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Vardas  Asta  

 

Pavardė  Skeirienė 

Gimimo data  1966-11-07 

Telefonas (-ai)  8 618 85541 

El. paštas (-ai) asta.filomena@gmail.com 

 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2015-12-31 Utenos Dauniškio 

gimnazija 

Direktorė Veikla vykdoma vadovaujantis 

pareigybės aprašymu, patvirtintu Utenos 

rajono savivaldybės mero potvarkiu. 

2002-09-02  
2015-12-30 

Utenos Dauniškio 

gimnazija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Gimnazijos ugdymo plano sudarymas. 

Pamokų tvarkaraščio sudarymas. 

Pamokų pavadavimo organizavimas. 

Neformaliojo švietimo organizavimas 

III-IV klasių mokinių ugdymo 

organizavimas ir dienynų pildymo 

priežiūra. Matematikos, informacinių 

technologijų, gamtos mokslų, 

ekonomikos, dorinio ugdymo, muzikos, 

dailės, šokio ir šių dalykų neformaliojo 

švietimo užsiėmimų vykdymo priežiūra, 

šių dalykų metodinių grupių veiklos 

kuravimas, mokinių pasiekimų atitikimo 

valstybiniams standartams kontrolė. 

Klasių auklėtojų veiklos priežiūra. 

Gimnazijos renginių  ir kultūrinės 

veiklos, projektinės veiklos  kuravimas 

ir koordinavimas. Bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais organizavimas ir 

koordinavimas. Gimnaziją 

reprezentuojančios veiklos 

organizavimas ir vykdymas. 

1989-08-25  
2015-12-30  

Utenos Dauniškio 

gimnazija 

Muzikos 

mokytoja  

Muzikos pamokų bei popamokinės veiklos 

vedimas (merginų choras, įvairūs 

vokaliniai ansambliai, vokalinė grupė 

„Vivo“). 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Mykolo Romerio universitetas 

2004-2006 metai 

Viešojo administravimo magistras (specializacija – švietimo 

įstaigų administravimas) 

Valstybinė konservatorija (dabar - 

Lietuvos muzikos ir teatro 

Muzikos mokytoja – choro dirigentė 
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akademija) 

1984-1989 metai 

 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba – lietuvių 

Užsienio kalbos  

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Anglų  Gerai Gerai Gerai Gerai 

Rusų Puikiai Puikiai Labai gerai Labai gerai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas): 

Microsoft Office pagrindinių biuro programų įgudusi vartotoja (pagrindai įgyti 2000 metais 

kompiuterinės programinės įrangos bei darbo su ja metodikos kursuose, ECDL pažymėjimas įgytas 

2011 m.) 

 

Vadovavimo patirtis – 20 metų 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – muzikos mokytoja metodininkė 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – B kategorijos vairuotojo 

pažymėjimas, įgytas 1997 m. 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

Nuo 2021 m. vasario 

mėn.  

Utenos rajono savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo 

koordinavimo komandos narė 

2019 m. birželio mėn. – 

2022 m. vasario mėn. 

Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos narė 

2019-2020 m.  Komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

optimizavimo planui parengti narė 

2016 –2021 m. Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos narė 

Nuo 2008-03-27 Asociacijos „Muzikos studija Vivo junior“ vadovė 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

(Svarbiausi kursai ir seminarai, lankyti ar baigti per paskutinius 10 metų) 

 

Metai Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2022 „Vadovo laikas. Lyderystės kompetencijų 

tobulinimas“ 

2022 m. rugsėjo – gruodžio mėn., 40 val., 

Vadovavimas.lt  

2022 „Lyderystė nuolatinės kaitos kontekste“ 2022-12-22, 7 val., Utenos švietimo centras 

2022 „Socialinis dialogas: nuo gandų valdymo 

iki efektyvios komunikacijos su tikslinėmis 

auditorijomis“ 

2022-12-20, 7 val., Utenos švietimo centras 

2022 „Lyderystė veikiant link Geros mokyklos“ 2022 m. gruodžio 13-14 d., 16 val., Utenos 

