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Gyvenimo aprašymas  

  

Asmeninė informacija 
 

Vardas (-ai) / Pavardė (-ės)  Inga Žemaitienė  

Adresas(-ai) Šiauliai (Lietuva) 

Telefonas(-ai) +370 685 47445  

El. paštas(-ai) inga.zemaitiene@sugimnazija.lt 

Pilietybė lietuvė  

Gimimo data 1980 m. 
  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 2021m. liepos 

Profesija arba pareigos Direktorė 

 ▪ Vadovavimas gimnazijai, priskirtų funkcijų vykdymas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Dainų 33, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Švietimas 

Datos 2013 birželis – 2021 m. birželis 

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės ▪ Veiklos organizavimas, darbuotojų veiklos numatymas, valdymas. 
▪ Finansavimo fondų paieška. 
▪ Nacionalinių ir tarptautinių projektų inicijavimas, atsakomybė už įgyvendinimą bei 

administravimą (sutarčių pasirašymas, mokymų, renginių organizavimas, viešųjų pirkimų 
organizavimas ir kt.). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymų organizavimo 60 savivaldybių 
projekto vadovė, veiklos vertė 1,5 mln. 

▪ Mokymų metodikų ir mokomosios medžiagos rengimas. 
▪ Mokymų vedimas specialistams: Saugus socialinis žiniatinklis, Projektų vadyba ir komandinis 

darbas. Kompiuterinis raštingumas suaugusiems, neformalieji ugdymo metodai. 
▪ Neformalaus ugdymo mokymų vaikams, jaunimui ir suaugusiems organizavimas ir vykdymas. 
▪ Asociacijos atstovavimas nacionalinės ir tarptautinės reikšmės renginiuose. 

Ryšiai su tarptautiniais ir Lietuvos partneriais. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT), registracijos adr. Sausio 13 g. 10, Vilnius 
(Lietuva) 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Švietimas, Informacinės technologijos 

Datos 2001 –  2019 

Profesija arba pareigos informacinių technologijų mokytoja metodininkė. 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės ▪ Informacinių technologijų 5-8 kl. ugdymo proceso organizavimas 
▪ mokyklos tarptautinių projektų iniciatorė ir koordinatorė (daugiau nei 10 metų) 
▪ fizinių mokslų metodinės grupės vadovė (2 metai) 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių Jovaro progimnazija, Vytauto 132, 76341 Šiauliai (Lietuva) 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Švietimas 

  

Datos 2007 rugpjūtis – 2013 birželis 

Profesija arba pareigos Valdybos narė 
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Pagrindinės veiklos ir atsakomybės ▪ Projektų rengimas (tarptautinių ir nacionalinių, ES fondų) ir vykdymas.  
o 2012 rugpjūtis -2014 gegužė Tarptautinio projekto „Social web – social work" 

projekto vadovė, mokymų lektorė. Veiklos Lietuvoje organizavimas (projektas 
finansuojamas ES struktūrinių fondų), mokymų koordinavimas ir organizavimas 
bei vedimas.  

o 2010 rugsėjis - 2012 kovo 01 Projekto „Lietuvos e.piliečiui paslaugos internete" 
dalies „Paslaugos e.piliečiui" vadovė. Projekto veiklų (mokymų) administravimas 
(vykdymas, priežiūra, ataskaitos). Mokymai organizuoti ir vykdyti kaimiškose 
vietovėse viešuosiuose interneto prieigose, darbo koordinavimas 360 vietose, 
apmokyta 6000 Lietuvos gyventojų. 

▪ Mokymų metodikų ir mokomosios medžiagos rengimas.  
▪ Mokymų vedimas. 
▪ Atliekamų tyrimų kuravimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT), Sausio 13 g. 10, Vilnius (Lietuva) 
  

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Informacinių technologijų plėtra Lietuvoje. 

