
GYVENIMO APRAŠYMAS 

1. Vardas ir pavardė:  
LAIMA BARTAŠKIENĖ 

2. Gimimo data: 1965-11-13  

3. Telefonas, elektroninis paštas :  
85 2777786, rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt   

4. Išsilavinimas: aukštasis  

5. Darbo patirtis 
Nuo 2009 m. dirbu Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje “Gintarėlis” direktore (antra vadybinė kategorija). 
2008 –2009 m.  dirbau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus 
Švietimo organizavimo poskyrio vyriausiąja specialiste. 
2001-2008 m. Vilniaus Žėručio pradinėje mokykloje dirbau direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
2006 m.  suteikta pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 
1995-2001 m. Vilniaus „Šviesos“ pradinėje mokykloje dirbau pradinių klasių mokytoja. 
1989-1995 m. Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje dirbau pradinių klasių mokytoja. 
1988-1989 m. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ dirbau ikimokyklinio ugdymo pedagoge. 
 
6. Kalbų mokėjimas: 
Lietuvių: skaitymas (puikiai), rašymas (puikiai), kalbėjimas (puikiai) 
Vokiečių: skaitymas (vidutiniškai), rašymas (vidutiniškai), kalbėjimas (vidutiniškai) 
Rusų: skaitymas (puikiai), rašymas (puikiai), kalbėjimas (puikiai) 

7.Kita informacija:  

Institucija Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus Pedagoginis universitetas 1993 m. VPU istorijos-politologijos mokytojos kvalifikacija 

Vilniaus Pedagoginis universitetas 2000 m. pradinis ugdymas, pradinių klasių mokytoja

Vilniaus Pedagoginis universitetas 2009 m. edukologijos magistras, Švietimo kokybės vadyba

Lietuvos edukologijos universitetas 2015 m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų mentorius

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos • Puikūs komunikaciniai gebėjimai. 
• Puikūs darbo komandoje įgūdžiai. 

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos

• Vadovavimo komandai patirtis, kurią įgijau vadovaudama 
įvairioms darbo grupėms dirbdama direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, direktore. Vadybinė patirtis penkiolika metų.  
• Įgijau švietimo veiklos organizavimo, švietimo kokybės 

tobulinimo bei diegimo, dokumentacijos valdymo, informacijos 
apdorojimo įgūdžių dirbant Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus 
Švietimo organizavimo poskyrio vyriausiaja specialiste. 
• Organizuotumas, punktualumas. 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos

• Microsoft Word (puikiai), Excel (vidutiniškai),  PowerPoint 
(puikiai), Internetas (puikiai), elektroninis paštas (puikiai),  
• Baigti ECDL kursai 



8. Asmeninės savybės  
Pareiginga, darbšti, reikli, komunikabili, kūrybiška, atkakli.

Projektinė veikla, kursai • 1998-2001 m. dalyvavau Tarptautiniame projekte „Step by 
Step“. 2000 m. atlikau tyrimus ir rinkau medžiagą „Šeimos 
įtraukimas į ugdymo procesą“- pristačiau PPRC. 

• Dalyvavau projekte „Naujos galimybės Vilniaus miesto 
profesinės kompetencijos plėtrai“. 

• Dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo programoje „Pedagoginės 
praktikos tyrimas mokytojo vaidmens kaitai“. 

•  Dalyvavau teoriniame praktiniame seminare “Bendruomenės 
kūrimas. Mokymasis bendradarbiaujant.” 

• Dalyvavau APPLE (Amerikos pedagogų talka Lietuvos 
švietimui) kursuose “Švietimo vadyba”. 

• Dalyvavau seminare “Vadovo kompetencijos aplankas, 
rengimas ir pristatymas”. 

• Dalyvavau seminare “Projektų kūrimas. Projektų darbai”. 
• Dalyvavau Europos komisijos e Twinning programos 

mokomajame seminare. 
• Dalyvavau seminare “Vadovo veikla įvertinant kvalifikacinio 

tobulinimo renginių poveikį pedagogų profesinės ir dalykinės 
kompetencijos plėtotei”. 

• Dalyvavau seminare “Ugdymo proceso organizavimas”. 
Seminaras vyko  Latvijoje. 

• Dalyvavau NordPlus Horizontal programos projekto “Mokyklų 
vadybos tobulinimas Baltijos regione” ugdymo įstaigų vadovų 
kvalifikacijos tobulinimo seminare “vadovo kompetencijų tobulinimo 
svarba šiuolaikinės mokyklos kaitai”. 

• Parengtas ir laimėtas NordPlus projektas „Kūrybingas 
vaikas“ (stažuotė Norvegijoje ir Latvijoje). 

• Parengtas ir pristatytas Respublikinėje konferencijoje 
pranešimas „Lyderystės ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje 
skatinimas“. 

• Dalyvavau konferencijoje „Atviras pažangos forumas „Vaikų 
kūrybiškumas“ Lietuva 2030. 

• Dalyvavau konferencijoje LR Seime „Lyderystės skatinimas 
Lietuvoje“. 

• Dalyvavau seminare „Naujai įsigaliojusių ikimokyklinių įstaigų 
darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų išaiškinimas“. 

• Dalyvavau seminare „Dvasingumo sklaida ugdymo realybėje“. 
• Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 
siekiant visuminio vaiko ugdymo/si. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų „Gintarėliai“ geroji patirtis. 

• Dalyvavau seminare „Klasės auklėtojas kaip ambasadorius“. 
• Dalyvavau tarptautiniuose pedagogikos skaitymuose „Kaip 

mylėti vaikus“. 
• Dalyvauju tarptautiniame projekte „Savireguliacijos įgūdžių 

vystymas žaidybinėje veikloje“. 
• Dalyvavau seminare „Mokytojo įvaizdžio stiprinimas, pažįstant 

ir tobulinant savo asmenybę“. 
• Dalyvavau konferencijose „Darbo teisė“. 
• Dalyvavau Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 

asociacijos suvažiavime „Bendradarbiaujanti lyderystė šiuolaikinio 
žmogaus ugdymo proceso kūrime“ (esu LIUĮVA tarybos narė). 

• Dalyvavau „Viešųjų pirkimo organizavimo praktiniai aspektai. 
Naujovės“ (gautas sertifikatas). 

• Dalyvavau seminare „Saugi aplinka“. 
• Dalyvavau mokymo kursuose „Mokinio krepšelio lėšų 

planavimas ir naudojimas“. 

Papildoma informacija • Turiu B, C kategorijų vairuotojo pažymėjimą (vairavimo stažas 
30 metų) 

• Išmanau švietimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, 
raštvedybą.


