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PROFESINĖ PATIRTIS 
Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2015 
sausio-dabar 

Kauno Montesori 
mokykla-darželis 
,,Žiburėlis“ 

Direktorė Vadybinis darbas, vadovavimas žmonėms 

2014 spalis-
2015 sausis 

Kauno Montesori 
mokykla-darželis 
,,Žiburėlis“ 

Laikinai einanti 
direktoriaus 
pareigas 

Vadybinis darbas, vadovavimas žmonėms 

2013 
rugsėjis- 
2014 vasaris 

Kauno Montesori 
mokykla-darželis 
,,Žiburėlis“ 

Metodininkė-
organizatorė, 
pavaduojanti 
direktoriaus 
pavaduotoją 
ugdymui  

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo programų vykdymas ir jų kokybės 
vertinimas, pedagogų praktinės veiklos 
vertinimas, metodinės pagalbos pedagogams 
teikimas, metodinio darbo organizavimas, 
vadovavimas vidaus audito vykdymui, 
auklėtojų pedagoginio švietimo organizavimas 

2004 spalis- 
2014 spalis 

Kauno Montesori 
mokykla-darželis 
,,Žiburėlis“ 

Metodininkė-
organizatorė 

Metodinės pagalbos Kauno miesto 
pedagogams teikimas, konsultavimas, 
kvalifikacijos tobulinimo programų 
rengimas ir dalyvavimas jas įgyvendinant 
KPKC 

2001 
lapkritis-

2013 gegužė 

Kauno Montesori 
mokykla-darželis 
,,Žiburėlis“ 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
auklėtoja 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programos vykdymas 

2001 liepa- 
2001 spalis 

J.Gustatienės firma 
,,Nuaras“ 

Administratorė Korespondencijos tvarkymas, lankytojų 
registravimas bei konsultavimas; vadovo 
pasitarimų bei susitikimų organizavimas; 
dokumentų rengimas bei įforminimas; įmonės 
darbuotojų informavimas apie rengiamus 
susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, 
supažindinimas su darbo planais; gaunamų ir 
siunčiamų raštų registravimas; gaunamų 
dokumentų bei informacijos sisteminimas. 

2000 
rugpjūtis-

2001 birželis  

D.Tilindienės 
Montessori 
darželis 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
auklėtoja 

Ikimokyklinio ugdymo programos 
vykdymas 
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1999 
birželis-2000 

liepa  

UAB 
,,Professional 
Consultancy“ 

Telemarketingo 
skyriaus vadovė 

Telemarketingo skyriaus veiklos 
kuravimas, personalo atranka ir 
apmokymas 

 
 
 
 
IŠSILAVINIMAS 
Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 
Kauno technologijos Universitetas 
2003-2005 

Edukologijos magistro diplomas (Švietimo vadyba),  2005 m. 
birželio 23 d., M Nr. 0004436  

Vilniaus Pedagoginis Universitetas 
1998-2001 

Edukologijos bakalauro diplomas AA Nr. 006200, 2001 m. 
Gegužės 18 d., Reg. Nr. 14550  

Marijampolės aukštesnioji 
pedagogikos mokykla (Kauno sk.) 
1994-1998 

Aukštesniojo mokslo diplomas B Nr. 122562, 1998 m. 
birželio 26 d., Reg. Nr. 11405 

Kauno S. Nėries vidurinė mokykla 
1982-1993 

Brandos atestatas B Nr. 066415 

 
KVALIFIKACIJA 
 
Kalbų mokėjimas 
Gimtoji kalba–lietuvių. 
 
Užsienio kalbos: 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 
Rusų puikiai labai gerai labai gerai labai gerai 

Anglų (B1ygis) gerai gerai gerai gerai 
Lenkų gerai patenkinamai patenkinamai patenkinamai 

 
 
Darbas kompiuteriu 
 
ECDL - Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas Nr. LT 008261. 
Sėkmingai išlaikyti septynių modulių egzaminai. 
 
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – auklėtoja metodininkė (Pažymėjimas A Nr. 017120) 
 
Kita informacija Vairuotojo pažymėjimas B kategorija nuo 2003 m. 
 
