
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  Asta  

 

Pavardė  Gužauskienė 

Gimimo data  1972-04-04 

Šeimyninė padėtis 
Ištekėjusi 

 

Telefonas (-ai)  865827014 

El. paštas (-ai) astaguzauskiene@kintumokykla.lt 

Adresas (-ai) 
Sodų g. 3, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės 

r. sav. 

Lytis 

Moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 1996-09-02 

iki 2015-05-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2014-08-01 

Šilutės r. Kintų 

vidurinė mokykla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo  2014-09-01 

Šilutės r. Kintų 

pagrindinė 

mokykla 

 

 

 

Nuo 2015-01-01 

Neformalaus 

švietimo 

mokytoja 

Šokių kolektyvo „Deima“ įkūrimas. 

Vadovavimas pramoginių, tautinių, 

šiuolaikinių šokių, aerobikos, šokio 

kūrybos užsiėmimams. Dalyvauta 

rajoniniuose, respublikiniuose 

festivaliuose, dainų šventėse, 

organizuoti koncertai, kurtos 

tradicijos. 

Choreografijos 

mokytoja 

Pramoginių šokių pamokos 7-12 kl., 

dalyvavimas mokyklos šventėse. 

Daugiafunkcio 

skyriaus kuratorė 

Daugiafunkcio skyriaus metinio 

koncepcijos priemonių įgyvendinimo 

plano parengimas ir realizavimo 

darbų  atlikimas. Veiklų 

organizavimas, savanorių paieška, 

vadovavimas veiklų grupėms, 

koordinavimas. 

Direktorė 
 

Švietimo politikos išmanymas, 

mokyklos strategijos kūrimas ir 

įgyvendinimas.   

Ugdymo proceso valdymas. 

Žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių 

valdymas. 

Savanorė Laisvalaikio veiklų organizavimas 

jaunimui ir suaugusiems 

Nuo 1997-09-01 

iki 2006-08-31 

Šilutės Vydūno 

gimnazija 

Choreografijos 

mokytoja 

Pramoginių šokių, aerobikos 

pamokos 9-12 kl., dalyvavimas 

mokyklos šventėse, tradicijų kūrimas. 

Neformalaus 

švietimo 

mokytoja 

Vadovavimas pramoginių, 

šiuolaikinių šokių, aerobikos, šokio 

kūrybos užsiėmimams, dalyvavimas 

rajoniniuose, respublikiniuose 

festivaliuose, konkursuose, 

varžybose.  
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Nuo 2009-09-01 

iki 2014-11-01 

Šilutės Vydūno 

gimnazija 

Choreografijos 

mokytoja 

Tautinių, pramoginių šokių, 

aerobikos pamokos 9-12 kl., 

dalyvavimas mokyklos šventėse, 

tradicijų tęsimas. 

Neformalaus 

švietimo 

mokytoja 

Lietuvių liaudies šokių kolektyvo 

„Žvilgis“ įkūrimas. Merginų ir 

jaunimo grupių dalyvavimas Dainų 

šventėse. 

Nuo 2014-09-01 

iki 2017-08-31 

Šilutės pirmosios 

gimnazijos Kintų 

skyrius 

Neformalaus 

švietimo 

mokytoja 

Vadovavimas pramoginių porinių 

šokių neformaliojo švietimo būreliui. 

2019-2020 m. m.  Šilutės r. Kintų 

pagrindinė 

mokykla 

Šokio mokytoja Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo meninis (šokio) ugdymas, 

pradinio (1-4 kl.), pagrindinio (5-10 

kl.) ugdymo šokio pamokos, 

neformalus švietimas (5-10 kl.). 

Nuo 2002 m. Darbas pagal 

projektinės veiklos 

sutartis 

Meno kolektyvo 

vadovė 

Šokių kolektyvo „Kintai“ įkūrimas 

(jaunimo/merginų, suaugusiųjų, 

pagyvenusiųjų/moterų šokių grupės). 

Tautinio šokio tradicijų puoselėjimas, 

pramogos šokių tradicijų kūrimas. 

Dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose festivaliuose, dainų 

šventėse, rengiamos tautinės ir 

pramoginės programos, organizuojami 

koncertai, muzikiniai spektakliai, 

montuojami virtualūs renginiai. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Lietuvos muzikos akademija,  

1990-1995 m. 

Pramoginio šokio pedagogo kvalifikacija 

Klaipėdos universitetas,  

2006-2008 m. 

Choreografijos magistrantūros studijos, teatro magistro 

kvalifikacinis laipsnis. 

