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DARBO PATIRTIS 
  

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 

Laikotarpis 

 Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

Darbovietės veiklos sritis  

 

 

 

 

Laikotarpis  

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

Darbovietės veiklos sritis 

 

 

 

Laikotarpis 

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 

Laikotarpis 

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

Darbovietės veiklos sritis 

Nuo 2004-01-01 iki dabar 

Direktorius  

Šiaulių sporto centras „Dubysa“,  Gumbinės g. 18A, LT-77166 Šiauliai. 

Sporto centro „Dubysa“ pagrindinė veikla –  sportininkų rengimas ir kita sporto veikla. Pagrindinė 

Sporto centro veiklos sritis – sportas. Sporto centras vykdo sportinio rengimo programas ir rengia šių 

sporto šakų tam tikros kvalifikacijos sportininkus. Sporto centro direktorius atsako už tai, kad Sporto 

centre būtų laikomasi LR įstatymų ir kitų teisės aktų, demokratinį Sporto centro valdymą, 

bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Sporto centro veiklos skelbimą, tinkamą 

funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, sporto centro rezultatus. 

 

1990-08-30 – 2018-06-30 

Prezidentas 

Šiaulių tinklinio sporto klubo „Šarūnas“, Baltupėnų g. 1c-19, Šiauliai 

Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51); Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla 

(93); Užsiiminėti sportine veikla, kelti miesto tinklininkų meistriškumą, trenerių kvalifikaciją, ruošti 

perspektyvius Šiaulių miesto tinklininkus Lietuvos jaunių, jaunimo bei suaugusiųjų rinktinėms; 

Išsaugoti perspektyvius Šiaulių miesto tinklininkus, kurie šalie čempionatuose, Taurės varžybose, 

tarptautiniuose turnyruose gintų miesto garbę; Planuoti, rengti ir dalyvauti įvairaus masto varžybose. 

 

Nuo 2019-08-10 iki 2020-09-24 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas 

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija,  Pumpučių g. 19, LT-77174 Šiauliai. 

Nuo 2020-09-25 iki dabar 

Direktorius  

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija,  Pumpučių g. 19, LT-77174 Šiauliai. 

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos pagrindinė veikla -  sportininkų rengimas ir kita sporto 

veikla. Pagrindinė Akademijos veiklos sritis – sportas. Akademija vykdo sportinio rengimo 

programas ir rengia šių sporto šakų tam tikros kvalifikacijos sportininkus.  

 Baigimo metai 

Mokymo įstaiga 

Studijų lygis 

Studijų sritis 

Studijų kryptis 

Profesinė kvalifikacija 

Kvalifikacinis laipsnis 

Profesinės kvalifikacijos 

pavadinimas 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 

sugebėjimai 

2007 m. 

Šiaulių universitetas; 

Aukštasis universitetinis; 

Socialinių mokslų studijų sritis; 

Sporto kryptis; 

Treneris; 

 

Magistras; 

Kūno kultūros ir sporto edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija – sporto 

edukologija). 

Baigus kūno kultūros ir sporto edukologijos (sporto specializacijos) magistrą įgytos žinios ir 

gebėjimai: suvokiama mokinių, sportininkų sporto rengimo tendencijos ir kryptys, ugdytojo ir 
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Diplomo numeris 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

 

Gimtoji kalba 

Kitos kalbos 

 

Bendravimo gebėjimai 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 

gebėjimai 

 

 

 

 

Socialiniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

ugdytinių bendravimas, įgyvendinant sportiškos asmenybės rengimo programas. Taikymas naujausių 

sportininkų tyrimo metodikų, treniruočių ir rengimo proceso organizavimo, jų sistemas. Pasitelkę 

tyrimo rezultatus gebėjimas valdyti sportininkų rengimą. 

SM0000728 

 

 

Lietuvių 

Anglų (pradedantysis vartotojas (A2)); 

Rusų (Įgudęs vartotojas (C2)). 

Plačių interesų, komunikabilus, pareigingas, iniciatyvus, tolerantiškas, gebantis sutarti ir susitarti, 

sutelkti bendruomenę darniam darbui. Žingeidus, nebijantis priimti naujus iššūkius. 

Dirbdamas sporto įstaigoje stengiuosi greitai orientuotis kintančioje aplinkoje, gebu kaupti bei skleisti 

informaciją tiek įstaigos išorėje, tiek viduje. Operatyviai priimti sprendimus, įvertinti mokslo, verslo, 

technologijų, politinius ir visuomeninius pokyčius. Nuolat tobulinu komunikacines savybes, 

gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Šiuo metu dirbu vadovaujantį ir organizacinį darbą, esu 

atsakingas už BMX (mažųjų dviračių), plento dviračių, stalo teniso, bokso, tinklinio, rankinio, 

šaudymo, šaškių, šachmatų, paplūdimio tinklinio, fechtavimo, regbio ir žolės riedulio sporto šakų 

organizavimą Lietuvos ir tarptautiniu mastu. 

Pareigingas, iniciatyvus, orientuotas į galutinio tikslo siekimą, puikūs komunikaciniai gebėjimai, 

kuriuos įgijau dirbdamas direktoriumi. 

 

SKAITMENINĖ 

KOMPETENCIJA 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 

kompetencijos 

Kiti gebėjimai 

Vairuotojo pažymėjimas 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Papildoma informacija 

 

 
 

 

Moku naudotis Microsoft Office programomis (Word Excel, Power Point), duomenų bazėmis, 

interneto programomis. 

Iniciatyvumas, aktyvumas, atsakingumas, gebėjimas skleisti patirtį. 

B1, B, C1, C. 

 

 
 

Nuo 2004-2016 m. Lietuvos tinklinio federacijos jaunių komisijos pirmininkas.  

Nuo 2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės Sporto tarybos komisijos narys;  

nuo 2005-2008 m. pagrindinis organizatorius ir vykdytojas Lietuvos moksleivių tinklinio čempionato 

„Gubernijos duonos giros lyga“.  

2004 m. Europos sambo imtynių čempionato, 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato, 2012 m. 

V TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių „Šiauliai 2012“, 2019 m. Tarptautinio jaunimo ir jaunių 

vaikinų ir merginų tinklinio  „Baltic Cup 2019“ taurės apgyvendinimo koordinatorius;  

2004 m. auklėtiniams tapus pasaulio jaunių paplūdimio tinklinio čempionais – suteiktas Lietuvos 

nusipelniusio trenerio vardas; Lietuvos tinklinio nacionalinių rinktinių (vyrų, jaunimo, jaunių ir 

jaunučių) vyriausias treneris.  

2007 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštu – „Už 

svarų įnašą rengiant aukšto meistriškumo mokinius-sportininkus pasaulio ir Europos čempionatams“;  

2013 m. už nuopelnus Lietuvos sportui apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV 

sidabro medaliu; 

2019 m. Lietuvos tinklinio federacijos 90-ties metų jubiliejaus proga apdovanotas padėka už indėlį 

plėtojant tinklinio sporto šaką Lietuvoje; 

2019 m. organizuotos ir vykdytos Europos regbio čempionato tarp Lietuvos ir Šveicarijos rinktinių 

varžybos; 

2020 m. organizuotos ir vykdytos Europos šalių žolės riedulio klubų čempionų taurės varžybos; 

2020 m. COVID-19 savanoris, koordinatorius, atsakingas už izoliacinių vietų rengimą, priežiūrą, 

asmenų lydėjimą iš oro uostų ir kitur. 

 


