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PAREIGOS Utenos kolegijos studentų atstovybės prezidentas

DARBO PATIRTIS

2019-01-18–2019-04-26 Pavaduotojas
Utenos rajono apygardos Nr. 54 Ąžuolijos rinkimų apylinkės Nr. 54008 rinkimų komisijos 
narys 

2019-07-01–2019-07-05 Stovyklos vadovas
Vaikų sveikos gyvensenos stovykloje, kurią organizavo Utenos rajono visuomeninis sveikatos biuras.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2005-09-01–2013-01-06

Pikelių pagrindinė mokykla, Pikeliai (Lietuva) 

2013-01-06–2017-06-08

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, Seda (Lietuva) 

2010-09-01–2016-05-16 Akordeono klasė
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla, Mažeikiai (Lietuva) 

2017-09-01–Šiuo metu Dantų technikas
Utenos kolegija, Utena (Lietuva) 

2019-10-17–2019-10-23

Aksaray (Turkija) 

 Dalyvis Erasmus+ Jaunimo Mainų Projekte " Let music cure us".

2018-10-18
Dalyvavimas nacionalinėje verslumo dienoje "Prodafienis" ( 5 ak. val.)

2018-12-11
Dalyvis seminare-diskusijoje " Skaitmeninis mokymasis: galimybės, iššūkiai, perspektyvos" ( 4 val.)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS
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Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

anglų B2 B2 B2 B2 B2

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

Bendravimo gebėjimai Geri komunikaciniai gebėjimai , kuriuos išugdžiau vesdamas renginius ir dalyvaudamas diskusijose 
įvairiose organizacijose

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

▪ Utenos kolegijos studentų atstovybės prezidentas

▪ Utenos visuomeninės jaunimo  organizacijų sąjungos "Apskritasis stalas" valdybos narys. 

▪ Utenos Kolegijos krepšinio komandos narys

▪ Savanoris "Juventus krepšinio lygos" projekte

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

Esu drąsus, galiu etiškai išreikšti savo nuomonę, mėgstu diskutuoti, nebijau iššūkių. Man labai svarbu,
kad mano aplinkoje išliktu jauki atmosfera, nes iš patirties galiu pasakyti, jog ji lemia ne tik gerą 
savijautą, bet ir efektyvesnį darbo procesą. Taip pat esu paslaugus, stengiuosi padėti, kai reikia mano 
pagalbos

Vairuotojo pažymėjimas AM, B1, B

PAPILDOMA INFORMACIJA

Groju akordeonu, lipdau paveikslus iš plastilino, žaidžiu krepšinio komandoje.  Todėl moku laikytis 
disciplinos ir darbo plano.
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