 
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE  
 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 
Nuo 2004 Lietuvos M. Montessori asociacija 
Nuo 2015 Lietuvos mokyklų vadovų asociacija 
Nuo 2015  Lietuvos pradinių mokyklų asociacija 
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2015 03 Seminaras ,,Dokumentų rengimas, tvarkymas 
ir apskaita švietimo įstaigose“ 

2015 m. kovo 3 d. Nr. GA-0213 (6 akad. 
val.), Kauno pedagogų kvalifikacijos 
centras 

2015 03 MNVA vykdomo ES socialinio fondo ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
finansuojamo projekto seminaras ,,Kokybės 
vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo 
mokyklose“ seminare ,,Atnaujinti mokyklos 
veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“ 

2015 m. kovo 4 d. Nr. VK-271, Kauno 
pedagogų kvalifikacijos centras 

2015 05 Vadybiniai kursai ,,Esminiai vadovavimo 
aspektai“ 

2015 m. gegužės 20 d. Nr. SV-1098 (30 
akad. val.), Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras 

2015 04 Seminaras ,,STEM platforma (mokslas, 
inžinerija, ekologija, matematika) 
ikimokykliniame ir priešmokykliniame 
ugdyme“ 

2015 m. balandžio 16 d. Nr. VB-0654 
(12 akad. val.), Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras 

2015 10 Seminaras ,,Gerosios patirties sklaida 
Vilniaus Šolomo Aleicheimo ORT 
gimnazijoje“ 

2015 m. spalio 20 d. Nr. VB-1610 (6 
akad. val.), Vilnius 

2015 11 Seminaras-edukacinė išvyka ,,Ugdymo 
turinio individualizavimas, pažangos ir 
pasiekimų vertinimas: Suomijos patirtis“ 

2015 m. spalio 30 d. Nr. GA-897 (30 
akad. val.), Suomija 
 

2015 11 Seminaras ,,teisinis darbo santykių 
reglamentavimas: kaip teoriją taikyti 
praktikoje?“ 

2015 m. lapkričio 27 d. (3 val.), UAB 
,,Profus Baltics“, Kaunas 

2015 12 Kvalifikacijos tobulinimo programa 
,,Ikimokyklinio ugdymo Montessori 
pedagogų rengimo kvalifikacijos tobulinimo 
kursas“ 

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 3193 (320 
akad. val.), Mažeikiai 

2016 02 Seminaras ,,Lyderiai. Atsakomybės 
strategija“ 

2015/2016 m. spalio-vasario mėn. Nr. 
SV-235 (30 akad. val.), Kauno 
pedagogų kvalifikacijos centras 

2016 02 Konferencija ,,Kuriame ateities mokyklą 
kartu“ 

2016 m. vasario 18 d. Nr. VB-0147 (6 
val.), Kauno pedagogų kvalifikacijos 
centras 

2016 02 Mokymo programa ,,Darbdavio, darbdaviui 
atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų 
saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų 
ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ 

2016 m. vasario 24 d. Reg.Nr. 1814 (2,5 
sav.), UAB ,,Sabelija“, Kaunas 

2016 02 Civilinės saugos mokymo kursai 2016 m. vasario 25 d. Nr. 1867 (8 val.), 
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 
valdyba 

2016 03 Seminaras ,,Mąstymo mokykla. Šeši pradiniai 
mąstymo taškai“. 

2016 m. kovo 19 d. KPKC Nr. VB-0495 
(8 akad. val.), Kauno Montesori 
mokykla-darželis ,,Žiburėlis“ 

2016 03  Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir 
atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo 
programa“ 

2016 m. kovo 22 d. Uždaroji akcinė 
bendrovė „SABELIJA“  G Nr. 20624, 
Kaunas 
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2016 04 
 

„Vadybinių kursų „Lyderystė šiuolaikiškoje 
besimokančioje organizacijoje“ tęstinė programa 

2016 m. balandžio mėn. 20 d.KPKC 
Nr. VB- 0633, Kaunas 

2016 05 „Mokyklų patirtys siekiant mokinių 
mokymosi pažangos“ 

2016 gegužės 24,25 d. KPKC 
Nr. GA- 0756, Kaunas 

2016 05 Vilniaus Goethe̓s instituto projekto „Vokiečių 
kalba su kiškiu Hansu ankstyvajame ugdyme“ 
forume tema „Vokiečių kalbos mokymo(-si) 
tęstinumo užtikrinimas ankstyvajame 
ugdyme“ 

2016 m. gegužės 10 d.  Goethe̓s 
institutas  Nr. 16-2187, Vilnius 

2016 05 „Montesori pedagoginė sistema modernaus 
pasaulio kontekste“ 

2016 m. gegužės-30 d. KPKC 
Nr. VS- 1357, Kaunas 

2016 07 
 

Mokyklos misija: ko (nesi)tikėtis iš pradinės 
mokyklos?“ 

2016 m. liepos 1 d. KPKC 
Nr. VK- 0761, Kaunas 

2016 11 Stažuotė „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. 
Izraelis patirtis“ 