Klaipėdos universitetas, 

2014-2017 m. 

Švietimo vadybos magistrantūros studijos, edukologijos 

magistro kvalifikacinis laipsnis.  

Magistro diplomas su pagyrimu. 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių – puikiai; 

Užsienio kalbos  

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

rusų Puikiai Puikiai Labai gerai Puikiai 

anglų Gerai Gerai Patenkinamai Gerai 

Darbas kompiuteriu:  

MS Offise paketas – įgudęs vartotojas (MS Exel – pagrindai); Internet Explorer – įgudęs vartotojas; 

Outlook Express – įgudęs vartotojas; SPSS - pagrindai. 

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė. 

 

Vadovavimo patirtis  – 6,5 m. 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II (antroji), 2017 m. 
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Kita informacija: 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija (nuo 1993 m.); 

Aerobikos trenerio/instruktoriaus kvalifikacinis pažymėjimas; 

Pedagogų kompiuterinio raštingumo 80 val. kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimai. 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 60 val. kvalifikacijos tobulinimo kursai. 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

Nuo 1997 m. 
Kintų bendruomenės narė.  

Pagalba organizuojant renginius. 

Nuo 2000 m. Respublikinių, apskrities, rajoninių renginių, festivalių-konkursų vaikams, 

jaunimui ir suaugusiems organizavimas. 

Nuo 2005 m. Vedami seminarai, atviros pamokos, skaitomi pranešimai konferencijose 

rajone ir šalyje, teikiama visokeriopa informacija, savanoriška pagalba 

kolegoms, dalijimasis patirtimi. 

Nuo 2013 m. 
Jaunimo iniciatyvų grupės „Kintuojam“ narė. 

Atsakinga už vietos bendruomenės laisvalaikio užimtumo gerinimą. 

Nuo 2014-02-05 Atvira jaunimo erdvė „Noriu Galiu Darau“. Įkūrėja.  

Idėjų generavimas, rajoninių, regioninių projektų rengimas, įgyvendinimas. 

Nuo 2015-10-14 

 

Kintų jaunimo klubas. 

Steigėja. Klubo veiklos kuravimas. Šalies ir tarptautinių projektų rengimas, 

įgyvendinimas. 

Nuo 2016-03-17 Kintų bendruomenės tarybos narė. 

Renginių organizavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

Nuo 2015-11-19 Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šilutės skyriaus tarybos narė. 

Pagalba viešinant, dalinantis informacija, rengiant renginius, išvykas. 

Nuo 2017-10-15 Lietuvos daugiafunkcių centrų vadovų asociacijos narė. 

Patirties, informacijos sklaida; pranešimų apie daugiafunkcio centro teikiamas 

galimybes, savanorystę rengimas ir pristatymas. 

Nuo 2018-03-05 Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Šilutės r. savivaldybės kūrybinės 

komandos narė. Nuo 2020 m. „Ugdymo pokyčių komandos“ narė. 

Nuo 2020 m. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Šilutės r. savivaldybės „Ugdymo 

pokyčių komandos“ narė. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Eil. Nr. Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2016 metai 

1. Seminaras „Darbo užmokesčio apskaičiavimas švietimo 

įstaigose, naujausi pakeitimai“.  

2016-02-23, 6 val., 

Šilutė 

2. Seminaras „Socialinės pilietinės veiklos organizavimas“.   

  

2016-03-16, 8 val., 

Vilnius 

3. UDC tinklo susitikimas „DC bendrystės kelyje. Pedagogų 

inovatyvios idėjos organizuojant ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą“.  

2016-04-15, 1 d., 

Plungė 

 

4. Seminaras „Ugdymosi aplinkų kūrimas Druskininkų 

savivaldybės švietimo įstaigose“.  

2016-06-16, 6 val., 

Druskininkai 

5. Švietimo vadybos studijos, 

III kursas 

Nuo 2016-09-01, 

Klaipėda 

6. Civilinės saugos mokymo kursai.  2016-09-28, 8 val., 

Klaipėda 

7. Pažangių technologijų ugdymui pristatymo konferencija 

„K12 forumas – galia veikti“.  

2016-11-04, 8 val., 

Klaipėda 

8. Seminaras „Švietimo įstaigų elektroninių dokumentų 

valdymo aktualijos, praktika, esminiai aspektai“.  

2016-11-15, 6 val., 

Klaipėda 



 4 

2017 metai 

1. Forumas „Mokinio individuali pažanga mokyklų 

bendradarbiavimo galimybių kontekste“.  

2017-02-02, 1 d., 

Šilutė 

2. Respublikinė praktinė konferencija „Vaiku rūpinamės 

kartu“.  

2017-02-03, 6 val., 

Klaipėda 

3. Seminaras „Aktualūs naujojo darbo kodekso reikalavimai ir 

jų taikymas praktikoje nuo 2017-07-01“.  

2017-09-06, 6 val., 

Šilutė 

4. Darbo teisės konsultacijų seminaras „Darbo sutarčių ir 

vidinių tvarkų revizija bei naujų reikalavimų 

įgyvendinimas“.  

2017-09-20, 7 val., 

Klaipėda 

5. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos konferencija „Gera 

mokykla Lietuvai: kryptys ir darbai“. 

2017-12-13, 6 val., 

Kaunas 

2018 metai 

1. Seminaras „Metinis darbuotojų veiklos vertinimas. 

Darbuotojo „įkainavimas“ ar susitarimas dėl bendrų 

tikslų?“. 

2018-02-27, 6 val., 

Šilutė 

2. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys 

Šilutės r. savivaldybėje. 

2018-03-05, 5 val., 

Šilutė 

3. Seminaras „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Ką 

organizacijoms būtina žinoti ir atlikti iki jam įsigaliojant?“. 

2018-03-08, 6 val., 

Šilutė 

4. Seminaras „Asmens duomenų valdymas. Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas: reguliavimo pokyčiai, 

praktika, esminiai aspektai Švietimo įstaigose“. 

2018-05-22, 6 val., 

Šilutė 

5. Ugdymo plėtotės centro viešoji konsultacija „Kaip užtikrinti 

veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“. 

2018-06-07, 6 val., 

Klaipėda 

6. Seminaras „Daugiafunkcių centrų veiklos prielaidos ir 

galimybės“ Kretingos r. Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-

daugiafunkcio centro bendruomenei. 

2018-06-21, 3 val., 

Kintai 

7. Mokymo kursas „Etatinis pedagogų (mokytojų) darbo 

užmokestis nuo 2018-09-01“. 

2018-08-22, 5 val., 

Klaipėda 

8. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai 

„Pasidalintoji lyderystė mokykloje“. 

2018-10-24, 8 val., 

Šilutė 

9. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių 

kūrybinių komandų mokymosi bendradarbiaujant renginys 

„Kūrybiški sprendimai norimo rezultato link“. 

2018-10-30, 8 val., 

Šilutė 

10. Pažangių technologijų ugdymui pristatymo konferencija 

„K12 forumas“. 

2018-10-31, 6 val. 

Klaipėda 

11. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai 

„Patyriminis mokymas(is)“. 

2018-12-06, 8 val., 

Šilutė 

2019 metai 

1. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotė „Mokinių 

ir tėvų įtraukimas ir įtaka ugdymo procesui, mokinių 

sėkmei“ Kretingos r. švietimo įstaigose. 

2019-02-26, 8 val., 

Kretinga 

2. Seminaras „Pažangios LEAN vadybos ir telkiančios 

lyderystės įtaka: kaip dėl prastų ugdymo rezultatų su 

uždarymo grėsme susidūrusi mokykla tapo viena iš 10 

geriausių Danijoje“. 

2019-02-27, 6 val., 

Tauragė 

3. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotė 

Suomijoje/Estijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių 

bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos 

užtikrinimo srityje“. 

2019-03-(10-16), 24 val., 

Suomija, Estija 

4. Tarptautinė konferencija „Nuolatinis mokyklų tobulinimas: 

Lietuvos ir užsienio šalių patirtis: principai, žingsniai, 

metodai ir vadovų vaidmuo“. 

2019-03-28, 4 val., 

Vilnius 
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5. Mokymo kursai „Naujas mokytojų etatinio darbo 

apmokėjimo modelis“. 

2019-04-12, 6 val., 

Klaipėda 

6. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotė 

„Pasidalytoji atsakomybė ir bendradarbiavimas vaiko 

sėkmei“. 

2019-04-(29-30), 16 val., 

Prienai 

7. Metodinė diena „Patirties dalinimosi mokytojų sambūris 

„Geros pamokos link“ 

2019-06-17, 1 d., 

Kintai 

8. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai „Drąsiai 

kitaip“. 

2019-06-26, 8 val., 

Kintai 

9. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ renginys 2019-10-29, 8 val., 

Tauragė 

10. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai 2019-11-21, 8 val., 

Šilutė 

11. Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Vakarų Lietuvos 

savivaldybių forumas „Šiuolaikinis ugdymas: patirtinio 

mokymosi galimybės ir iššūkiai“. 

