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DARBO PATIRTIS 
 

 

 

 
 
 
 
 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

PAREIGOS 
 

Viešosios įstaigos Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo 
centro direktoriaus pareigos   

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

▪ 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.  

Nuo 1992 iki šiol 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Profesinis mokymas  
 
Dėstytojas  
Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Ugdymo sistemų katedra, 
K.Donelaičio g.20, LT - 44239 Kaunas Tel.: 300101, 324073; dekaf@ktu.lt;  interneto svetainė: 
http://www.socmf.ktu.lt ; http://somsa.ktusa.lt/ 

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

 
Nuo 2003 iki 2012   

 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Aukštojo mokslo studijos   

Direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui, vyriausiasis praktinio mokymo 
meistras   
Visagino politechnikos mokykla (ankstesnis Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 
pavadinimas).  

▪ Praktinio mokymo organizavimas, mokymo programų ir mokymo planų sudarymas bei 
įgyvendinimas, mokymo sutarčių su įmonėmis ir organizacijomis sudarymas. 

1989 balandžio mėn.  – 1992 
birželio  mėn. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Profesinis mokymas  

Eksploatacijos tarnybos budintis inžinierius   
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 

▪ Elektros įrangos eksploatacija ir priežiūra.  

1982 lapkričio mėn. –  1989 
balandžio mėn. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Elektros gamyba  
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA 

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
 

Gimtoji kalba Įrašykite savo gimtąją (-ąsias) kalbą(-as) 
  

SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  Kitos kalbos 

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  Informacijos 
pateikimas žodžiu   

Anglų B2 B2 B2 B2 B2 
 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Vokiečių B2 B2 B2 B2 B2 
 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Lenkų B2 B2 B2 B1 B1 
 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Rusų C1 C1 C1 C1 C1 
 UAB „Kalba LT“ pažyma (B2) 2020-10-02 Nr. VT-KAU/20-369; Deutsch Zentrum pažyma (B2)  2020-09-21 Nr.1 
 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 

Bendrieji Europos kalbų metmenys 
 

Socialinių mokslų (edukologija, 07S) daktaras   EQF8
Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Ugdymo sistemų katedra 

Nuo 2003 rugsėjo mėn. iki 2007 
rugsėjo mėn. 

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

 
Edukologijos magistras   EQF7
Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Ugdymo sistemų katedra 

 
Nuo 2001 rugsėjo mėn. iki  2003 

birželio mėn. 

▪ Socialiniai  (edukologijos) mokslai.  
 
Europos švietimo edukologijos magistras  EQF7
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) 

 
Nuo 2001 rugsėjo mėn. iki  2003 

birželio mėn. 

▪ Socialiniai  (edukologijos) mokslai 
▪ Socrates/Comenius projektų vertinimas ( 6 ECTS kreditai)  
▪ Tarptautinis mokymasis bendradarbiaujant  (6 ECTS kreditai) 
 
Inžinierius elektrikas    Prilyginta EQF7
Kauno politechnikos institutas (dabar –  Kauno technologijos universitetas), Elektrotechnikos 
fakultetas, elektros sistemų katedra 

 
Nuo 1977 rugsėjo mėn. iki  1982 

birželio mėn.. 

▪ Energetika, elektrotechnika.  
 
 

 

 

Bendravimo gebėjimai Gerus bendravimo gebėjimus įgijau:  
 vadovaudamas mokyklai, bei studijuodamas magistrantūroje ir doktorantūroje, taipogi – 
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dėstydamas universitete; 
 rengdamas ir darydamas pranešimus bei pristatymus daugiau nei 50 konferencijų, 

seminarų, forumų, diskusijų ir kitų panašių renginių šalyje ir užsienyje.  
 dalyvaudamas tiesioginio eterio radijo ir televizijos laidose LRT (6 laidos), duodamas interviu 

kitiems televizijos kanalams bei žiniasklaidos priemonėms (TV3, TV6, Reitingai ir kt.)   
Sugebėjimą dirbti ir bendrauti daugiakultūrėje aplinkoje įgijau įvairiatautėje mano vadovaujamos 
mokyklos bendruomenėje bei dažnuose susitikimuose vykdant bendradarbiavimo sutartis ir projektus 
su užsienio partneriais. 
  
 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ gebu vadovauti mokyklos bendruomenei (šiuo metu vadovauju 110 mokyklos darbuotojų ir 590 
mokinių); 
▪ gerus komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžius įgijau telkdamas darbuotojų komandas 

mokyklos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui bei dirbdamas įvairiose darbo grupėse, rengiant 
švietimo srities strateginius ir konceptualius dokumentus šalies, regiono bei institucijos lygmenyje. 
▪ lyderystės, vadovavimo ir atstovavimo gebėjimus išsiugdžiau dirbdamas renkamuosiuose vietos 

savivaldos organuose, regiono ir šalies švietimo ir profesinio mokymo srities asociacijose, tarybose, 
asocijuotose verslo struktūrose, prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, regiono plėtros tarybose (žr. 
Narystė); 
▪ turiu vadybines kompetencijas, įgytas praktinės vadybinės veiklos vadovaujant mokymo įstaigai bei 

renkamoms taryboms metu, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministerijos Vyriausiosios profesinių 
mokyklų vadovų atestacijos komisijos suteikta 2-ąja kvalifikacijos kategorija (1997-01-15) ir Švietimo 
ir mokslo ministerijai pavaldžių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ir ugdymą organizuojančių skyrių 
vedėjų atestacijos komisijos suteikta 1-ąja vadybos kvalifikacine kategorija (2007-12-28), patvirtinta 
2015-12-20 bei tobulinta įvairiuose vadybinės kompetencijos tobulinimo mokymuose ir kursuose. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

▪ Geras strateginio planavimo, analitinio ir kūrybinio mąstymo kompetencijas patvirtina dalyvavimas 
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 

tarptautinio SITES2006 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. 
▫ LTKS – EKS susiejimo darbo grupės narys 2010 – 2012. 
▫ Asmens įgytų kompetencijų vertinimo sistemos kaitos rengimo darbo grupės narys 2019 – 2020. 
▫ Pameistrystės modelio koncepcijos Lietuvoje darbo grupės narys 2020. Pristačiau šį modelį LR 

Vyriausybėje. 
▫ Esu IV kval. lygio programų pritaikymo mokiniams, baigusiems 8 kl. eksperimento iniciatorius 2020. 

▪ Ilgametė projektų kūrimo, valdymo, įgyvendinimo bei vertinimo patirtis, įgyta vykdant tarptautinius 
bendradarbiavimo ir šalies projektus, skirtus mokyklos tobulinimui, darbuotojų kompetencijų 
ugdymui, jaunimo ir mokytojų mobilumui, infrastruktūros atnaujinimui ir telkiant projektų komandas:  

▫ per vadovavimo Visagino TVPMC laikotarpį Įgyvendinti 68 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“ (2 etapai), „Elektros ir energijos bei elektronikos ir automatikos posričių 
modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas“, „Kokybės vadybos 
sistemos ES profesinio mokymo organizacijose“, Plastikų liejimo mokymo programos kūrimo 
projektas „Upskills“, mokymo centro renovacijos projektai. 

▪ Ekspertavimo ir veiklos vertinimo kompetencijas ir gebėjimus išsiugdžiau dalyvaudamas mokymų 
kursuose bei praktinėje veikloje vykdant vidurinio ugdymo programos akreditaciją mokyklose bei 
vadovų atestaciją: 
▫ Vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas nuo 2005. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

▫ 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.  
▫ Vertinau švietimo raidos scenarijus ŠMM organizuotame konkurse 2011. 
▫ Vadybos ekspertas (vadovų atestacija) 2015. 

ĮSIVERTINIMAS Skaitmeniniai gebėjimai 

Informacijos 
apdorojimas Komunikacija Turinio kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Pažengęs 
vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 ECDL Start pažymėjimas 2007-03-27 LT 014984  

 ▪ Geri darbo su  Microsoft Office™ įrankiais (Word™, Excel™, PowerPoint™ ir Microsoft Visio™) gebėjimai. Darbo 
su statistinės analizės programinės įrangos paketu (SPSS™) pagrindai. 

Kiti gebėjimai ▪ Vadovavau ir iki šiol vadovauju 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), Graz, Austrija (2020 
perkeltas į 2021). 
▪ 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. 
▪ Rengiau su darbo grupe automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko (LTKS IV lygis) modulinę 

profesinio mokymo programą (2015). Rengiau su darbo grupe Energetikos sektoriaus profesinį 
standartą (2016).  

