Gyvenimo aprašymas
ASMENINĖ INFORMACIJA

Dovilė Velmunskė

Dovilė Velmunskė
+370 67979004, 8 37 731694
Dovile.Jackunaite@gmail.com, Spindulelis_kaunas@hotmail.com

DARBAS, DĖL KURIO
KREIPIAMASI
PAREIGOS

Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ direktorė

DARBO PATIRTIS
2007-2019

Dietistas
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“
●

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, maitinimo
organizavimas, valgiaraščių sudarymas, technologinių kortelių atnaujinimas.

Veiklos sritis arba ūkio šaka – švietimas.
2010-2021

Raštvedys
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“
●

Įstaigos dokumentų rengimas, gautų dokumentų registravimas, duomenų bazių
tvarkymas, dokumentų priežiūra ir apskaita, bylų paruošimas ilgalaikiam saugojimui
ir naikinimui.

Veiklos sritis arba ūkio šaka – vadyba ir administravimas.
2020-2022

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“
●

Ūkinių operacijų organizavimas ir jų dokumentavimas, techninių darbuotojų darbų
koordinavimas, įstaigos statinių ir pastatų priežiūra.

Veiklos sritis arba ūkio šaka – vadyba ir administravimas.
2020-2022

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“
●

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Veiklos sritis arba ūkio šaka – švietimas.
2022 -

Direktorius
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“
•
Vadovavimas organizacijai.

Veiklos sritis arba ūkio šaka – švietimas.
IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2003-2007

Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Lietuvos žemės ūkio universitetas

2007-2009

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis
Lietuvos žemės ūkio universitetas

2009-2010

Mokytojo profesinė kvalifikacija
Kauno technologijos universitetas
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Gyvenimo aprašymas
2018-2020

Dovilė Velmunskė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija
Vytauto Didžiojo universitetas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Kitos kalbos

Anglų kalba

SUPRATIMAS

KALBĖJIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

B1

B1

B1

B1

B1

Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį, 02/06/2021, mokymo centras „iCAN“.

Rusų kalba

B1

B1

B1

B1

B1

Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Įgyti puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai su kolegomis, administracija, ugdytinių
tėvais dirbant komandinį darbą švietimo įstaigoje. Esu komunikabili, atsakinga, lanksti
naujovėms, pareiginga, supratinga, gebanti organizuoti veiklą, numatyti prioritetines sritis.

Organizaciniai ir vadovavimo Gebu suburti komandą bendrai veiklai ir jei vadovauti. Šiuo metu vadovauju įstaigos techniniam
gebėjimai personalui. Organizaciniai gebėjimai įgyti buriant, vadovaujant darbo grupėms, numatant
strateginius veiklos tikslus. Nuo 2018-2021 m. buvau įstaigos darbo tarybos pirmininkė. Nuo
2020-01-02 d. įstaigos viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė.
Pageidaujamoms pareigoms Gerai išmanau bendrus įstaigos teisinius aspektus, švietimo politikos principus. Turiu patirties
reikalingi gebėjimai formuojant įstaigos strateginę kryptį, rengiant veiklos planus, viešųjų pirkimų planus, finansines
sąmatas.
Gebu analizuoti, vertinti situaciją, numatyti prioritetus ir priimti sprendimus. Telkti įstaigos
bendruomenę veiklos tobulinimui ir pokyčių įgyvendinimui.
Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugos reikalavimų
išmanymas

Problemų
sprendimas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė

▪ Puikiai moku naudotis MS Word, Excel, PowerPoint programomis. Darbinėje veikloje naudoju

personalo valdymo sistemą „Personalas“, dokumentų valdymo sistemą „Kontora“,
informacinę sistemą „Valga“, strateginio planavimo informacinę sistemą „Biudžetas VS“,
elektroninę sistemą „MūsųDarželis“, viešųjų pirkimų informacinėmis sistemomis „Vipis“,
„CVPIS.lt“ ir „CPO.lt“, . Esu patyrusi Windows operacinės sistemos, Google Chrome ir kitų
naršyklių naudotoja.
Vairuotojo pažymėjimas

▪ B kategorija. Vairavimo stažas 13 metų.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Data

Projektas, konferencija

2021

Praktinė ikimokyklinio
ugdymo konferencija
„Darželis šiandien: iššūkiai ir
sprendimai“

Projektai, konferencijos
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Trumpas aprašymas
(pagrindinis tikslas/tema,
veikla, rezultatai)
Tikslas – patyriminės
veiklos, įtraukiojo ugdymo,
STEAM veiklų, socialinio –
emocinio ugdymo

Gyvenimo aprašymas
2021

Konferencija „Mažinti krūvį –
didinti motyvaciją.
Sėkmingiausi nuotolinio
ugdymo metodai“

