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Asmeninė informacija  

Vardas(-ai)  Pavardė(-és) Vytautas Petkūnas 

Adresas(-ai) Eglinių k., 10, Rimšės sen., Ignalinos raj., LT-30272, Lietuva 

Telefonas(-ai) (370-386) 603 87 Mobilusis telefonas: (370-687) 298 87 

Faksas(-ai) (370-386) 341 86 

El. paštas(-ai) direktorius@vpm.lt 
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos 
  

Gimimo data 1959 06 10 
  

Lytis Vyras  
  

  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 1991 iki šiol   

Profesija arba pareigos Direktorius  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Institucijos veiklos strateginis planavimas,  pavaldaus personalo vadybinių ir darbo funkcijų 
nustatymas ir darbo rezultatų kontrolė, disponavimas institucijos turtu ir finansinėmis lėšomis, darbo 
vidaus tvarkos taisyklių, aprašų, instrukcijų ir kitų veiklos dokumentų tvirtinimas, darbuotojų priėmimas 
į pareigas ir jų skatinimas, atsakomybė už demokratinį institucijos valdymą bei veiklos rezultatus.  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Festivalio g. 7, Visaginas LT-31143, 
Lietuva. Tel.: (370-386) 603 87; faksas: (370-386) 341 86; el. paštas: direktorius@vpm.lt ; interneto 
svetainė: www.vpm.lt 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Profesinis mokymas 
  

Datos Nuo 2003 iki 2012   

Profesija arba pareigos Dėstytojas  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Parengiau ir dėsčiau edukacinių technologijų magistrantūros studentams studijų modulį „Mokyklos 
valdymo informacinės sistemos“ (4 kreditai).  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Ugdymo sistemų katedra, 
K.Donelaičio g.20, LT - 44239 Kaunas Tel.: 300101, 324073; faksas 300102 44; dekaf@ktu.lt;  
interneto svetainė: http://www.socmf.ktu.lt ; http://somsa.ktusa.lt/ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Aukštojo mokslo studijos 
  

Datos 1989 balandžio mėn.  – 1991sausio mėn. 

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui, vyriausiasis praktinio mokymo meistras  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Praktinio mokymo organizavimas, mokymo programų ir mokymo planų sudarymas bei įgyvendinimas, 
mokymo sutarčių su įmonėmis ir organizacijomis sudarymas.    

Darbovietės pavadinimas ir adresas Visagino politechnikos mokykla (ankstesnis Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 
pavadinimas).  

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Profesinis mokymas 
  

Datos 1982 lapkričio mėn. –  1989 balandžio mėn.  

Profesija arba pareigos Eksploatacijos tarnybos budintis inžinierius  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Elektros įrangos eksploatacija ir priežiūra    

Darbovietės pavadinimas ir adresas VĮ Ignalinos atominė elektrinė, elektros cechas, eksploatacijos tarnyba.  LT-31500 Drūkšinių k. 
Visagino sav. Visaginas, Lietuva. Tel.: (370 3860) 28359; faksas: (370 386) 24396; el. paštas: 
info@mail.iae.lt ; Interneto svetainė: www.iae.lt  
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Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Elektros gamyba 
  

Išsilavinimas  
  

Datos Nuo 2003 rugsėjo mėn. iki 2007 rugsėjo mėn. 

Kvalifikacija Socialinių mokslų (edukologija, 07S) daktaras 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Socialiniai  (edukologijos) mokslai. Parengta ir apginta daktaro disertacija: Informacinių ir 
komunikacinių technologijų diegimo viduriniame ugdyme įtaka edukacinės paradigmos kaitai  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Ugdymo sistemų katedra 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

ISCED 6 

  

Datos Nuo 2001 rugsėjo mėn. iki  2003 birželio mėn. 

Kvalifikacija Edukologijos magistras 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Socialiniai  (edukologijos) mokslai 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Ugdymo sistemų katedra 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

ISCED  5 

  

Datos Nuo 2001 rugsėjo mėn. iki  2003 birželio mėn. 

Kvalifikacija Europos švietimo edukologijos magistras  

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Socialiniai  (edukologijos) mokslai 
Socrates/Comenius projektų vertinimas ( 6 ECTS kreditai)  
Tarptautinis mokymasis bendradarbiaujant  (6 ECTS kreditai)  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Studijų programą vykdė Kauno technologijos universitetas (Socialinių mokslų fakultetas, Ugdymo 
sistemų katedra) bendradarbiaudamas projekte su universitetais:  
 Vrije Universiteit Brusssel (BE)  
 L. Franzens Universität Innsbruck (AT)  
 Universidade Portucalence (PT)  
 Universsidad Autonoma de Barselona (ES)  
 Pädagogische Akademie des Bundes in Tirol (AT) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

ISCED  5 

  

Datos Nuo 1977 rugsėjo mėn. iki  1982 birželio mėn. 