Datos 2005 rugpjūčio 08 - 2006 spalio 01  

Profesija arba pareigos Šiaulių apskrities koordinatorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 30 VIPT centrų koordinavimas, vizitavimas, priežiūra, pagalba VIPT darbuotojams eksploatuojant 
programinę ir kompiuterinę įrangą, konsultavimas ir mokymai; ataskaitų rengimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas ES PHARE PROJEKTAS „VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS TAŠKAI”, AHT GROUP AG 
 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Informacinių technologijų plėtra Lietuvos kaime. 

  

  

Kita veikla 2003 – 2011 Įvairių informacinių kompiuterinių technologijų kvalifikacijos tobulinimo kursų dėstytoja, 
mokymo medžiagos rengėja. Suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo ugdymas (Internetas ir jo 
paslaugos, ECDL (7 moduliai), kompiuterinis raštingumas, OpenOffice.org ir kt.) Užsakovai 
„Protraining Academy“, Asociacija „Langas į ateitį“. 
Nuo 2012 m. iki dabar neformaliojo ugdymo programų moksleiviams: „IT projektų vadyba ir 
komandinis darbas“, „Mobiliųjų aplikacijų kūrimas“ rengimas ir akreditavimas 
2013 09 Youth Exchange Young + Sport =Future 2. Atsakinga už jaunuolių grupę, neformalaus 
ugdymo veiklų organizatorė. 
2014 10 27 panešimas konferencijoje „Tinkamas vertinimas – pagalba mokiniui mokytis“. 
2014 10 31 m. konkurso „Metų saugesnio interneto mokytojas“ antros vietos laimėtoja. 
2015 m. balandžio m. vestas seminaras pedagogams su jungtine lektorių grupe „Įtraukiantis, 
įgalinantis, kūrybiškas mokymasis“. 
2015 m kvalifikacijos tobulinimo seminarai neformalaus ugdymo pedagogams „Neformalaus ugdymo 
metodai“ įgyvendinant programą „IT projektų vadyba ir komandinis darbas“. 
2016 m. parengė kvalifikacijos tobulinimo programą ir vedė seminarą neformalaus ugdymo 
pedagogams NVŠ programos „IT projektų vadyba ir komandinis darbas“ įgyvendinimas, iššūkiai, 
perspektyvos, gerosios patirties sklaida, tobulinimo galimybės. Bendrųjų ir skaitmeninių mokinių 
kompetencijų ugdymas neformaliose veiklose. 
2016 m. Mišraus mokymosi programos vaikams ir jaunimui „YOUth Create IT Project“ viena iš 
bendraautorių bei mokymų lektorė jaunimo darbuotojams. 
2016 -  2019 m.  mokymai stovyklos vadovams „Stovykla IT dirbtuvės siaučia Kurtuvėnuose“. 
2016 – 2018 tarptautinio projekto Senjorai ir skaitmeninės technologijos (en. Seniors@DigiWorld) 
mokomosios priemonės „Planšetė - skaitmeninių įgūdžių ugdymui” viena iš bendraautorių bei mokymų 
lektorė. 
2017 m. spalis - gruodis – 2018 m. vasaris su jungtine lektorių grupe parengta programa bei vesti 4 
dienų mokymai šalies pedagogams „Mobiliųjų aplikacijų kūrimas su Android Studio programavimo 
aplinka“. 
2018 m. vasaris – gegužė su jungtine lektorių grupe parengta programa bei vesti 32 ak. Val. mokymai 
šalies pedagogams „Vaikų socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas per neformalųjį ugdymą“. 
2018 m. mokymų „Mobiliųjų technologijų ir mokymo(si) metodų taikymo galimybės, ugdant 
suaugusiųjų skaitmeninius įgūdžius viešojoje bibliotekoje“ bibliotekų darbuotojams lektorė. 
2019 m. metodinės priemonės „Mobiliųjų aplikacijų kūrimas su APP Inventor“ viena iš bendraautorių. 
2019 m. mokomosios priemonės „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ viena iš 
bendraautorių. 
 