2016 m. 11 6-9 d.  
KPKC NR. GA-1219, Izraelis 

2016 11 KPKC renginys „Tyrimo „Kauno miesto 
suaugusiųjų neformaliojo mokymo(si) ir 
poreikiai“ 

2016 lapkričio 15 d. KPKC 
Nr. PA- 836, Kaunas 

2017 04 Seminaras ,,Valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų pareigybių aprašymo rengimo 
privalomi reikalavimai ir darbuotojų veiklos 
vertinimo tvarka 2017 metais“ 

2017 m. balandžio 14 d. KPKC  
Nr. LV-2017-0795, Kaunas 

2017 06  Vadybos kursai ,,Vadovo saviugda. Per save 
į kitus“ 

2017 m. birželio 16 d.  
KPKC Nr. VS-2017-1096, Kaunas 

2017 09 Seminatas ,,Įsigaliojusių su darbo santykiais 
susijusių teisės aktų taikymas: naujasis DK ir 
kiti įstatymai“ 

2017 m. rugsėjo 13 d. KPKC Nr. LV-
2017-1264 

2018 01 Seminaras ,,Pozityvių santykių kultūra, 
efektyvi komunikacija ir motyvacija“ 

2018 m. sausio 10 d. KRŠC  Nr. KP-
05618 

2018 06 Seminaras ,,Sėkminga komunikacija švietimo 
ir ugdymo įstaigose: nuo efektyvaus starto iki 
sėkmingo finišo“ 

2018 m. birželio7 d. KPKC Nr. IG-
2018-0251 

2018 11 
19-23 

Stažuotė Lenkijoje/Čekijoje ,,Įvairūs 
mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo 
modeliai mokinių mokymosi pažangos 
užtikrinimo srityje“ 

2018 m. lapkričio 23 d. UŠC 
pažymėjimas NR. UŠC-1627 

2018 11 Waterpark Montessori International 6-12 m. 
amžiaus vaikų Teorijos kurso studijų 
programa  

2018 m. lapkričio 7 d. Waterpark 
Montessori International 20 kreditų (600 
akademinių valandų) sertifikatas  

2018 12 Seminaras ,,Viešųjų pirkimų apklausos 
sąlygų, pažymų, protokolų rengimas“ 

2018 m. gruodžio 3 d. KPKC Nr. LV-
2018-1669 

2018 12 Seminaras ,,Dokumentų naujovės ir 
aktualijos“ 

2018 m. gruodžio 4 d. KPKC Nr. GA-
2018-1294 

2019 02 
10-16 

Stažuotė Suomijoje/Estijoje ,,Įvairūs mokyklų 
ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai 
mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo 
srityje“ 

2019 m. vasario 16 d. UŠC 
pažymėjimas NR. UŠC-42 

2019 03 Seminaras ,,Komunikacijos svarba socialinėje 
aplinkoje“ 

2019 m. kovo 1 d. Nr. MA/036, Kaunas 
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TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

Data  Projektas, konferencija Trumpas aprašymas  
2014 02 

7-14 
Respublikinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Vaikystė ir ugdymas-2014" 

Dalyvavimas mokslinėje-praktinėje 
konferencijoje, pristatytas pranešimas tema 
,,Vaiko pasirengimas lankyti ugdymo įstaigą: 
lūkesčiai ir realijos” 
 

2014 03 Parengta kvalifikacijos tobulinimo 
programa ir vestas seminaras Kauno 
pedagogų kvalifikacijos centre 

Vestas autorinis seminaras „Auklėtojos 
padėjėjos kompetencijų raiška dirbant 
M.Montessori metodu bei tradicinio 
ugdymo grupėje“ Lietuvos ugdymo įstaigų 
specialistams, mokytojams, vadovams 

2014 11 Stažuotė ,,Netradicinio ugdymo sistemos ir 
kryptingas mokinių ugdymas: Kauno 
miesto švietimo ir ugdymo įstaigų patirtis“ 

Skaitytas pranešimas ,,M.Montessori 
pedagoginės sistemos aktualumas švietimo 
iššūkių kontekste“ Kaišiadorių rajono 
savivaldybės mokyklų vadovams, 
pavaduotojams ugdymui, specialiesiems 
pedagogams, mokytojams 

2015 03 Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų 
asociacijos (LPUMA) steigiamasis 
suvažiavimas-konferencija 

Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų 
asociacijos (LPUMA) steigimo 
iniciatyvinės grupės narė  

