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ASMENINĖ INFORMACIJA Virginija Jonušienė  
 

   

 

 svyturelis@balticum-tv.lt 
  

Gimimo data 11/03/1958   

Pilietybė lietuvė 

 

 

DARBO PATIRTIS   

       

 

1996 m. rugsėjo 1 d. – 2002 m.                                            
rugpjūčio 31 d. 

Mokytoja 
Klaipėdos miesto savivaldybės L. Stulpino vidurinė mokykla, Bandužių g. 2 Klaipėda. 

 Darbovietės veiklos sritis: švietimas. 
Pagrindinė veikla: etikos, neformaliojo ugdymo mokytoja. 
Išėjimo iš darbo priežastis: Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai. 

  
 
 

1980 m. gegužės  5 d. – 1996 m.                                            
birželio 14 d. 

Auklėtoja 
Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų lopšelis – darželis Nr. 12, Butsargių g. 10, Klaipėda. 
Darbovietės veiklos sritis: švietimas. 
Išėjimo iš darbo priežastis: dalyvavimas konkurse į Klaipėdos apskrities viršininko 
administracijos Švietimo skyriaus vyresniosios specialistės pareigas. 

 
 
 

 
 
 

 
IŠSILAVINIMAS IR  
KVALIFIKACIJA   

 

2010 m. spalio 4 d. – šiuo metu Klaipėdos lopšelio –darželio „Švyturėlis“ direktorė. 

Kalnupės g. 20, LT-93198, Klaipėda. 

Vadovavimas ugdymo įstaigai. 

 

   1996 m. birželio 17 d. – 2010 m. 

    birželio 30 d. 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. 
Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Danės g.  17, Klaipėda. 
Kategorija: karjeros valstybės tarnyba, A lygis, 9 kategorija. 
Pagrindinė veikla ir atsakomybė: apskričiai pavaldžių švietimo įstaigų vadovų vadybinės 
veiklos koordinavimas ir šių įstaigų veiklos organizavimas bei priežiūra. 
Darbovietės veiklos sritis: viešasis administravimas. 
Išėjimo iš darbo priežastis: valstybės valdymo reforma ir apskričių viršininkų 
administracijų naikinimas. 
 

1982- 1987 
 

Ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.  

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. 
Specialybė: ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas. 

 
 

1996- 1998 Pradinės mokyklos mokytojos  profesinė kvalifikacija.  
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Klaipėdos universitetas. 

Specialybė: edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

1976- 1979 
 

 
 

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja. 
Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla. 

Gimtoji kalba lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

rusų C2 C2 C2 C2 C2 

  

anglų A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Esu komunikabili, punktuali, atsakinga, pareiginga, sąžininga, kūrybinga, reikli sau ir 
kitiems.  
Gebu dirbti komandoje ir individualiai, greitai prisitaikau prie besikeičiančios situacijos. 
Gebu prisitaikyti daugiakultūrėje aplinkoje. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Išmanau valstybės švietimo politiką ir švietimo administravimą. Turiu vadybinės (viešojo 
administravimo (švietimo srities)), planavimo, organizacinės bei pedagoginio darbo 
patirties. 
Turiu patirties įstaigų steigimo dokumentams, nuostatams, darbuotojų pareigybių 
aprašymams ir kitiems švietimo įstaigų veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti 
bei gebu naudotis teisinės bazės dokumentais.  
Esu Švietimo vadybos ekspertė. 

 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gebu dirbti su duomenų bazėmis. 
Gebu rinkti ir apdoroti statistinius duomenis. 
Gebu kaupti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, teikti išvadas, ataskaitas. 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Microsoft Office programinis paketas (Word, Excel, PowPoint). 
Internet Explorer. 
Dokumentų valdymo programa ,,Avilys“. 

 

                Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 
 

Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPUS programos kursai ,,Socialinio pedagogo rengimo teoriniai bei praktiniai 
aspektai“1997 m. 
Mokyklų tobulinimo programos kursai 2003-2005 m.: Švietimo vadybos kokybės sistema 
(Švietimo politikos analizė, Vidaus ir išorės auditas, Mokymo ir mokymosi sąlygų 
gerinimas). 
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros kursai 2009 m. : Švietimo kokybė ir jos 
laidavimas. 
Administracinių gebėjimų tobulinimo programos kursai. 
Mokymo apie Europos Sąjungą programos kursai. 
Švietimo konsultantų (vadybos ekspertų) rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursai. 

Kompiuterinio raštingumo kursai. 
 

 


