
 

  

Gyvenimo aprašymas 
 

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) VIDA  VELIUONIENĖ 

Adresas(-ai) J.Aisčio g. 6, Dovainonių k., Rumšiškių s., Kaišiadorių r., 

Lt - 56333 

Telefonas(-ai) +370 346 46514 Mobilusis 

telefonas: 

+370 685 57291 

El. paštas(-ai) vida.veliuoniene@gmail.com 
 

 

Pilietybė Lietuvos Respublikos 
 

 

Gimimo data 1961 09 13 
 

 

Lytis Moteris 
 

 

Pageidaujamas darbas ar 
profesinės veiklos sritis 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 

 

Darbo patirtis  

Datos Nuo 2016 m. rugsėjo 16 d. 

Profesija arba pareigos 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka 
Švietimas 

 
 

Datos Nuo 2012 m. lapkričio 13 d. iki 2016 m. rugsėjo 15 d. 

Profesija arba pareigos   Vyriausiasis specialistas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Švietimo 

skyrius, Bažnyčios  g. 4., LT- 56121 Kaišiadorys  

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
  

Datos Nuo 2009 m. rugsėjo 9 d. iki 2012 m. lapkričio 12 d. 

Profesija arba pareigos   Dovainonių skyriaus vedėja ir matematikos mokytoja 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Kaišiadorių rajono Rumšiškių vyskupo Antano 

Baranausko vidurinė mokykla, Rumšos g. 36, 

Rumšiškės., Kaišiadorių r., LT-56333 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
  

Datos Nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. 

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  ir matematikos 

mokytoja 



Darbovietės pavadinimas ir adresas Kaišiadorių rajono Dovainonių pagrindinė mokykla, 

Gedimino g. 7, Dovainonių k., Rumšiškių s., Kaišiadorių 

r., LT-56333 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 

 

Datos Nuo 1989 m.  rugsėjo mėn. iki 1994 m. liepos mėn. 

Profesija arba pareigos Auklėtoja, vedėja 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Dovainonių lopšelis-darželis, Gedimino g. 7, Dovainonių 

k., Rumšiškių s., Kaišiadorių r., LT-56333 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 

 

 

Datos Nuo 1984 m. rugsėjo 1 d. iki 1989 m. 

Profesija arba pareigos Mokytoja 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Kruonio vidurinė mokykla, Darsūniškio g. 11, Kruonio 

miest., Kaišiadorių r.,  

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 

  

Išsilavinimas  
 

 

Datos Nuo 2001 m. rugsėjo mėn. iki 2003 m. birželio mėn. 

Kvalifikacija Edukologijos (švietimo vadybos šakos) magistro laipsnis 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Vilniaus pedagoginis universitetas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba 
tarptautinę klasifikaciją 

Magistrantūros studijos 

  

Datos Nuo 1979 m. rugsėjo iki 1984 m. birželio mėn. 

Kvalifikacija Inžinierius - dėstytojas 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  Lietuvos žemės ūkio universitetas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba 
tarptautinę klasifikaciją 

Aukštasis 

  

Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos  
  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių kalba 

  



Kita kalba(-os) 
Anglų kalba: 

Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

klausymas skaitymas bendravi

mas 

žodžiu 

informacij

os 

pateikimas 

žodžiu 

 

Pradedanty

sis 

vartotojas 

(A1) 

Pradedan

tysis 

vartotojas 

(A2) 

Pradedan

tysis 

vartotojas 

(A1) 

Pradedan

tysis 

vartotojas 

(A1) 

Pradedan

tysis 

vartotojas 

(A1) 

Rusų kalba: 

Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

klausymas skaitymas bendravi

mas 

žodžiu 

informacij

os 

pateikimas 

žodžiu 

 

Pažengęs 

vartotojas 

(B2) 

Įgudęs 

vartotojas 

(B2) 

Pažengęs 

vartotojas 

(B2) 

Pažengęs 

vartotojas 

(B2) 

Pažengęs 

vartotojas 

(B2) 
 

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Esu aktyvi, žingeidi, savarankiška, gebu dirbti 

komandoje, moku analizuoti, vertinti, daryti išvadas, 

priimti sprendimus, stengiuosi išklausyti kitą.  
  

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Gebu gerai planuoti savo darbus, telkti bendradarbius 

bendrai veiklai, darbą visuomet atlieku laiku ir 

kruopščiai.  
  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gerai moku naudotis ,,Mikrosoft Office™“ 

programomis (Word™, Excel™ ir PowerPoint™);  

Turiu gerus gebėjimus dirbant kompiuteriu, greitai 

išmokstu naudotis naujomis technologijomis ir 

programomis. 

2008-06-12 sėkmingai išlaikiau visų modulių testus, 

reikalingus Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui 

gauti (ECDL pažymėjimas Lt 020119, išduotas Lietuvos 

kompiuterininkų sąjungos). 

 
 

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) Turiu vairuotojo pažymėjimą. 

 