švietimo centras 

2022 „Patyčios ugdymo aplinkoje ir jų 

sprendimo būdai“ 

2022-12-08, 7 val., Utenos švietimo centras 

2022 „Kompetencijomis grįsto ugdymo pamokos 

organizavimas ir stebėsena“ 

2022-11-30, 7 val., Utenos švietimo centras 
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2022 „Iššūkiai demokratijai XXI amžiuje: nuo 

naujo pobūdžio tironijų iki meritokratijos 

krizių“ 

2022-11-15, 5 val., Utenos švietimo centras 

2022 Pasaulinė lyderystės konferencija 2022 m. lapkričio 11-12 d., 12 val., VDU 

Švietimo akademija 

2022 „Kaip motyvuoti švietimo įstaigos 

bendruomenę pokyčiams ruošiantis 

naujiems mokslo metams. Pasidalytoji 

lyderystė – kaip tinkamai vadovauti ir 

įkvėpti save darbui“ 

2022-08-31, 8 val., Utenos švietimo centras 

2022 „Sklandus efektyvus komunikavimas 

švietimo įstaigoje naudojant tradicinius ir 

skaitmeninius įrankius“ 

2022-04-14 ir 28 d. 8 val., Utenos švietimo 

centras 

2022 „Smurto ir priekabiavimo darbe 

prevencija“ 

2022-10-06, 2 val., Uždaroji akcinė 

bendrovė „SDG“ 

2022 „Supporting school principals as leaders in 

the curriculum reform in Lithuania“ 

2022 m. 62 val. išklausytų paskaitų bei 26 

val. pravestų mokymų. British Council 

2022 „Ugdymo prasmė šiandien“ 2022-06-16, 6 val., Mokyklų tobulinimo 

centras 

2022 „Klasės (grupės) valdymas“ 2022-02-18, 12 val., Utenos švietimo 

centras 

2022 „Pokyčiai švietimo organizacijoje: 

praradimai ir atradimai“ 

2022-01-27, 1,5 val. ISM Vadybos ir 

ekonomikos universitetas 

2021 „Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas“ 2021-12-08, 8 valandos, Utenos švietimo 

centras 

2021 „Kultūrinės kompetencijos ugdymas“ 2021-11-18 ir 2021-11-24, 8 valandos, 

Utenos švietimo centras 

2021 „Diferencijavimas ir individualizavimas 

efektyviam mokinių darbui pamokoje“ 

2021-10-25, 6 valandos, Utenos švietimo 

centras 

2021 „Gimnazijų vaidmuo vykstančių švietimo 

pokyčių kontekste“ 

2021-10-22, 6 valandos, Raseinių rajono 

švietimo pagalbos tarnyba 

2021 „Pažinimo kompetencijos ugdymas“ 2021-10-18 ir 2021-10-19, 8 valandos, 

Utenos švietimo centras 

2021 „Vertinimo sunkumai: ką daryti, kad 

padėtume vaikui?“ 

2021-10-14, 8 valandos, Všį „Mokymosi 

mokykla“ 

2021 „Pilietiškumo kompetencijos ugdymas“ 2021-09-30, 8 valandos, Utenos švietimo 

centras 

2021 „Socialinio, emocinio bendravimo 

palaikymas nuotoliniame mokyme(si)“ 

2021-09-10, 8 valandos, Všį „Mokyklų 

tobulinimo centras“ 

2021 „Nuotolinio mokymosi patirčių pritaikymas 

ugdymo proceso tobulinimui“ 

2021-09-09, 10 valandų, Utenos švietimo 

centras 

2021 „Teatro metodai dirbant pagal universalaus 

mokymosi dizaino strategiją“ 

2021-06-16, 8 valandos, Všį „Mokyklų 

tobulinimo centras“ 

2021 „Socialinės, emocinės ir sveikos 

gyvensenos kompetencijos ugdymas“ 

2021-05-06 ir 2021-05-20, 8 valandos, 

Utenos švietimo centras 

2021 

 

 

 

Civilinės saugos mokymo kursai 2021-04-20, 8 valandos, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

VRM Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba 

2021 „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“. Šiaurės 

rytų Lietuvos savivaldybių regioninis 

2021-04-08, 8 valandos, Všį „Mokyklų 

tobulinimo centras“ 
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forumas 

