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ASMENINĖ 

INFORMACIJA 

 

 

Vilma Želvienė 

Žilvičių g. 5 LT-00169 Palanga 

vilma.zelviene@palangosspt.lt 

Gimimo data 1973-09-17 

Pilietybė LT 

DARBO PATIRTIS 

 

2005-09-23-– iki dabar 

 

 

 

2004-09-01 -  2005-09-22 

 

 

1995-09-01  - 2004-08-31       

 

 

 

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Vasario 16-osios g. 6 Palanga, 

www.palangosspt.lt 

Direktorė 

 

Palangos Vlado Jurgučio vidurinė mokykla, Kretingos g. 21 Palanga, 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, Ganyklos g. 4 Mažeikiai 

Pradinių klasių mokytoja 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA 

 

1991-1995 

 

2006-2008 

 

 

 

Šiaulių pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija 

 

Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija 

 

ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI 

 

Gimtoji kalba 

 

Kitos kalbos 

 

 

 

Rusų kalba 

Anglų kalba 

 

 

Bendravimo gebėjimai 

 

 

 

 

Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 

 

 

 

Lietuvių kalba 

 

SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 

 

C1 C1 B2 B2 B2 

B1 B1 B1 B1 B1 

VšĮ „American English School“ 2020-06-10 pažyma Nr. 1194 

 

Bendravimo gebėjimus įgijau ir kiekvieną dieną tobulinu bendraudama su 

įvairiomis bendruomenėmis: mokiniais,  pedagogais, švietimo pagalbos 

specialistai, tėvais, mokyklų vadovais, savivaldybės administracija, politikais, 

lektoriais, Trečiojo amžiaus klausytojais, kitų savivaldybių Tarnybų/ Švietimo 

centrų kolegomis. 

▪ Nuo 2005 m. vadovauju Palangos švietimo pagalbos tarnybos kolektyvui (iki 

2019 m. buvo 10 žmonių, nuo 2019 m. spalio 1 d. 17 žmonių). 

mailto:gerulskyte@gmail.com
http://www.palangosspt.lt/
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Skaitmeniniai gebėjimai 

 

 

 

 

 

Vairuotojo pažymėjimas 

 

▪ Esu daugelio savivaldybės darbo grupių narė (Miesto VGK, Metų  mokytojo 

premijos skyrimo  atrankos komisijoje, Neformaliojo vaikų švietimo  programų 

rėmimo konkurso komisijoje, Lyderio laiko savivaldybėje kūrybinės komandos 

narė ir kt.). 

 

ĮSIVERTINIMAS 
Informacijos 

apdorojimas 
Komunikacija Turinio 

kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

Pažengęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 
 

B kategorijos transporto priemones vairuotojo pažymėjimas, nuo 1999 m. 

 

PAPILDOMA 

INFORMACIJA 

Mokymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystė 

 

 

2017 m. dalyvauta ir išklausyta 146 val. įvairių kvalifikacijos tobulinimo renginių 

(pvz.: „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma“, „Nuo įvertinimo iki 

pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis“, „Viešieji pirkimai: 2017 

metų didieji pasikeitimai“, „Naujasis Darbo kodeksas: esminiai pokyčiai ir 

praktiniai patarimai kaip juos įgyvendinti“. Vadybines kompetencijas tobulinau 

šiuose seminaruose: „Lyderiai. Atsakomybės strategija“, „Mokyklos veiklos 

kokybės vertinimas: atnaujintų rodiklių taikymo iššūkiai pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo institucijoms“.) 

2018 m. dalyvauta ir išklausyta 102 val. įvairių kvalifikacijos tobulinimo renginių 

(pvz.: Efektyvi komunikacija – švietimo centrų įvaizdžiui“ „Krizių valdymas 

ugdymo įstaigose“, „Mokinių individuali pažanga pasiekimų gerinimo 

kontekste“, dalyvavau švietimo pagalbos įstaigų vadovų bendrųjų įgūdžių 

mokymuose pagal projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas“) ir baigtas neformaliosios švietimo lyderystės 

programos modulis „Švietimo lyderystės samprata“ (40 akad. kontaktinių val., 

200 akad. savarankiško mokymosi val. 

2019 m. dalyvauta ir išklausyta 151 val. įvairių kvalifikacijos tobulinimo renginių; 

dalyvauta dviejose stažuotėsės: „Susitarimai bendruomenėse siekiant kurti 

emociškai saugią ir ugdymuisi palankią aplinką“ Utenos rajono savivaldybėje; 

„Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi 

pažangos užtikrinimo srityje“ Lenkijoje/Čekijoje; baigti neformaliosios švietimo 

lyderystės programos moduliai: „Besimokantis lyderis“ (48 ak. kontaktinių val., 

200 ak. savarankiško mokymosi val.) ir „Lyderio santykiai su kitais“ (48 ak. 

kontaktinių val., 200 ak. savarankiško mokymosi val.); 

2020 m. baigti neformaliosios švietimo lyderystės programos moduliai: „Lyderis 

mokymosi vedlys“ (48 ak. kontaktinių val., 200 ak. savarankiško mokymosi val.) 

ir „Lyderis besimokančioje organizacijoje“ (48 ak. kontaktinių val., 200 ak. 

savarankiško mokymosi val.). 

 

Esu Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos narė. 

 