Kvalifikacija Inžinierius elektrikas  

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Energetika, elektrotechnika  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Kauno politechnikos institutas (dabar –  Kauno technologijos universitetas), Elektrotechnikos fakultetas, 
elektros sistemų katedra 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

ISCED  5 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų  C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas 

Vokiečių  C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas 
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Lenkų  C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas B2 Pažengęs vartot. B2 Pažengęs vartot. B1 Pažengęs vartot. 

Rusų  C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Geri komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, įgyti vadovaujant mokyklai bei dirbant įvairiose 
darbo grupėse, rengiant švietimo srities strateginius ir konceptualius dokumentus šalies, regiono bei 
institucijos lygmenyje. 

Geri komunikaciniai gebėjimai, kuriuos įgijau vadovaudamas mokyklai, bei studijuodamas 
magistrantūroje ir doktorantūroje. Esu dalyvavęs daugelyje konferencijų, seminarų ir kitų panašių 
renginių šalyje ir užsienyje ir parengęs bei skaitęs pranešimus, kalbas ir pan. 
 
Puikus sugebėjimas dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, įgytas dirbant įvairiatautėje mano vadovaujamos 
mokyklos bendruomenėje bei dažnuose susitikimuose vykdant bendradarbiavimo sutartis ir projektus 
su užsienio partneriais. 
 
 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Lyderystės ir tarpininkavimo gebėjimai, kuriuos išsiugdžiau dirbdamas renkamuosiuose vietos 
savivaldos organuose, regiono ir šalies švietimo ir profesinio mokymo srities asociacijose, tarybose: 

Visagino savivaldybės tarybos narys 1995 – 1997. 

Visagino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, savivaldos, jaunimo, teisės ir etikos komiteto 
pirmininkas nuo  2002 iki 2014. 

Utenos apskrities profesinio mokymo tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 1998), pirmininkas (nuo 
2003 iki apskričių panaikinimo).  

Lietuvos Gimnazijų asociacijos tarybos narys nuo 2004 – 2015.  

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo tarybos narys nuo 2005 iki 2010. 

Lietuvos verslo praktinio mokymo firmų centro SimuLith patariamosios tarybos pirmininkas nuo 2007. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo tarybos narys nuo 2010. 

IAE regiono plėtros tarybos narys nuo 2002 iki 2014. 

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA prezidiumo narys nuo 2018. 

Utenos regiono plėtros tarybos narys nuo 2018. 

Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų 
tvarkymo ir regeneravimo sektorinio profesinio komiteto narys nuo 2018. 

Puiki projektų kūrimo, valdymo, įgyvendinimo bei vertinimo patirtis, įgyta vykdant tarptautinius 
bendradarbiavimo ir šalies projektus, skirtus mokyklos tobulinimui, darbuotojų kompetencijų ugdymui, 
jaunimo ir mokytojų mobilumui ir pan.: 

- per vadovavimo Visagino TVPMC laikotarpį Įgyvendinti 78 projektai, finansuoti iš įvairių 
programų ir fondų: ES Socrates/Comenius, Leonardo da Vinci, Jaunimas, Roberto Bosho 
fondo, PHARE, Erasmus+, ESFA, CPVA, LAAIF ir kt. Iš jų didžiausi projektai „ Energetikos 
sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas“, „Elektros ir energijos bei elektronikos ir 
automatikos posričių modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas“, 
„Kokybės vadybos sistemos ES profesinio mokymo organizacijose“, mokymo centro 
renovacijos projektai.  

Vadybinė kompetencija, įgyta praktinės vadybinės veiklos vadovaujant mokymo įstaigai bei 
renkamoms taryboms metu, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos Vyriausiosios profesinių 
mokyklų vadovų atestacijos komisijos suteikta 2-oji kvalifikacijos kategorija (1997-01-15) ir Švietimo ir 
mokslo ministerijai pavaldžių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų 
atestacijos komisijos suteikta 1-oji vadybos kvalifikacinė kategorija (2007-12-28), patvirtinta 2015-12-
20 bei tobulinta įvairiuose vadybinės kompetencijos tobulinimo mokymuose ir kursuose. 
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Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Strateginio planavimo, analitinio ir kūrybinio mąstymo kompetencijos yra patvirtinamos dalyvavimu 
įvairiose darbo grupėse šalies mastu: 

IKT diegimo švietime strategijos rengimo darbo grupės narys 2004 ir 2007. 