2021 „Komunikavimo kompetencijos ugdymas“ 2021-04-07 ir 2021-04-29, 8 valandos, 

Utenos švietimo centras 

2021 Vidaus politika viešajame sektoriuje: 

praktinis diegimas ir taikymas 

2021-02-24, 4 valandos, Ekonomikos 

mokymo centras 

2021 „matematinis mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ 

2021-02-19, 40 valandų, Utenos švietimo 

centras 

2021 „Universalus mokymosi dizainas 

gimnazijoje. Ugdymo iššūkiai“ 

2021-02-17, 8 valandos, Všį „Mokyklų 

tobulinimo centras“ 

2021 „Kaip organizuoti pamoką, kad mokinys 

taptų savo mokymosi ekspertu“ 

2021-01-27, 6 valandos, Utenos švietimo 

centras 

2020 „Vadovavimas mokytojų profesiniam 

augimui“ 

2020-12-02, 8 valandos, Všį „Mokyklų 

tobulinimo centras“ 

2020 Pasaulinė lyderystės konferencija 2020 m. lapkričio 20-21 d. 14 valandų, 

LCC 

2020 „Ugdomosios veiklos/pamokos 

planavimas“ 

2020-11-26, 6 val., Utenos švietimo centras 

2020 „Pokyčių lyderystės raiška“ 2020 metų lapkričio 20-21 d. 16 val., 

Utenos švietimo centras 

2020 „Nuotolinio ir hibridinio mokymo(si) 

organizavimo vadybiniai aspektai“ 

2020 metų spalio 14, lapkričio 5 d. 18 val., 

Utenos švietimo centras 

2020 „Gerosios praktikos perteikimas dirbant su 

Microsoft 365“ 

2020-10-28, 10 val., Utenos švietimo 

centras 

2020 „Microsoft 365 praktiniai mokymai“ 2020-10-09, 10 val., Utenos švietimo 

centras 

2020 „Virtualiosios aplinkos ir jų panaudojimo 

galimybės“ 

2020 m. rugsėjo 24-25 d., 10 val. Utenos 

švietimo centras 

2020 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursai“ 

2020-01, 60 val., Utenos švietimo centras 

2019 „Tarnybinė etika ir korupcijos prevencija 

švietimo įstaigų vadovams“ 

2019-12-17, 8 val., Utenos švietimo centras 

2019 Pasaulinė lyderystės konferencija 2019-11-22,23,  12 val. VDU 

2019 „Bendradarbystės erdvė: vadovai ir 

pavaduotojai“ 

2019 m., 40 val., Kretingos rajono švietimo 

centras 

2019 „Moderni lyderystė“ 2019-11-21, 8 val., Utenos švietimo centras 

2019 „Universalus dizainas ugdymui. 

Įsitraukimai“ 

2019-11-15, 8 val., Utenos švietimo centras 

2019 „Švietimo įstaigos vadovo vaidmuo kuriant 

palankią mokytis aplinką“. 

2019-10-09, 7 val., Utenos švietimo centras 

2019 „Įtraukusis ugdymas. Universalus dizainas“ 2019-05-21, 8 val., VšĮ „Mokyklų 

tobulinimo centras“ 

2019 „Kokybiško ugdymo pagrindas – 

susitarimai ir bendradarbiavimas“ 

2019-05-17, 6 val., Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2019 Švietimo konferencija „LearnED“ 2019-04-08, 8 val., Panevėžio raj. Švietimo 

centras 

2019 „Duomenų valdymo sistemos „Kontora“ 

mokymai“ 

2019-02-22, 7 val., Utenos švietimo centras 

2019 „Lietuvos mokytojų forumas“ 2019-02-28, 6 val. VU Pedagogų 

kompetencijų tobulinimo ir plėtros centras 

2018 „Asmens duomenų apsauga įsigaliojus 2018-06-06, 6 val. Utenos švietimo centras 
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TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

(Svarbiausi paskutinių 10 metų projektai, kuriuose dalyvauta/dalyvaujama; konferencijos, 

seminarai, kiti renginiai, kuriuose skaityti pranešimai ir kt.) 

Bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui“ 

2018 „Švietimo įstaigos procesų valdymas. 

Teisės aktai, reglamentuojantys mokyklos, 

mokytojų, mokinių ir tėvų teises ir 

pareigas“ 

2018-02-22, 7 val. Utenos švietimo centras 

2017 „Naujasis Darbo kodeksas: esminiai 

pokyčiai ir praktiniai patarimai kaip juos 

įgyvendinti“ 

2017-09-08, 8 val. Utenos švietimo centras 

2017 „Vadovo vaidmuo individualios mokinio 

pažangos stebėjimui siekiant geresnio 

mokinių mokymosi“ 

2017-02-23, 8 val. Utenos švietimo centras 

2016 „Duomenų analizė ir panaudojimas 

mokyklos vadybinės veiklos tobulinimui“ 

2016-12-8,9, 12 val. Utenos švietimo 

centras 

2016 „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio 

asmens mokymo darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais programa“ 

2016-01-26, AB „Umega“ mokymo centras 

2015 „Ugdymo proceso organizavimas kaip 

galimybė mokinių pasiekimų gerinimui“ 

2015-05-13, 6 val. Utenos švietimo centras 

(UŠC) 

2015 „Moderni švietimo įstaiga: nuo 

organizacijos kultūros puoselėjimo iki 

įvaizdžio kūrimo“ 

2015-04-27, 7 val., UŠC 

2014 „Mokymosi strategijos gabių mokinių 

ugdymui“ 

2014-04-14, 6 val., UŠC 

   

2013 „Sėkminga pamoka“ 2013-12-11, 6 val. UŠC 

2013 „Įsivertinimo sistema mokinių, mokytojų ir 

organizacijų pažangai“ 

2013-12-13, 8 val., Mokyklų tobulinimo 

centras 

2012-

2013  

„Praktinių įgūdžių, skirtų kompetencijų 

patyčių prevencijai ugdyti, ugdymas“ 

2012-2013 m.m., 80 val., VšĮ „Encounter 

Plus“ 

2013 „Mokinių pasiekimų vertinimo ir pažangos 

matavimo įrankiai“ 

2013-03-22, 6 val., UŠC 

Data  Projektas, konferencija, seminaras 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2022-

11-10 

Utenos raj. Švietimo įstaigų vadovų 

bendradarbiavimo renginys 

Pranešimas „Verslo vadybos metodų 

taikymas švietimo vadyboje“ 

2022-

08-26 

Pasvalio raj. švietimo įstaigų atstovų 

stažuotė Utenos rajono savivaldybėje 

Pranešimas  - pasidalijimas gerąja patirtimi 

pokyčių valdymo tema 

2020-

2022 

ŠMSM, NŠA ir Europos Komisijos 

remiamas Britų tarybos vykdomas 

projektas „Parama mokyklų vadovams, 

ugdymo turinio reformos Lietuvoje 

lyderiams“ 

Projekto dalyvė. Nuo 2020 metų birželio 

mėnesio projekto dalyvių grupė, kurią 

sudaro 30 mokyklų vadovų iš visos šalies ir 

visų tipų mokyklų, dirba kartu su 

tarptautinio švietimo ekspertais, kad 

patobulintų savo vadovavimo įgūdžius. Šio 

bendradarbiavimo tikslas – parengti grupės 
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narius, kurie nuo 2021 metų rugsėjo 

mėnesio padės net 300 kitų mokyklų 

vadovų išbandyti naujas ugdymo turinio 

reformas savo mokyklose. Nuo 2021 m. 

lapkričio mėn. projekto lektorė, vedu 

mokymus Lietuvos mokyklų vadovams. 

2020-

2022 

ES struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ 

Projekto vadovė. Projekto tikslas – 

pagerinti dešimtos klasės mokinių 

matematikos pasiekimus, diegiant 

inovatyvų paramos mokiniui modelį, 

orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą 

gyvenimo kokybės projektavimą. Projekto 

dalyviai: Utenos Dauniškio, Kauno 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, 

Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono 

Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ 

gimnazijos ir Utenos švietimo centras. 

2019-

2021 

Nacionalinis projektas „Lyderių laikas 3“ Utenos rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos narė, partneriškai su Utenos 

švietimo centru rengiau stažuočių Utenos 

Dauniškio gimnazijoje programas, 

vadovavau stažuotėms. Dalyvavau 

ilgalaikėje mokomojoje konsultacinėje 

pogramoje ir prisidėjau savivaldybėje 

įgyvendinant pokyčio projektą 

„Universalaus mokymosi dizaino strategija 

vaiko pažangai“. UMD idėjas skleidžiau 

gimnazijos bendruomenėje. 

2019-

10-23 

Palangos miesto savivaldybės bendrojo 

lavinimo mokyklų pavaduotojų ugdymui 

stažuotė „Asmeninės pažangos stebėsena. 

Bendradarbiavimas su tėvais“ 

Pranešimas „Bendradarbiavimas su tėvais“ 

2019-

06-17 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 

bendruomenės stažuotė 

Pranešimas „Bendruomenės susitarimai dėl 

saugios aplinkos kūrimo ir mokinio 

sąmoningumo mokymuisi ugdymo“ 

2019-

03-05 

Mažeikių rajono savivaldybės stažuotė 

„Metodai, būdai, padedantys siekti ugdymo 

kokybės“ 

Pranešimas „Bendruomenės susitarimai dėl 

saugios aplinkos kūrimo ir mokinio 

sąmoningumo mokymuisi ugdymo“ 

2018-

10-17 

Ventspilio švietimo įstaigų atstovų stažuotė 

„Švietimo kokybės užtikrinimas Utenos 

rajono savivaldybėje“ 

Pranešimas  - pasidalijimas gerąja patirtimi 

2017-

11-16 

Seminaras „Indivudualios vaiko/mokinio 

pažangos vertinimas“ 

Pranešimas apie mokinių pažangos 

vertinimą gimnazijoje 

2017-

09-10 

Projektas Nr. LJB-5/2015 „Lietuvos ir 

japonijos paauglių ir jaunų suaugusių 

tapatumo raida (IDELIJA)“ 

Gimnazijos dalyvavimo projekte 

koordinatorė. Gimnazijoje buvo atliekami 

tyrimai 

2015-

2017 

metai 

Tarptautinis „ERASMUS+“ programos 2 

pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 

sektoriaus tarpmokyklinės strateginės 

partnerystės projektas „Matematika aplink 

mus“ 

Gimnazijos dalyvavimo projekte komandos 

narė 
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POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

 

Pomėgiai – muzika, kitos meno rūšys, kelionės. Groju fortepijonu, domiuosi įvairiomis meno 

sritimis, vaizduojamaisiais menais (ypač architektūra – labai mėgstu keliauti su šeima ir draugais 

automobiliu po Europos šalis ir apžiūrėti įvairių šalių įvairių stilių architektūros paveldą). 

 

 

 

 

 

       Asta Skeirienė

  

            

2016-

04-14 

Gerosios patirties sklaidos renginys 

Rokiškio raj. Juodupės gimnazijos 

pedagogams 

Pranešimas „Individualizuotas ugdymas 

sėkmės kiekvienam klasėse“. 

2011-

2014 

metai 

Nacionalinis projektas „Lyderių laikas 2“ 

(MTP plius) 

Utenos rajono savivaldybės komandos 

narė, projekto tyrėjų darbo grupės narė. 

Dalyvavimas projekto veiklose, pranešimas 

„Lyderystės vystymo Utenos Dauniškio 

gimnazijoje patirtis“ 

2013-

2015 

metai 

Projektas „Pozityvios jaunimo raidos 

stiprinimo mechanizmai socialinių-

ekonominių transformacijų kontekste“, 

vykdytas MRU Psichologijos instituto 

Projekto tiriamojo darbo gimnazijoje 

organizavimas ir vykdymas 

2014-

04-16 

Comenius Regio partnerysčių projekto 

„Profesinis informavimas, konsultavimas ir 

karjeros planavimas – tai sąmoningas 

ėjimas pasirinkimo link“ metodinės dienos 

Kretingos rajono ugdymo įstaigų atstovams 

Utenos švietimo centre 

Pranešimas „Mokinių ruošimo ateities 

karjerai svarba“. Pristatyta darbo su 

vyresnių klasių mokiniais patirtis  

2014-

03-27 

Respublikinė mokinių ir mokytojų 

mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų 

konferencija „Tiriam pasaulį – atrandam 

save“ Kaune, „Varpo“ gimnazijoje 

Pranešimas, kuriame pristatyta Utenos 

Dauniškio gimnazijos kaip ELOS (Europa 

kaip mokymosi aplinka) mokyklos pažangi 

2012-2014 metų darbo patirtis  

2013-

12-09 

Kretingos rajono ugdymo įstaigų vadovų 

pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo 

programos renginys Utenos švietimo 

centre. 

Pranešimas „Šiuolaikinės pamokos 

stebėjimas, analizavimas ir aptarimas“  

2013-

12-11 

Nacionalinio projekto „Lyderių laikas2“ 

Šakių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 

atstovų stažuotė „Duomenimis grįsto 

valdymo patirtys“ Utenos rajono 

savivaldybėje 

Pranešimas „Komunikavimo su mokiniais 

ir jų tėvais patirtis“  