Išsilavinimas  

Datos 2018 gegužė - 2020 vasaris  

Kvalifikacija Verslo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis, studijų programa švietimo lyderystė 
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Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
gebėjimai 

Įgytos žinios ir kompetencijos suteikia galimybes dirbti viešojo sektoriaus, privačiose ir valstybinėse 
įmonėse, įstaigose, bendrovėse, įskaitant, bet neapsiribojant įvairaus tipo švietimo įstaigose, bei 
organizacijose funkcinių sričių vadybininkais, specialistais, taip pat bendrosios vadybos srities 
viduriniojo, aukštesniojo ir aukščiausiojo lygio vadovais, valdytojais. 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius (Lietuva) 

Datos 2002 Rugsėjis - 2004 birželis  

Kvalifikacija Informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
gebėjimai 

Įgytos žinios ir kompetencijos kompiuterių ir jų tinklų architektūros, programavimo technologijų, 
operacinių sistemų, duomenų analizės, interneto technologijų srityse. 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva) 
  

Datos 1998 rugsėjis - 2002 birželis 

Kvalifikacija Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
gebėjimai 

Įgytas bazinis informatikos išsilavinimas, susipažįstama su kompiuterių funkcionavimu, programavimo 
technologijomis, kompiuterių tinklais, jų tobulinimu ir priežiūra, kompiuterių ir jų programinės įrangos 
taikymo konkrečiose srityse pagrindais. 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva) 
  

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

Kita kalba (-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo (*)  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų  
B2  

Nepriklausomas 
vartotojas 

B2  
Nepriklausomas 

vartotojas 
B2  

Nepriklausomas 
vartotojas 

B1  
Nepriklausomas 

vartotojas 
B2  

Nepriklausomas 
vartotojas 

Rusų  B2  
Nepriklausomas 

vartotojas 
A2  

Pradedantis 
vartotojas  

B2  
Nepriklausomas 

vartotojas 
B1  

Nepriklausomas 
vartotojas 

A1  
Pradedantis 
vartotojas  

 (*) Bendrieji Europos kalbų metmenys  

  

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Puikūs komunikaciniai gebėjimai, kuriuos išsiugdžiau dirbdama projektų koordinatore, vadove, lektore, 
mokytoja, direktore. 
 

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Geri organizavimo, planavimo ir vadovavimo įgūdžiai, įgyti tarptautinių ir nacionalinių projektų 
įgyvendinimo ir valdymo metu, vadovavimo organizacijai metu (daugiau nei 10 metų) 

Gebėjimas dirbti komandoje išugdytas rengiant projektus ir juos įgyvendinant, einant vadovės 
pareigas. 

Gebėjimas dirbti daugiakalbėje aplinkoje, įgytas tarptautinių seminarų, konferencijų, projektų  įvairiose 
šalyse metu (Lenkija, Vengrija, Ispanija, Kipras, Čekija, Vokietijoje ir t. t.). 

Labai didelė renginių, seminarų ir pan. organizavimo patirtis mokykloje, projektinėje veikloje 
(atsakingumas, ryžtingumas). 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Puikūs skaitmeniniai gebėjimai, įgytas informacinių technologijų magistras ir bakalauras. Greitai 
įsisavinu naujas programų funkcijas. 

Projektų valdymas 2018 05 23 lankyti kursai Prince2 Foundation ir įgytas Prince2 Foundation Certifacate in Project 
Management. 
WaterFall ir Agile projektų valdymo principai. 

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B nuo 1998 metų. 

Kvalifikacijos kėlimas 2013 10 mėn. Saugaus interneto forumas Briuselyje. 
2015 05 mėn. Play without limits kvalifikacijos kėlimo kursai Budapešte. 
2018 m. informacinių technologijų paroda BETT, Londone 
2019 vasario 19 – 21 Innovative to Learn seminaras Dubline, Airijoje 
2020 m. 11 Vadovo įrankių arsenalas. Kaip būti tikrai geru ir efektyviu vadovu 
2020 m. 11 Pasirengimas kompetencijų vertinimui ir vadovavimo meistriškumo lavinimas (40 val) 
2021 m. 01 Šeštasis nacionalinis švietimo lyderystės forumas „Kokią vertę kuria mokykla?“ 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt

