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DARBO PATIRTIS
2022– 03 – 14 – dabartinis – Šiaulių Rekyvos progimnazijos direktorius
2016 – 04 – 15 – dabartinis – Šiauliai
mokyklos direktorius – Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
2014 – 2016 – Šiauliai
socialinis pedagogas – Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
2013 – 2015 – Šiauliai
neformaliojo švietimo programų „mokausi vairuoti“ ir „vairavimo pagrindai“ vadovas – Šiaulių
Normundo Valterio jaunimo mokykla
2012 – 2016 – Šiauliai
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas – Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
2011 – 2016 – Šiauliai
Ikiprofesinio ugdymo mokytojas – Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
1990 – 2011
Būrio, kuopos vadas, štabo, skyriaus viršininkas – Lietuvos kariuomenė
IŠSILAVINIMAS IR MOKYMASIS
1993 – Kaunas
Karininkas, būrio vadas – Kauno karo mokykla
1997 – Vilnius
Motorizuotų šaulių būrio vado kvalifikacija. – Lietuvos karo akademija.
2005 – Šiauliai
Socialinio darbo bakalauro kvalifikacijos laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija –
Šiaulių universitetas
2014 – Vilnius
Neformaliosios švietimo lyderystės programa: ,,Lyderis - savivaldžiai besimokantis vedlys" , ,,Lyderio
ir pasekėjų santykiai" , Lyderis - mokymosi vedlys", ,,Lyderis besimokančioje organizacijoje". –
Mokyklų tobulinimo centras

KALBŲ ŽINIOS
Gimtoji kalba (-os): lietuvių kalba

Kitos kalbos

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS
Klausymas

Anglų kalba
Rusų kalba

Skaitymas

B1
C2

RAŠYMAS

Informacijos
pateikimas žodžiu

Bendravimas
žodžiu

B1
C2

B1
C2

B1
C2

B1
C1

Lygiai: A1 ir A2: pradedantysis vartotojas B1 ir B2: pažengęs vartotojas C1 ir C2: įgudęs vartotojas
SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI
ĮSIVERTINIMAS
Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

įgudęs
vartotojas

įgudęs
vartotojas

pažengęs
vartotojas

Saugos
reikalavimų
išmanymas
įgudęs
vartotojas

Problemų
sprendimas
pažengęs
vartotojas

KONFERENCIJOS IR SEMINARAI
2019 – Šiauliai
Seminaras ,,Darbo kodekso naujovės mokymų įstaigoms" (4 val.)
2017 – Šiauliai
Seminaras ,,Kolektyvo motyvavimas. Aktualūs komandinio darbo sprendimai" (6 val.)
2017 – Radviliškis
Seminaras ,,Vaikas - paslaugos teikėjas. Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ypatumai"
(6 val.)
2017 – Vilnius
Mokymai ,,Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis" (8 val.)
2016 – Šiauliai
Mokymai ,,Vadovavimo psichologija" (6 val.)
2016 – Šiauliai
Seminaras ,,Kaip išlaikyti bendravimo ir drausmės balansą" (3 val.)
2015 – Šiauliai
Mokymai ,,Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos
funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse" (60 val.) ir ,,Darbdavio, darbdavio
atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa. (7,5 val.)
Įgytos kompetencijos:
◦ atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių
įmonėse;
◦ sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
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2013 – 2014 – Vilnius
Programa ,,Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais parteriais modelio išbandymas"
(40 val.)
2014 – Šiauliai
Seminaras ,,Mokyklos struktūros pokyčiai" (6 val.)
2014 – Helsinkis, Suomija
Stažuotė Suomijoje ,,Kompleksinės pagalbos vaikui teikimas" (18 val.)
2013 – Šiauliai
Mokymai ,, Mokyklų administracijų darbuotojų mokymai savanorystės tema" (8 val.)
2013 – Akademija Amens, Prancūzija
Stažuotė Prancūzijoje ,,Prancūzijos švietimo sistema pokyčių kontekste" (24 val.)
2012 – Šiauliai
LIONS QUEST programa ,,Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas" (25 val.)
2012 – Latvija
Seminaras ,,Latvijos švietimo sistemos ypatumai" (12 val.)
2011 – Vilnius
Anglų kalbos kursai
2006 – Vilnius
Anglų kalbos kursai
2004 – Vilnius
Monterėjaus (JAV) laivyno aspirantūros mokyklos kursai ,,Tarptautinės gynybos įsigijimo ir
resursų valdymo programa. Tiekimo šaltinių pasirinkimas ir sutarčių administravimas" (40
val.)
2003 – Švedija
Švedijos Ginkluotojų pajėgų mokymo grupės ir BTT logistikos kursai. (24 val.)
2001 – Vilnius
Intensyvūs anglų kalbos kursai (390 val.)
2000 – Radviliškis
Intensyvūs anglų kalbos kursai (390 val.)
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE
2006 – dabar. Lietuvos kariuomenės Kūrėjų savanorių sąjungos narys
2010 – dabar. Lietuvos Šaulių sąjungos narys
2014 – dabar. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narys
2007 – dabar. Lietuvos pėsčiųjų žygių asociacijos narys
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SAVANORIŠKA VEIKLA
2010 – dabar
Tarptautinio pėsčiųjų žygio ,,Pergalių ir kovų keliais" organizatorius. Radviliškio rajonas
2014 – dabar
Tarptautinio pėsčiųjų žygio ,,Knygnešių keliais" organizatorius. Kurtuvėnų regioninis parkas