2021

Konferencija „Švietimo vizija
2021“
Konferencija „Ugdymas ir
psichologija 2021“

2021

Seminarai, paskaitos

Dovilė Velmunskė

2021

Metodinė-praktinė
konferencija „Mes tai galime:
mokykla visiems“

Data
2010

Pavadinimas
Pedagoginės veiklos
tobulinimo tyrimas
Savikontrolės sistemos
diegimo viešojo maitinimo
įmonėse pagal naujų GHP
taisyklių reikalavimus
išaiškinimas
Įstaigos dokumentų
tvarkymas, apskaita ir
saugojimas
HN 15:2005 „Maisto higiena“
naujai įsigaliojančių
pakeitimų reikalavimų
išaiškinimas
Naujovės viešųjų pirkimų
organizavime

2010

2010
2011

2011
2012

Naujovės viešųjų pirkimų
organizavime

2017

Valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų
pareigybių aprašymo
rengimo privalomi
reikalavimai ir darbuotojų
veiklos vertinimo tvarka
2017 metais
Naujasis darbo kodeksas
praktikoje
Maitinimo organizavimas
vaikų ugdymo, vaikų
socialinės globos įstaigose ir
stovyklose. Pakeitimai ir
naujovės
Švietimo įstaigų dokumentų
tvarkymas, archyvavimas ir
naikinimas
Elektroninių dokumentų
valdymas

2017
2017

2017
2018
2018
2019
2019

Viešųjų pirkimų apklausos
sąlygų, pažymų, protokolų
rengimas
Vaikų turizmo renginių
vadovas
Antikorupcinės aplinkos
kūrimas viešajame
sektoriuje
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perspektyvos darželiuose.
Tikslas – gerosios patirties
apie nuotolinį mokymą
sklaida.
Pokyčiai ir ateities vizijos
švietimo sistemoje.
Mokyklos vidinės kultūros
kūrimas ir darbas su
specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikais.
Įtraukiojo ugdymo ypatumai.

Data, trukmė, vieta
2010-01-15, 18 val., Kauno
technologijos universitetas
2010-02-05, 6 val., VR
Trading

2010-03-30, 18 val., Kauno
pedagogų kvalifikacijos
centras
2011-04-07, 4 val., VR
Trading
2011-09-22, 6 val., Kauno
pedagogų kvalifikacijos
centras
2012-02-09, 6 val., Kauno
pedagogų kvalifikacijos
centras
2017-04-14, 6 akad. val.,
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras

2017-08-24, 5 val., UAB
„Profus baltic“
2017-10-30, 4 val., VšĮ
„Tikra mityba“

2017-11-24, 6 akad. val.,
UAB „Klaipėdos apskaitos
mokykla“
2018-03-23, 6 akad. val.,
Kauno rajono švietimo
centras
2018-12-03, 6 akad. val.,
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras
2019-03-19, 4 akad. val.,
UAB „Tuvlita“
2019-05-16, Kauno
pedagogų kvalifikacijos
centras

Gyvenimo aprašymas
2019

2019

2019
2019

2019
2020

2020
2020
2020
2020
2020
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021
2021

Dovilė Velmunskė
Civilinės saugos mokymo
kursai pagal Civilinės
saugos pratybų rengimo
tęstinio civilinės saugos
mokymo programą
Dokumentų valdymo
naujovės ir aktualijos.
Asmens duomenų
naudojimas ir apsauga
Mokyklų darbo tarybų narių
kompetencija
Užbaigtų bylų tvarkymas ir
apskaita 2019 metais ir
numatoma dokumentų
valdymo pertvarka
Gipso vazos gamyba
Civilinės saugos mokymo
kursai pagal Ūkio subjektų ir
įstaigų, kuriose nuolat ar
laikinai būna žmonių ir kurių
vadovai turi organizuoti
ekstremaliųjų situacijų
valdymo planų rengimą,
vadovų arba jų įgaliotų
asmenų įvadinio civilinės
saugos mokymo programą
Bendrieji profesinės rizikos
vertinimo aspektai
Gaisrinė sauga
Krizės valdymas
ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje
CPO LT elektroninio
katalogo plėtra: nauji prekių,
paslaugų, darbų moduliai
Mokymasis
eksperimentuojant
Ugdymo įstaigų vadovų ir
pavaduotojų vadovavimo ir
lyderystės kompetencijų
gilinimas
Kaip kalbėti su vaiku
Vaikas: apribotas ir beribis?
Kas tos ribos, kad jos
reikalingos ir kaip jas brėžti
Apie vaikų pyktį
STEAM: patyriminės veiklos,
keičiančios tradicines
pamokas
Patyčių ir smurto
atpažinimas ir stabdymas
Nuotolinio ugdymo
organizavimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigose. Praktinė
pedagogų patirtis
Gerai daryk – maistą taupyk
Darbų sauga: aktualiausi
pasikeitimai, darbo vietos
pritaikymas COVID-19
situacijoje, darbų saugos
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2019-05-23, 8 val., Kauno
priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba
2019-06-12, 6 akad. val.,
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras
2019-10-23, 6 akad. val.,
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras
2019-11-26, 6 akad. val.,
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras
2019-11-29, 2 val., UAB
ateljė „Eskizas“
2020-02-27, 8 val., Kauno
priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba

2020-02-27, 4 akad. val.,
Valstybinė darbo inspekcija
2020-03-25, 8 val., UAB
„Sabelija“
2020-05-06/07, 6 val.,
Kauno pedagoginė
psichologinė tarnyba
2020-09-22, 6 akad. val.,
VšĮ CPO LT
2020-12-09, 6 val., Kauno
pedagogų kvalifikacijos
centras
2021-02-18, 40 akad. val.,
VšĮ „Trakų švietimo centras“
2021-02-18, 4 akad. val.,
VšĮ „Trakų švietimo centras“
2021-02-18, 10 akad. val.,
VšĮ „Trakų švietimo centras“
2021-02-18, 1 akad. val.,
VšĮ „Gyvenimo
universitetas“
2021-02-19, 4 akad. val.,
Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras
2021-02-19, 8 akad. val.,
VšĮ „Trakų švietimo centras“
2021-04-07, 4 val., VšĮ
„Trakų švietimo centras“
2021-05-19, 4 val., UAB
„Lietuvis“
2021-05-24, 4 akad. val.,
UAB „Žinių centras“

Gyvenimo aprašymas

2021
2021

2021

2021

dokumentacijos atitiktis
BDAR
Vaikų pasiekimų vertinimas
ir įsivertinimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigose
Vadybinių kompetencijų
tobulinimas. Pasirengimas
švietimo įstaigos vadovo
kompetencijų vertinimui
Retorika. Retoterapija
(Viešojo kalbėjimo ir
asmeninės lyderystės
praktikumas)
Kaip „parduoti“ švietimo
idėją? Vadovų sesija.

2021

Darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais žinių
tikrinimo pažymėjimas

2021

Naujasis darbo kodeksas.
Svarbiausi pakeitimai
Socialinės ir emocinės vaiko
gerovės didinimas
ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje
Psichologiniai pedagoginio
darbo aspektai savęs ir
mokinių pažinimo, ugdymo
bei vertinimo kontekste
Sensorinės integracijos
ypatumai organizuojant
ugdymą
Struktūruotas ugdymas

2021

2021

2021
2021
2021
2021

2022
2022
2022

2022

Narystės

Dovilė Velmunskė

Darbuotojų saugos ir
sveikatos užtikrinimas
Vadovavimo švietimo
įstaigai įgūdžių tobulinimas:
pokyčių valdymas,
strategija, personalas
Pokyčiais švietimo
organizacijoje: praradimai ir
atradimai
STEAM principų taikymas
ikimokykliniame ugdyme
Tarptautinio eTwinning
projekto „Darni aplinka –
įtraukiojo ugdymo/si
įgalinimas“ pristatymas,
įgyvendinimas ir darbo eiga“
Elgesio sutrikimų turintis
(EST) mokinys mano klasėje
– KAIP SIEKTI
PAŽANGOS?

Data (nuo–iki)
2011-03-01 iki 2011-12-31 d.
2017-01-19 iki 2017-03-10 d.
2017-02-13 iki 2017-09-01 d.
2017-11-03 iki 2017-12-18 d.
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2021-06-03, 13 val., VšĮ
„Trakų švietimo centras“
2021-07-12, 40 val., Kauno
pedagogų kvalifikacijos
centras
2021-07-29, 8 ak. val., VšĮ
„Trakų švietimo centras“
2021-07-29, 4 ak. val.,
Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras
2021-08-02, Ind. Nr. 11157,
Lietuvos Respublikos
valstybinė darbo inspekcija
prie socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
2021-09-27, 6 ak. val., VšĮ
„Trakų švietimo centras“
2021-09-27, 45 ak. val., VšĮ
„Trakų švietimo centras“
2021-09-28, 40 ak. val., VšĮ
„Trakų švietimo centras“
2021-11-16, 2 ak. val.,
Kauno lopšelis-darželis
„Spindulėlis“
2021-11-18, 2 ak. val.,
Kauno lopšelis-darželis
„Spindulėlis“
2021-12-09, 3 val.,
Valstybinė darbo inspekcija
2021-12-15, 6 val., Kauno
švietimo inovacijų centras
2022-01-27, 1,5 ak. val.,
ISM vadybos ir ekonomikos
universitetas
2022-01-28, 4 ak. val., VšĮ
„Mokymosi mokykla“
2022-02-08, 10 val., Kauno
švietimo inovacijų centras

