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 dauginte@gmail.com 
Lytis Moteris | Gimimo data 1984-07-14 | Pilietybė Lietuva 

DARBO PATIRTIS

2022-01-11 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pagrandukas" Žardininkų g. 10, Klaipėda 
Organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti įstaigos ugdymo planų, programų, projektų kūrime 
ir įgyvendinime; Inicijuoti ugdomąsias veiklas, rūpintis ugdomosios aplinkos kūrimu; 
Dalyvauti, teikti pasiūlymus metinių veiklos, strateginių planų rengime ir vykdyme; 
Rengti ir koordinuoti neformaliojo švietimo programas ir jų vykdymą; Vykdyti mokytojų 
veiklos priežiūrą, organizuoti jų veiklos įsivertinimą, organizuoti metodinę veiklą, skirtą 
pedagogų profesiniam tobulėjimui; Koordinuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
vaikų ugdymą ir įtrauktį; Atlikti edukacinių aplinkų gerinimo analizę; Inicijuoti ir 
dalyvauti įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

2009-05-06 - 2014-11-17 Logopedė
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai Turistų g. 28, Klaipėda 
Įvertinti ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos, kalbėjimo ir kitus 
komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos šalinti.

2008-10-01 - 2022-01-07 Logopedė, specialioji pedagogė
Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Sakalėlis" Šiaulių g. 11, Klaipėda 
Įvertinti ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos, kalbėjimo ir kitus 
komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos šalinti. Pritaikyti 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdymo turinį, metodus ir ugdymo 
priemones, sudaryti individualias ugdymo programas, dalyvauti jų vykdyme ir 
aptarime. Glaudžiai bendradarbiauti su kineziterapeutais, mokytojais, vykdyti 
mokomąjį - korekcinį darbą.
Veiklos sritis arba ūkio šaka švietimas 

2006-06-15 - 2008-09-26 Logopedė
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai Turistų g. 28, Klaipėda 
Įvertinti ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos, kalbėjimo ir kitus 
komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos šalinti.

2005-09-13 - 2006-05-31 Logopedė
Pasvalio rajono Narteikių darželis-mokykla ,,Linelis" Vytauto g. 37, Joniškėlis, 
Pasvalio rajonas 
Įvertinti ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos, kalbėjimo ir kitus 
komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos šalinti.

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA

Baigimo metai 2006
Mokymo įstaiga Šiaulių universitetas

Studijų lygis aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis

Studijų kryptis edukologijos kryptis
Profesinė kvalifikacija specialusis pedagogas
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Kvalifikacinis laipsnis Bakalauras
Profesinės kvalifikacijos 

pavadinimas
Specialioji pedagogika, specializacija - logopedija

Pagrindiniai dalykai, 
profesiniai gebėjimai

Pagrindiniai dalykai: logopedija (15 kreditų), ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas (3 
kreditai), bendroji ir specialioji pedagogika (5 kreditai), bendroji ir specialioji 
pedagogika (didaktika) (4 kreditai) , bendroji psichologija (3 kreditai), praktinė anglų 
kalba (8 kreditai), protinės raidos sutrikimai (4 kreditai), sensorikos sutrikimai (4 
kreditai), vaikų raidos įvertinimas (3 kreditai). Įgyti gebėjimai: igyti tyrėjo, 
refektuojančio pokyčius, kompetencijos; gebu konceptualiai reikšti idėjas, naudotis 
moderniomis informacinėmis technologijomis; išmanau vaikų, turinčių įvairių raidos 
ypatumų, tipinius ir individualius bruožus; gebu atlikti ugdytinių specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių (SUP) tęstinį vertinimą; išmanau ir gebu taikyti veikloje specialiojo pedagogo 
ugdymo teorijas, didaktines sistemas ir technologijas; gebu įvertinti kalbėjimo, kalbos 
ir komunikacijos sutrikimus bei praktiškai taikyti sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo 
sistemas; teikti profesionalias konsultacijas pedagogams ir tėvams SUP vaikų 
poreikių vertinimo ir ugdymo klausimais.