2015 – dabar
Tarptautinio labdaros ir paramos fondo ,,Pagalbos sparnas" savanoris. Kauno r.
GARBĖS TITULAI IR APDOVANOJIMAI
1995
Suvienytų tautų (UN) medalis ,,IN THE SERVICE OF PEACE" – Suvienytų tautų generalinis
direktorius
1996
NATO medalis ,,IN SERVICE OF PEACE AND FREEDOM" – NATO generalinis direktorius
2004
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos proginis stojimo į NATO medalis – KAM
ministras
2005
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis ,,Už tarptautines misijas" – KAM
ministras
2006
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis ,,Už nuopelnus kuriant ir stiprinant
Lietuvos Respublikos krašto apsaugą" – KAM ministras
2011
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos II laipsnio medalis ,,Buvome, Esame, Būsime"
už nuopelnus Lietuvai ir Sąjungai. – LKKSS centro valdybos pirmininkas
2013
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos I laipsnio medalis ,,Buvome, Esame, Būsime"
už nuopelnus Lietuvai ir Sąjungai. – LKKSS centro valdybos pirmininkas
2013
Liudijimas – Atkurtos LR Krašto apsaugos departamento ir pirmoji Krašto apsaugos ministerijos
vadovybė
Liudijama, kad asmuo atsiliepė į Tėvynės kvietimą ir stojo į atkuriamą Lietuvos kariuomenę, gynė
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš
Lietuvos Respublikos 1993m. rugpjūčio 31d.
2013
„Laisvės kovos didžiojo kryžiaus ordinas“ Už Lietuvos laisvės kovų atminimo istorinio
paveldo išsaugojimą – Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo komitetas
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2014
Padėkos raštas už nuoširdžią, kūrybingą ir aktyvią socialinę pedagoginę veiklą. – Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
2021
,,Lietuvos karžygio" apdovanojimas „Už atminties puoselėjimą“ – Lietuvos kariuomenės
vadas.
Nominacija skirta už pirmojo misijoje žuvusio Lietuvos kario vyresniojo leitenanto Normundo
Valterio atminimo puoselėjimą.

ORGANIZACINIAI IR VADOVAVIMO GEBĖJIMAI
Puikūs strateginio planavimo, lyderystės, problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo gebėjimai.
Juos išsiugdžiau dirbdamas vadovu (Lietuvos kariuomenėje, mokykloje) bei sistemingai
tobulindamas kvalifikaciją seminaruose ir neformaliosiose studijose. Vadovavimo patirtis - 28 metai.
BENDRAVIMO GEBĖJIMAI, ASMENINĖS SAVYBĖS, POMĖGIAI
Puikūs bendravimo, bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžiai. Esu komunikabilus, atsakingas,
ryžtingas atviras naujovėms ir iššūkiams, nuosekliai siekiu išsikeltų tikslų. Gebu bendrauti su mokymosi
motyvacijos stokojančiais vaikais, juos sudominti, efektyviai dirbti komandoje.
Domiuosi Lietuvos istorija, kraštotyra, psichologija, politologija, architektūra, automobilizmu,
numizmatika, gamta, aplinkosauga, žygeivyste ir kt.

PUBLIKACIJOS
Pagalbos vaikui modeliavimas: institucinė ir tarpinstitucinė veikla.
https://www.prsc.lt/images/Projektai/Alternatyvusis ugdymas_Pagalbos vaikui
modeliavimas.pdf
2014
Įgyvendinto projekto ,,Alternatyvusis ugdymas", tinklinio modelio veiklų apibendrinančio
leidinio - metodinių rekomendacijų bendraautorius.

PROJEKTAI BENDRADARBIAVIMAS, SKLAIDA
2016 - 2019
Pranešimas Latvijos Respublikos Jelgavos universiteto karjeros ugdymo magistrantams
„Alternatyvaus ugdymo patirtis Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje“.
2017-2019
Dalyvavimas Šiaulių universiteto įgyvendinamame Erasmus+ projekte „SHELDON: Smart Learning
Motivation Intervention Model for Students with Emotional, Behavioral and Learning Difficulties“.
2017
Alternatyvaus ugdymo patirties pristatymas Ukrainos Respublikos Kremenčuko miesto 25-osios
vidurinės mokyklos bendruomenei.
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