2019-11-28, 8 val., 

Palanga 

2020 metai 

1. LL3. 11-asis Šilutės kūrybinės komandos susitikimas. 2020-01-03, 6 val., 

Šilutė 

2. Lyderystės forumas „Drąsiai kitaip – 2“. 2020-01-14, 6 val., 

Šilutė 

3. Elektroninės dokumentų sistemos „Kontora“ mokymai 2020-01-27, 6 val., 

Šilutė 

4. ES lėšomis remiamo projekto „Veža“ rengimas darbo 

grupėje. 

2020-(01-09), 12 val., 

Šilutė 

5. Elektroninės dokumentų sistemos „Kontora“ mokymai 2020-02-17, 6 val., 

Šilutė 

6. Personalo dokumentų administravimas 2020-03-09, 6 val., 

Šilutė 

7. Vaizdo konferencija „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ 2020-03-20, 2 val., 

(nuotoliniu būdu) 

8. Vaizdo konferencija „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ 

II dalis 

2020-03-25, 2 val., 

(nuotoliniu būdu) 

9. LL3 alumnų renginys „Mokykla įdomi ir įvairiapusė tiek, 

kiek įvairūs joje dirbantys žmonės“. 

2020-05-19, 3 val., 

(nuotoliniu būdu) 

10. Projekto „Kokybės krepšelis“ įvadiniai mokymai. 

 

2020-07-(02-03), 12 val., 

Klaipėda 

11. Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 m. m.?“ 2020-08-19, 2 val., 

(nuotoliniu būdu) 

12. Švietimo įstaigų darbo santykiai ir darbo apmokėjimas nuo 

2020-09-01 

2020-08-25, 6 val., 

Klaipėda 

13. Prisidedant prie LL3 stažuotės „Mokyklos bendruomenės 

narių partnerystė siekiant kiekvieno mokinio asmeninės 

sėkmės“ organizavimo Anykščių r. savivaldybei - 

pranešimas „Komandinis bendruomenės darbas siekiant 

individualios mokinio pažangos“ stažuotės dalyviams. 

2020-10-01, 2 val., 

Kintai 

14. LL3 projekto Šilutės r. ugdymo pokyčių komandos 

susitikimas „LL3 projekto tvarumas“ 

2020-10-16, 6 val., 

Šilutė 

15. Susitikimas su BMK atstovu „Pažangių technologijų 

ugdymui pristatymas“. 

2020-10-20, 2 val., 

Kintai 

16. Civilinės saugos mokymo kursai 2020-11-05, 8 val., 

(nuotoliniu būdu) 

17. Projekto „Kokybės krepšelis“ vakarų regiono mokyklų 

susitikimas „Edukacinės erdvės“. 

2020-11-26, 2 val., 

Kintai 
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POMĖGIAI 

Kūryba visose srityse (nuo šokio, rūbo, projekto iki psichologinio komforto darbo grupėje). 

Mokymasis, tobulinimasis (mokymai, seminarai, studijos). 

Galimybių ieškojimas ir pokyčių inicijavimas (visose galimose situacijose ir aplinkose). 

Organizavimas (pradedant darbo diena, baigiant masiniais respublikiniais renginiais). 

Savianalizė (dabar jau yra supratimas, kad tai pradėta daryti darželio lankymo laikais). 

Autoironija (pomėgis pasišaipyti iš savęs – išlaisvina!). 

INTERESAI 

Kintų „senėjimo“ proceso „stabdymas“, sudarant sąlygas įvairiai aktyviai saviraiškai mokiniams 

(tikint, kad Kintai – viena iš geriausių vietų baigus studijas, sukūrus šeimas auginti vaikus); 

įtraukiant grįžusius ar likusius Kintuose jaunus žmones į aktyvią veiklą; pritraukiant per veiklas, 

renginius, projektus, stovyklas naujus jaunus žmones gyvenimui ir darbui Kintuose. 

LAISVALAIKIS 

Šeimyninių švenčių, tradicijų kūrimas, organizavimas. 

Namų interjero dizaino, aplinkos kūryba, gražinimas. 

Grožinė, fantastinė, detektyvinė literatūra ir filmai. 

Proto mankšta (sudoku, kryžiažodžiai, ratažodžiai ir pan.).  

Pažintinės kelionės skaitytų knygų, matytų filmų keliais. 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

 TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  × 

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo 

įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 × 

Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis 

darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės 

saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos 

kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje 

 × 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  × 

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  × 

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  × 

 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-01-02 

Asta Gužauskienė, el. p. astaguzauskiene@kintumokykla.lt 