Diplomo numeris 0002591

Baigimo metai 2015
Mokymo įstaiga Mykolo Romerio universitetas

Studijų lygis aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis

Studijų kryptis Viešojo administravimo kryptis
Kvalifikacinis laipsnis Magistras arba jam prilygintas

Profesinės kvalifikacijos 
pavadinimas

Viešasis administravimas

Pagrindiniai dalykai, 
profesiniai gebėjimai

Pagrindiniai dalykai: lyginamoji viešoji politika (6 kreditai), naujoji viešoji vadyba ir 
valstybės valdymo reforma (6 kreditai), Organizacijų teorijos (6 kreditai), sprendimų 
priėmimo teorija (6 kreditai), žmogiškųjų išteklių vadyba (6 kreditai), vadybos ir 
administravimo tyrimų teorija ir praktika (6 kreditai), valstybės tarnybos lyginamoji 
analizė (6 kreditai), viešojo administravimo lyginamoji analizė (6 kreditai), viešųjų 
paslaugų vadyba (6 kreditai). Įgyti gebėjimai: gebu spręsti strateginio planavimo, 
pokyčių valdymo, sprendių priėmimo, žmogiškųjų išteklių vadybos klausimus, 
analizuoti gaunamą socialinę, ekonominę ir teisinę informaciją ir sugebėti objektyviai 
ją vertinti. Išmanau naujosios viešosios vadybos esminius principus, gebu taikyti 
sprendžiant praktines problemas.

Diplomo numeris 017474

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

Gimtoji kalba lietuvių
Kitos kalbos KALBA BENDRAS KALBOS LYGIS

anglų Pažengęs vartotojas [B1]

rusų Pažengęs vartotojas [B1]

Bendravimo gebėjimai Esu komunikabili, bendraujanti. Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama švietimo 
įstaigose, bendraudama su ugdytinių tėveliais, darželio bendruomene.

Organizaciniai ir 
vadovavimo gebėjimai

2021 m. Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Sakalėlis" vadovavau sudarytoje vidaus 
audito grupėje (2020-12-28, Įsakymo Nr. V-84). Nuo 2022 m. sausio 11 d. Klaipėdos 
lopšelyje-darželyje ,,Pagrandukas" dirbu direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
koordinuoju ugdymo procesą, mokytojų, mokytojų padėjėjų ir švietimo pagalbos 
specialistų darbą. Organizacinius gebėjimus pritaikau organizuodama grupines 
veiklas, projektus, seminarus.

Pageidaujamam darbui 
reikalingi gebėjimai

Nuolat keliu kvalifikaciją kursuose, seminaruose, mokymuose.

Darbo kompiuteriu 
gebėjimai

Gebu naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis: naršyklėmis 
,,Internet Explorer", ,,Google Chrome" ,,Mozilla Firefox", elektroniniais paštais 
,,Outlook", ,,Gmail", gerai moku naudotis ,,Microsoft Office™" operacine sistema 
(,,Word", ,,Exell", ,,Power Point", ,,Publisher", ,,Paint"). Esu sukaupusi pedagoginę 
medžiagą internetinėje svetainėje ,,Mokomės kitaip". Nuotraukų, filmuotos medžiagos 
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redagavimui naudoju programas ,,In shot" ,,Canvos", ,,Sony Vegas".
Vairuotojo pažymėjimas 2004-06-05 įgijau AM, B1, B kategorijų vairuotojo pažymėjimą.

PAPILDOMA 
INFORMACIJA

Papildoma informacija 2010-12-15 įgijau vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją. 2013-10-17 akredituota 
logoterapeutė (Nr. A19-1480). 2013 m. baigiau III-ų pakopų DISC metodikos mokymo 
programą (Nr. 13-02). 2016-12-02 įgijau logopedo metodininko kvalifikacinę 
kategoriją.