IKT diegimo profesiniame mokyme strategijos rengimo darbo grupės narys 2003 – 2004. 

Profesinio mokymo įstatymo koncepcijos rengimo darbo grupės narys  2002. 

Technologinio ugdymo koncepcijos rengimo darbo grupės narys 2003. 

Technologijų brandos egzamino programos rengimo darbo grupės narys  2007. 

Vidurinio ugdymo aprašo rengimo darbo grupės narys 2006. 

Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo darbo grupės narys 2004 – 2005. 

Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencija, įgyta atliekant disertacinio darbo tyrimą bei dalyvaujant 
tarptautinioSITES2006 IKT naudojimo švietime tyrimo darbo grupėje. 
 
Dabartinių profesinio rengimo standartų tyrimas, atliekant veiklas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo 
plėtros centro projektą, skirtą Profesinio standarto rengimo metodikos atnaujinimui. 2011. 
 
Vadovavau šalies nacionalinės komandos parengimui ir jos dalyvavimui tarptautinėse profesinio 
meistriškumo varžybose (konkurse) EuroSkills2008 Roterdame. Nuo 2008 m. esu šalies oficialus 
atstovas WorldSkills Europe organizacijoje (ankstesnis pavadinimas ESPO (European Skills 
Promotion Organization), užsiimančioje tarptautinių profesinio meistriškumo konkursų EuroSkills ir 
WorldSkils organizavimu. Per laikotarpį iki šiol vadovavau šalies komandos parengimui ir dalyvavimui 
Lisabonoje, Portugalija (2010), Spa-Francorchamps, Belgija (2012), Lilyje, Prancūzija (2014), 
Geteborge, Švedija (2016), Budapešte, Vengrija (2018).   
 

  

Eksperto ir vertintojo gebėjimai ir 
kompetencijos 

Ekspertavimo ir veiklos vertinimo kompetencijas ir gebėjimus išsiugdžiau dalyvaudamas mokymų 
kursuose bei praktinėje veikloje vykdant vidurinio ugdymo programos akreditaciją mokyklose: 

- Vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas nuo 2005. 
- Švietimo ir mokslo ministerijos IKT ekspertų grupės narys  2001 -2004. 
- Ekspertas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2010 – 2011 m. vykdytame 

projekte, skirtame Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos kvalifikacijų sandaros susiejimui. 
- Ekspertas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2011 – 2012 vykdytame projekte, 

skirtame Profesinio standarto rengimo metodikos atnaujinimui.  
- Švietimo raidos scenarijų vertinimas ŠMM organizuotame konkurse 2011. 
- Vadybos ekspertas (vadovų atestacija) 2015.  

Parengiau edukacinių technologijų magistratūros studijų modulį „Mokyklos valdymo informacinės 
sistemos“ (4 kreditai). Dėstydamas šį modulį Kauno technologijos universitete studentus supažindinau 
su įvairių pasaulio šalių švietimo valdymo informacinėmis sistemomis, švietimo politikams, mokyklų 
vadovams bei mokytojams skirtais internetiniais portalais ir duomenų bazėmis, kitais elektroninių 
paslaugų paketais, padedančiais siekti didesnio švietimo efektyvumo ir veiksmingumo. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
 

Apdovanojimai    . 

Geri darbo su  Microsoft Office™ įrankiais (Word™, Excel™, PowerPoint™ ir Microsoft Visio™) 
gebėjimai. Darbo su statistinės analizės programinės įrangos paketu (SPSS™) pagrindai. ECDL Start 
pažymėjimas. 
 
 
2008-02-12 apdovanotas Utenos apskrities viršininko garbės ženklu, (įsakymo Nr. 4-26). 
2009 metais apdovanotas nominacija už nuopelnus švietimui. Visagino savivaldybės administracija.  
2011 metais apdovanotas nominacija už valstybinei kalbai palankios aplinkos kūrimą. Visagino 
savivaldybės administracija. 
2015-12-04 už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei apdovanotas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
„Bronzos darbo žvaigžde“, (liudijimo Nr. 212).  
 

  

  

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija 
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