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija 

Publikacijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pristatymai 

▪ Jucevičienė, P., Petkūnas, V. (2003). IKT diegimo įtakos pedagoginės sistemos kaitai 
charakteristikos. Socialiniai mokslai, 2 (39), 38 – 47. 
▪ Petkūnas, V., Jucevičienė, P. (2006). The Change of Educational Paradigm under the 

Influence of ICT Implementation: Criteria of Evaluating the Teacher and Student’s Roles. 
Socialiniai mokslai, 2 (52), 79 – 91. 
▪ Petkūnas, V. (2007). The Change of Educational Paradigm under the Influence of ICT 

Implementation: Research of Students’ Attitudes, Activities and Competences. Socialiniai 
mokslai, 3 (57), 36 - 46. 
▪ Petkūnas, V. (2020). Sėkminga profesinė mokykla privalo sukurti pasitikėjimu ir profesionalumu 

grįstą ryšį su mokiniais ir juos įdarbinančiu verslu. Reitingai, 2 (12). 202 -203. 
▪ Petkūnas, V. (2020). Pasitikėjimas ir gera reputacija seka tik paskui gerą mokymo kokybę. Reitingai, 

2 (13). 172 -173. 
 
▪ Pameistrystės modelis Lietuvoje. (pristačiau 2019 LR Vyriausybėje) 
▪ Will the Vocational Education and Training be ready for Digital Age of the Industry?  (2017) 
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PRIEDAI 

 

 

 
 
 
 
 

Konferencijos 
 
 
 
 
 
 
 

Apdovanojimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narystės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagyrimo raštai 
 

▪ Ar profesinis mokymas gali patenkinti specialistų poreikį Panevėžio regione ? (2108) 
▪ Apprenticeship Model in Lithuania (pristačiau 2019 BMW koncerno delegacijai)  

     
 

▪ Diskusijų festivaliai „ BŪTENT“, Birštonas, 2018, 2019. Dalyvavau diskusijose. 
▪ IQ forumas, Panevėžys, 2019, Utena, 2018. Dariau pranešimus.  
▪ EDEN konferencija. Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi. 2017, Kaunas. 

Dariau pranešimą. 
▪ AHK konferencija.   Profesinio mokymo ateitis Lietuvoje: iššūkiai ir geroji praktika. Dariau pranešimą. 
▪ Profesinio mokymo viešinimo renginys su LRT. 2018, Alytus, Marijampolė. Dariau pristatymus.  

  
 

▪ 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).  
▪ Visagino metų žmogaus nominacija. 2018.  
▪ Visagino miesto Garbės pilietis. Apdovanojimas įteiktas 2019-12-14. 
▪ Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos Garbės ženklo apdovanojimas. 2020. Nr. 182 
 
▪ 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 iki šiol. 
▪ IAE regiono plėtros tarybos narys nuo 2002 iki 2014. 
▪ Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA prezidiumo narys nuo 2018 iki šiol. 
▪ Utenos regiono plėtros tarybos narys nuo 2018 iki šiol. 
▪ Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, 

atliekų tvarkymo ir regeneravimo sektorinio profesinio komiteto narys nuo 2018 iki šiol. 
 
▪ Daugiau 20 padėkų ir pagyrimo raštų iš ŠMSM, regiono ir vietos savivaldos institucijų ir kt.  

 
 

 ▪ Daktaro diplomas. Išduotas 2007-10-05 Nr. 000239.  
▪ Magistro diplomas su pagyrimu. Išduotas 2003-06-24 Nr. 001421. 
▪ Europos švietimo magistro sertifikatas. Išduotas 2003-06-24. 
▪ Intensyvaus transnacionalinio mokymosi bendradarbiaujant sertifikatas. Išduotas 2003. 
▪ Projektų vertintojo sertifikatas. Išduotas 2002-06-09. Nr. 03584 
▪ Inžinieriaus elektriko diplomas. Išduotas 1982-07-02. Nr. 373322 
▪ Vidurinio ugdymo programos akreditavimo eksperto pažymėjimai. Išduoti 2005-10-21 Nr. 

185 ir 2013-11-19 Nr. SK-4674. 
▪ Vadybos eksperto švietimo konsultanto pažymėjimas. Išduotas 2015-03-03. Nr. SK 4936 
▪ Pirmosios vadybos kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas Nr. A-001772, išduotas 2007-12-

28, galioja iki 2021-01-01.  
▪ WorldSkills Europe delegato sertifikatai (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018). 
▪ ECDL pažymėjimas. 2007-03-27. LT 014984 


