkiai mokykloje – 

sėkmė ugdant problemiško elgesio vaikus“ 

Bendradarbiaujama su Vilniaus miesto 

pradinių klasių metodiniu būreliu 

organizuota Vilniaus miesto pradinių klasių 

mokytojų metodinė-praktinė konferencija 

„Lyderystė mokymuisi“ ir skaitytas 

pranešimas 

2019 Įgyvendintas Visuomenės aplinkosauginis 

švietimo projektas „Rūšiuok su STEAM“ 

Ugdoma mokinių darnaus ir tvaraus 

vystymosi samprata, organizuotos 

integruotos veiklos, skatina mokinių 

saviraiška. 

2019-

02-07 

Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių 2019 m. 

matematikos olimpiados užduočių rengimo 

grupės narė 

Kūriau 2 klasės mokiniams matematikos 

olimpiados užduotis 

2018 Dalyvaujama MTC programoje „Renkuosi 

mokyti – mokyklų kaitai“ 

Įgyvendinimas pokyčių projektas, kurio 

dėka rasti būdai suburti mokyklos 

bendruomenę, mokykloje dirba „Renkuosi 

mokyti programos mokytojas“ 

2018 Dalyvaujama ŠMM ir UPC projekte „A. 

spektro mokyklų tinklas“ 

Organizuoti mokymai, rengiamas pagalbos 

priemonės, įsigytos sensotinės ir 

ergoterapinės priemonės. 

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 

Šalies pedagogams pristatyti mąstymo 

žemėlapiai ir jų praktinis pritaikymas 



stiprinimas pradinėje mokykloje“  

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 

m. m. 

Teikta paraiška ir tęsiamas dalyvavimas 

projekte „Informatika pradiniame ugdyme“  

Mokyklos pradinių klasių mokytojai ir 

mokytojai dalykininkai skatinami IT turinį 

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 

 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

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

mėgstu pėsčiųjų žygius. 

 

 

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 

 


