
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

Vardas  Lilija  

 

Pavardė  Miežinienė 

Gimimo data  1963 m. lapkričio 17 d. 

Telefonas  +370 682 14630 

El. paštas  lilijamie@gmail.com  

Adresas  

Gėlių g. 3, Katinų k.,  

LT-38224 Panevėžio rajonas 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos 

1985 m. rugsėjis – 

1988 m. rugpjūtis 

Mažeikių rajono Židikų vidurinė mokykla, 

Dariaus ir Girėno g. 14, 

Židikai, LT-89071 Mažeikių r. 

rusų kalbos mokytoja 

1988 m. rugsėjis – 

1991 m. rugsėjis 

Mažeikių rajono Židikų vidurinė mokykla, 

Dariaus ir Girėno g. 14, 

Židikai, LT-89071 Mažeikių r. 

direktoriaus pavaduotoja 

užklasiniam darbui, 

rusų k. mokytoja 

1991 m. rugsėjis –

1992 m. rugpjūtis 

Panevėžio r. Katinų pagrindinė mokykla, 

Papartynės g. 1, Katinų k., 

 LT-38224, Panevėžio r. 

istorijos mokytoja 

1992 m. rugsėjis – 

2015 m. rugpjūtis 

Panevėžio r. Katinų pagrindinė mokykla, 

Papartynės g. 1, Katinų k., 

LT-38224, Panevėžio r. 

direktorė, 

istorijos, rusų kalbos 

mokytoja 

2015 m. spalis – 

iki dabar 

Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis,  

Alantos g. 37, Velžio k., 

LT-38129 Panevėžio r. 

direktorė 

 

IŠSILAVINIMAS 

 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Leningrado A.Gerceno valstybinis 

pedagoginis institutas, rusų kalbos 

fakultetas, 1981 m.–1985 m. 

rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija 

Vytauto Didžiojo universitetas, 

socialinių mokslų fakultetas, 2006 

m.–2008 m. 

andragogo profesinė  kvalifikacija 

 

KVALIFIKACIJA 

 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba – lietuvių kalba 

Užsienio kalbos  

mailto:lilijamie@gmail.com


Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Rusų  puikiai labai gerai labai gerai labai gerai 

Anglų  gerai gerai patenkinamai patenkinamai 

 

Darbas kompiuteriu: 

 Microsoft Office programos (Word, Excel, PowerPoint, KELTAS, darbo laiko apskaita 

Labbis programa) – įgudęs vartotojas 

 Internet Explorer, G-mail dokumentai – įgudęs vartotojas 

 ECDL pažymėjimas 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – trečia 

Vadovavimo patirtis – 22 metai mokyklos direktorė 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – istorijos vyresnioji mokytoja 

Kita informacija – B kategorijos vairuotojo pažymėjimas 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2002 m.–2005 m. Panevėžio rajono Katinų kaimo bendruomenės centro pirmininkė 

2008 m.–2011 m. Panevėžio rajono švietimo įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2006-

07-30 

Anglų kalbos Elementary lygio kursai 2006 m. birželis–liepa, 50 akad. val., 

American English School, Panevėžys 

2006-

11 

Informacinių technologijų naudojimo 

edukologiniai aspektai 

2006 m. lapkritis, 30 akad. val., Švietimo 

informacinių technologijų centras 

2007-

04-12 

Stresai mokytojo darbe ir jų valdymo būdai 2007 m. balandžio 12 d., 6 val., Panevėžio 

r. Pedagogų švietimo centras 

2007-

05-31 

Mokytojo profesinės veiklos tyrimas 2007 m. kovas–gegužė, ES struktūrinių 

fondų paramos projektas, kursai, VDU, 

Kaunas 

2007-

10-03 

ECDL kompiuterinio raštingumo kursas 2007 m. lapkritis, 84 a. val., Viešoji įstaiga 

„Informacinių technologijų institutas“, 

Kaunas 

2009-

06-17 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų įgyvendinimo organizavimas 

mokykloje 

2009 m. vasario 24 d., birželio 17 d., 12 

akad. val., 18 val. savarankiško darbo, 

Panevėžio r. Pedagogų švietimo centras 

2009-

04-10 

Rusų kalbos mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas 

2009 m. kovo 28 d.–balandžio 12 d., 

Maskvos valstybinis rusų kalbos institutas, 

Maskva 

2009-

11-19 

Krizių valdymas mokykloje 2009 m. lapkričio 18–19 d., 16 akad. val., 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centras, Panevėžys 

2010-

01-22 

Apskaita pagal VSAFAS ir vadovo 

pareigos 

2010 m. sausio 22 d., 6 val., Panevėžio r. 

Pedagogų švietimo centras 

2011-

03-22 

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka 

ugdymo ir mokymosi proceso kokybei 

2011 m. kovo 22 d., 6 val., Panevėžio r. 

Pedagogų švietimo centras 

2013-

03-20 

Stiprios komandos formavimas 2013 m. kovo 20 d., 6 val., Panevėžio 

rajono švietimo centras 

2014-

01-14 

Viešieji pirkimai 2014 m. 2014 m. sausio 14 d., 6 val., Panevėžio 

rajono švietimo centras 



2014-

04-09 

Darbdavio mokymo programa. Saugių ir 

sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų 

sudarymas 

2014 m. balandžio 7–9 d., Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto Kokybės 

vadybos centro Panevėžio filialas 

2014-

09-26 

Savęs pažinimas. Kaip būti lyderiu 2014 m. rugsėjo 26 d., 8 akad. val., 

Mokyklų tobulinimo centras 

2014-

11-07 

Civilinės saugos mokymo kursas 2014 m. lapkričio 3–7 d., 35 val., PAGD 

prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos 

Civilinės saugos mokymo centras 

2015-

06-06 

Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rodikliai 

2015 m. kovo 6 d., 6 val., Panevėžio rajono 

švietimo centras 

2015-

04-30 

Švietimo įstaigų vadovų rezervo 

vadovavimo kompetencijų gilinimas 

2015 m. kovo 12–13 d., balandžio 30 d., 24 

val., Nacionalinė mokyklų vertinimo 

agentūra 

2016-

11-29 

„Naujojo darbo kodekso aktualijos“ 2016 m. lapkričio 29 d. , Panevėžio rajono 

švietimo centras 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

Skaitau psichologinę, filosofinę, grožinę literatūrą. Keliauju po užsienio šalis: domiuosi 

architektūra, istorijos ir kultūros paminklais. Mėgstu bendrauti, ilsėtis gamtoje, prižiūrėti gėlynus. 

 


