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ASMENINĖ INFORMACIJA Auksė Sapežinskienė  
 

 

 Mindaugo g.12, Alytus, LT-62235, Lietuva  

 +37060613431        

 aukse12@gmail.com  

 

 

Lytis Moteris | Gimimo data 18/09/1970 | Pilietybė Lietuvos Respublikos 

 

 

DARBO PATIRTIS   

 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

 
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktoriaus pareigos  

Nuo 2019 iki dabar 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

 

 
 

Nuo 2016 iki dabar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2019 iki 2020 

 

 

 

 
 

 

                        Nuo 2004 iki 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Nuo 2001 iki 2004 

 
 

Direktorė 

Alytaus r. meno ir sporto mokykla, Ežero g. 18, Daugai, Alytaus r. 

▪ Mokyklos strateginis valdymas 

▪ Lyderystė mokyklos bendruomenėje 

▪ Neformalaus ugdymo programų įgyvendinimo koordinavimas 

▪ Projektinės veiklos inicijavimas, koordinavimas ir vykdymas 

▪ Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

▪ Stovyklų organizavimas ir koordinavimas 

▪ Turto ir finansų valdymas 

 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas  

 
Lektorė 
Alytaus kolegija, Merkinės g. 2, LT-62252, Alytus 

▪ Maisto produktų technologijos (paskaitos)dalyko dėstymas 

▪ STEAM laboratorijos įrengimas bei aprašų kūrimas 

▪ Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams 

▪ Vadovavimas studentų praktikai 
 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 

 
Specialistas 
Nacionalinė švietimo agentūra, M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius 

▪ „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-

02-0001) STEAM srities dalyko Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatingumo laboratorija 

▪ Laboratorijos įrengimas, aprašų kūrimas 
 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 

 

Profesijos mokytoja ekspertė 
Alytaus profesinio rengimo centras, Putinų g. 40, Alytus 

▪ Ugdomojo proceso organizavimas (padavėjų barmenų mokymo programa); vadovavimas klasei; 
renginių, konkursų, švenčių, pobūvių organizavimas; mokymo programų rengimas; vadovavimas 
projektinei veiklai; mokinių pasiekimų vertinimas; mokymo programų ekspertavimas  

 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 

Dėstytoja 
Všį Daugų technologijos ir verslo mokykla, Ežero g. 30, LT-64137, Daugai, Alytaus r. 

▪ Ugdomojo proceso organizavimas (maisto produktų technologija) 
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IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 
 
 
 

 

                                2014 
 
 
 
 

 
      Nuo 2012 iki 2013 

▪ Vadovavimas grupei; konkursų, renginių organizavimas; studentų pasiekimų vertinimas ir kt. 
 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 

 
Ekspertė  
UAB „Eurotela“, H.Manto g. 84-212, LT-92294 Klaipėda 

▪ Profesinio mokymo įstaigų ekspertavimas 
 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 

Mokymo programos rengėja 
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, Tvirtovės g. 7, Alytus 

▪ Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo/si bendro modelio diegimas 
 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 

Nuo 2007 iki 2009 
 
 
 
 
 
 

                     Nuo 2002 iki 2004 
 

 
 
 
 

              Nuo 1996 iki 2001 

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis   

Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva  

▪ Studijų programos šaka – organizacijų valdymas 

▪ Audito teorija ir praktika, derybos ir prezentacijos, personalo politika, strateginis valdymas 

 
Mokytojo profesinė kvalifikacija 
 

Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Jonavos g. 66, LT-44138 Kaunas, Lietuva 
 

▪ Mokymo/si metodai ir priemonės, mokymo/si organizavimas, mokykla kaip organizacija, mokymosi 
pasiekimų vertinimas, vadovavimas mokymuisi  
 

Chemijos inžinerijos mokslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
 

Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas, Radvilėnų pl. 19, LT-50254 
Kaunas, Lietuva 
▪ Studijų programos šaka – maisto produktų technologija 

▪ Chemijos inžinerija, aukštoji matematika, maisto produktų technologija, anglų kalba 

 
 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Prancūzų B1 B1 B1 B1 B1 

 Certificat, CAVILAM, Vichy 

Anglų A2 B1 A2 A2 A2 

 Kauno technologijos universiteto diplomo priedas Nr. A 023317 

Rusų C1 C1 C1 C1 C1 

  

  
 
Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų matmenys 

Bendravimo gebėjimai Esu komunikabili, atsakinga, gebu bendrauti su įvairiais žmonėmis, moku išklausyti. Lankstaus 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 
  