2022-02-20, 8 ak. val.,
„Trakų švietimo centras“

Organizacija, pareigos/atsakomybės
Įstaigos viešųjų pirkimų organizatorius
Elektroninio dienyno diegimo įstaigoje
darbo grupės narys
Pareigybių aprašų rengimo įstaigoje
darbo grupės narys
2018 m. įstaigos veiklos plano rengimo
darbo grupės narys

Gyvenimo aprašymas
2018-02-19 iki 2021-12-31 d.
2018-05-16 iki 2018-10-15 d.
2018-11-14 iki 2019-12-31 d.
2018-11-30 iki 2018-12-18 d.
2019-03-01 iki 2019-03-30 d.
Nuo 2019-04-03 d.
Nuo 2019-04-03 d.
2019-11-18 d. iki 2019-12-18 d.
2020-01-02 iki 2021-12-31 d.
Nuo 2020-01-01 d.
Nuo 2020-01-02 d.
Nuo 2020-01-22 d.
Nuo 2020-01-22 d.
Nuo 2020-02-21 d.
2020-08-03 iki 2020-08-14 d.
Nuo 2020-08-31 d.
Nuo 2020-09-18 d.
Nuo 2020-10-26 d.
Nuo 2021-01-02 d.
Nuo 2021-02-18 d.
2021-03-03 iki 2021-04-02 d.

2021-03-08 iki 2021-04-01 d.
Nuo 2021-04-21 d.
Nuo 2021-04-28 d.
Nuo 2021-05-07 iki 2021-05-13 d.
2021-06-16 d.
2021-08-03 d.

Nuo 2021-09-10 d.
Nuo 2021-10-20 d.
Nuo 2021-11-03 d.
2021-11-05 d.
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Dovilė Velmunskė
Įstaigos darbo tarybos pirmininkas
Sveikatos stiprinimo programos 20182022 m. rengimo darbo grupės narys
Viešųjų pirkimų komisijos narys
2019 m. įstaigos veiklos plano rengimo
darbo grupės narys
Maisto saugos audito darbo grupės
narys
Atsakinga už asmens duomenų tvarkymą
įstaigoje.
Atsakinga už korupcijos prevenciją
įstaigoje.
2020 m. įstaigos veiklos plano rengimo
darbo grupės narys
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas
Atsakinga už viešųjų pirkimų sutarčių
viešinimą
Atsakinga už įstaigos ilgalaikį ir
trumpalaikį turtą.
Viešųjų pirkimų organizatorius
Atsakinga už civilinę saugą įstaigoje
Atsakinga už duomenų pateikimą BĮ
„Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita“
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
pavaduojanti direktorių
COVID-19 situacijų valdymo įstaigoje
darbo grupės narys
Atsakinga už civilinės saugos mokymų
vedimą įstaigoje
Civilinės saugos funkcinių pratybų
vadovas
Atsakinga už įstaigos priešgaisrinę
saugą
Atsakinga už viešųjų pirkimų vykdymą
CPO.lt priemonėmis
Respublikinio ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualaus
kūrybinių darbų projekto „Mylėkime,
saugokime žemę“ organizavimo darbo
grupės narys
2021 m. įstaigos veiklos plano rengimo
darbo grupės narys
Žaislų vertės nustatymo komisijos
pirmininkas
Atsakinga už statistinių ataskaitų įkėlimą
į e.statistika portalą
Atsakinga už Sveikatiados konkurso
„Užkandžių fiesta“ organizavimą
Paskirta civilinės saugos pratybų vadovu
Atsakinga už vėsinimo (kondicionierių)
įrengimo darbų aprašo parengimo ir
suderinimo su Kauno miesto
savivaldybės administracijos Bendrųjų
reikalų skyriumi
Projekto „Sveikata visus metus 2021“
organizavimo darbo grupės narys
Įpareigota pavaduoti direktorių, jo
atostogų, ligų ir komandiruočių
laikotarpiu
Atsakinga už įstaigos apsauginės ir
priešgaisrinės signalizacijos įjungimą ir
išjungimą
Įstaigos pareigybių aprašų atnaujinimo
darbo grupės narys

Gyvenimo aprašymas
2021-12-03 d.
2021-12-28 d.
2022-01-28 d.
2022-01-28 d.
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Dovilė Velmunskė
Atsakinga už ugdytinių išvyko
organizavimą į Kauno lėlių teatrą
Įstaigos vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašo atnaujinimo darbo grupės
narys
Dalyvavimo tarptautiniame eTwinning
projekte „Darni aplinka – įtraukiojo
ugdymo/si įgalinimas“ komandos narys
Įstaigos pripažinimo aktyvia mokykla
komandos narys

