
 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  VALDAS  

Vieta nuotraukai 

Pavardė  URNIEŽIUS 

Gimimo data  1974-02-12 

Telefonas (-ai)  +37062077541 

El. paštas (-ai) Valdas.urniezius@gmail.com 

Adresas (-ai) Jūros g. 31, Pakūralio k., Šilalės r. sav. 

Lytis Vyras  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

1998-09-01 iki 

2002-08-31 

Šilalės r. Žadeikių 

pagrindinė mokykla 
kūno kultūros 

mokytojas. 
Kūno kultūros pamokų vedimas, 

sportinių renginių organizavimas 

mokykloje, mokinių ruošimas ir 

dalyvavimas mokinių olimpinio 

festivalio varžybose. 

2002-09-01 iki 

2006-01-15 

Šilalės r. Pajūralio 

pagrindinė mokykla 
kūno kultūros, 

informacinių 

technologijų, 

ekonomikos 

mokytojas. 

Kūno kultūros pamokų vedimas, 

sportinių renginių organizavimas 

mokykloje, mokinių ruošimas ir 

dalyvavimas mokinių olimpinio 

festivalio varžybose. Informatikos 

pamokų vedimas, informacinių 

technologijų diegimas mokykloje. 

2006-01-16 iki 

2006-08-31 

Šilalės r. Pajūralio 

pagrindinė mokykla 
direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Ugdymo proceso organizavimas. 

2006-09-01 iki 

2006-11-08 

Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus 

Vidurinės mokykla 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Ugdymo proceso ir metodinės 

veiklos organizavimas. 

2006-11-09 iki 

dabar 

Šilalės r. Kvėdarnos 

Prano Liatuko 

pradinės mokyklos 

Direktorius Mokyklos veiklos organizavimas 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Lietuvos kūno kultūros institutas, 

1992 – 1997 m.   

 

Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija, bakalauro laipsnis. 

Klaipėdos universiteto  Tęstinių 

studijų institutas, 2002 – 2004 m.   

 

Informatikos mokytojo kvalifikacija, antrosios pakopos 

specialiosios profesinės studijos. 

Kauno technologijų universitetas, 

2013 – 2014 m.  

Viešasis administravimas, magistro laipsnis 
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KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) Lietuvių 

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) –  

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Rusų Puikiai Puikiai Puikiai L. gerai 

Anglų Gerai Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas). Microsoft Windows 7 – įgudęs vartotojas, Microsoft Office 2010 – įgudęs vartotojas, 

Interneto naršyklės: Internet Explorer, Chrome, Fire Fox - įgudęs vartotojas, Švietimo valdymo 

informacinė sistema – įgudęs vartotojas. 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II kvalifikacinė kategorija 

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – vadybinis darbo stažas 8 m. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – Kūno kultūros vyr. mokytojo ir informacinių technologijų vyr. 

mokytojo kvalifikacinės kategorijos. 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – Edukacinės IKT 

kompetencijos lektorius. Švietimo konsultantas „Virtualios mokymosi aplinkos bei mokyklos 

intraneto diegimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“. A, B, C vairuotojo kategorijos 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2003 iki dabar Všį „Pajūralio bendruomenės centras“ narys, pirmininko pavaduotojas 

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų) 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2014-

02-10 

Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų 

kvalifikacijos tobulinimo programa 

2014 m. vasario 10-11 d., gegužės 6 d. 3 d. 

(24 val.), Dubingiai 

2013-

02-12 

Instrumentai mokyklos kokybei įsivertinti ir 

tobulinti (IQES online Lietuva) 

2013 m. vasario 12 d. (6 val.). Šilalė 

2013-

05-08 

Stresas ir jo valdymas 2013 metų gegužės 8 d. (4 val.). Šilalė 

2013-

11-07 

Efektyvi komunikacija: kalbos rengimas bei 

pateikimas 

2013 m. lapkričio 7-8 d. Druskininkai 

2013-

12-30 

Viešieji pirkimai paprastai 2013 m. gruodžio 30 d. (6 val.). Šilalė 

2011-

04-04 

Projektų parengiamosios dokumentacijos 

rengimas 

2011 m. balandžio 4 d., 8 val., Šilalė 

2011-

05-30 

Ugdymo turinio ir proceso organizavimo 

aspektai 

2011 gegužės 19 d. (6 val). Šilalė. 

2011-

06-14 

Viešųjų ryšių technologijos – į pagalbą 

švietimo organizacijai 

2011 m. birželio 10 d. (12 val.). Šilalė 
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2009-

05-05 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų įgyvendinimo organizavimas 

mokykloje 

2009 m. kovo 20 d. (12 val.). Šilalė 

2008-

02-11 

Mokyklos vadybos pagrindai 2008 m. vasario 11 d. iki 2008 m. spalio 17 

d. (200 val.). Klaipėda. 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; 

konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate 

parašęs.) 

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2008-

10-31 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos modelio įgyvendinimas 

„LR švietimo politikos ypatumai, vykdant 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevenciją“. 

   

   

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

Aktyviai sportuoju Kalnų dviračių sportą. Dalyvauju Lietuvos dviračių maratonų taurės varžybose. 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

(Pažymėkite savo statusą atitinkantį langelį. Prireikus argumentuokite ir detalizuokite.) 

 TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  X 

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo 

įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 X 

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 

 X 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  X 

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  X 

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  X 

PRIEDAI 

(Išvardykite kartu su Gyvenimo aprašymu teikiamus dokumentus) 

1. ... 

2. ... 

Patvirtinu, kad visa teikiama informacija teisinga.  

 

Parašas .................................  Data 2014-12-12 