2015 06 Tarptautinio ES struktūrinio projekto ,,The 
technique is suppoted: Further education of 
school and education facilities staff“ 
konferencija-seminaras ,,STEM platforma 
(mokslas, inžinerija, ekologija, 
matematika) ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame ugdyme“ 

Parengtas ir skaitytas pranešimas ,,Iššūkiai 
ir galimybės diegiant netradicinio ugdymo 
metodus ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame ugdyme“ 

2016 02 Kauno miesto įstaigų konferencija, skirta 
mokyklų bendruomenių metams, 
,,Kuriame ateities mokyklą kartu“ 

Parengtas ir skaitytas pranešimas 
,,Mokyklos erdvėse užauga bendruomenė“ 

2016 12  Parengta kvalifikacijos tobulinimo 
programa ir vestas seminaras  

Parengta programa ir vestas seminaras 
„Netradicinės ugdymo aplinkos įtaka vaikų 
kūrybiškumo ir kompetencijų lavinimui 
M.Montessori ir R.Šteinerio (Valdorfo) 
darželiuose“  Klaipėdos priešmokyklinio 
ugdymo mokėtojams. 

2018 04  Kauno miesto ugdymo įstaigų forumas 
,,Ateities pradžia mokyklos suole” 

Praktinė veikla darbo grupėse 

2018 Dalyvavimas Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos projekto ,,LL3“ Kauno miesto 
kūrybinės komandos veikloje 

Sukurtas mokytojų nuoseklios motyvacijos 
sistemos švietimo įstaigoje modelis bei 
motyvavimo įrankiai, kurie pagerins 
mokytojų pasitenkinimą darbu ir sąlygos 
aukštesnius mokinių pasiekimus. 

2019 04 Kauno miesto mokytojų forumas ,,Suomijos 
švietimo sistemos patirčių pritaikymas Kauno 
miesto ugdymo įstaigose”  

Parengtas pranešimas ,,Darželio-mokyklos 
modelis. Suomijos gerosios patirties 
taikymas“. 
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METODINIAI LEIDINIAI 
2009 Metodinių priemonių serija 

,,Žaidžiu ir mokausi pats“; 
,,Metų juosta“; 
 ,,Lietuva, Latvija, Estija“;  
,,Profesijos“. 

Serija  „Žaidžiu ir mokausi pats"- žaidiminio pobūdžio 
vaizdinės ugdomosios priemonės  kimokyklinukams ir 
priešmokyklinukams. Jos parengtos remiantis  
priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo  
metodinėmis rekomendacijomis. 

2008 ,,Liepsnelė. Užduotys 
šešiamečiui”  

Leidinio užduotys skatina vaikus pažinti raides, padeda 
įgyti žodžių garsinės ir raidinės analizės pradmenis, 
plečia žodyną, formuoja matematinius vaizdinius, lavina 
dėmesį, akies ir rankos koordinaciją, skatina stebėti ir 
įvertinti savo veiklą, ugdo kūrybiškumą, suteikia gerų 
emocijų, padeda rengtis mokyklai. 

2011 ,,Raidės kalbina skaičius” Knyga skiriama 3–5 metų vaikų komunikavimo ir 
pažinimo kompetencijoms ugdyti. 

2011 ,,Vaiko teisės ir pareigos“ Metodinė priemonė VAIKO TEISĖS IR PAREIGOS 
skiriama socialinei vaiko kompetencijai ugdyti. Ji 
parengta remiantis tarptautine Vaiko teisių konvencija. 
Leidinys tinka ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus 
vaikams, pradinukams. 
Ugdomoji priemonė supažindina vaiką su pagrindinėmis 
jo teisėmis ir primena jo amžių atitinkančias pareigas. 

2012 ,,Pasakos. Žaidžiame teatrą” Metodinė priemonė skiriama ikimokyklinukų, 
priešmokyklinukų bei pradinukų meninei, socialinei ir 
komunikavimo kompetencijoms ugdyti. 

2013; 
 
2017; 
2018. 

Serija knygelių ,,Skiemeninės 
pasakos“ 

Serijos leidiniai skirti Serijos „Skiemeninės pasakos“ 
leidiniai skirti vaikams, kurie jau pažįsta raides ir 
pradeda mokytis skaityti. Ugdomos socialinė, 
komunikavimo, meninė kompetencijos, plėtojami 
matematiniai, vaizduojamosios veiklos gebėjimai. 

  
 
 
 
PAPILDOMA INFORMACIJA 
 TAIP NE 
Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  √ 
Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje 
švietimo įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 √ 

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 

 √ 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  √ 
Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  √ 
Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  √ 
 
       2019 04 24 