 

bendravimo gebėjimus įgijau dirbdama pedagoginį ir vadybinį darbą,  Šiuos gebėjimus tobulinau 
dalyvaudama įvairiuose projektuose, programose, seminaruose, dirbdama komandoje, įvairiose darbo 
grupėse. Stažuotėse išmokau prisitaikyti daugiakultūrėje aplinkoje. 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Organizuoju neformalaus ugdymo procesą mokykloje. Esu organizuota. Gebu suburti skirtingus 
žmones bendram tikslui. Gebu koordinuoti kitų darbą.  
Organizacinius ir vadovavimo gebėjimus tobulinau: 

▪ vadovaudama komandai (šiuo metu vadovauju 26 asmenų komandai),  

▪ vadovaudama mokinių technologiniams brandos egzaminams, 

▪ aktyviai dalyvaudama projektinėje veikloje, esu buvusi ES projektų vadovė,  

▪ projekte VP1-2.2.-ŠMM-04-V-03-002 „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“, atlikdama 
pirminio profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinį vertinimą 14 - oje mokyklų ( 10 – 
yje mokyklų buvau grupės vadovė), 

▪ vadovaudama rengiant mokymo programas, 

▪ vadovaudama studentų grupėms, 

▪ organizuodama įvairius seminarus, renginius ir parodas. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Vadybiniai įgūdžiai. Gebu analizuoti dokumentus, apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir teikti 
grįžtamąjį ryšį. Gebu rinkti statistinius duomenis ir juos apdoroti. Šią patirtį įgijau ekspertuodama 
mokyklas, atlikdama įvairių mokyklos veiklų tyrinėjimą.  

 
 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Pažengęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

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

 
Geri darbo su Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer programomis įgūdžiai. 
Šios kompetencijos buvo įgytos darbe, seminaruose. 

Kiti gebėjimai Nuo 2009- 2019 m. dalyvavau EMILE  projekte. 

Esu frankofonijos organizacijos narė, dalyvavau tarptautinėse konferencijose Rumunijoje, Bulgarijoje, 
kur skaičiau pranešimus apie Lietuvos švietimo sistemą. 
Ruošiau ir dalyvavau su mokiniais tarptautiniuose jaunųjų barmenų konkursuose Slovakijoje 
EUROCUP 2013, Prancūzijoje MONIN CUP FINAL 2014, kuriuose užėmėme prizines vietas 
(sukūriau kokteilių receptūras). 
Laisvalaikiu kuriu gėlių kompozicijas ir puokštes, mėgstu keliauti. 

Vairuotojo pažymėjimas Nuo 1995 m. galiu vairuoti B kategorijos transporto priemones. 

 

Pristatymai 

 
 

 

 

 

 

 

▪ Skaičiau pranešimą ir vadovavau respublikinei metodinei – praktinei mokytojų konferencijai „ Meninio 
ugdymo inovacijos šiandien ir rytoj“  Nr. V8-2564, 2019 

▪ Skaičiau pranešimą Lenkijoje anglų kalba „Padavėjo – barmeno mokymo programos pristatymas“ 
2014 

▪ Skaičiau pranešimą Bukarešte, Rumunijoje prancūzų kalba  „Le systeme educatif de la Lituanie“, 
2013 

▪ Vedžiau mokymus „Susipažink su profesija“, Nr. (5.1.)-S1-270 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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Projektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                Pagyrimo raštai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vadovavau projektų kūrimui ir įgyvendinimui: 

▪ Parengtas sporto rėmimo fondui projektas „Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, 
įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“. Paraiškos Nr.  Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 (2020) 

▪ Parengtas Kultūros rėmimo fondui „ ,,Vėjas, oras, vanduo - dizainas ateičiai" Paraiškos Nr. Pr(6.3)- 
3025(2020) 

▪ Parengtas Kultūros rėmimo fondui „Kurnėnai Lietuvai ir pasauliui“ Paraiškos Nr. Pr(6.3)- 3448(2020) 

▪ Parengtas Kultūros rėmimo fondui „Inovatyvaus meno sklaida“ Paraiškos Nr. Pr(6.3)- 3381(2020) 

▪ Nr. LLP-COM-KT-2011-LT-00011 „Kvalifikacijos tobulinimas“ Prancūzijoje Bezancone 

▪ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0019 „Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ES šalyse“ 

▪ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0113 „IKT kompetencijos – profesinės karjeros galimybė“. 
 
Dalyvavau projektuose: 

▪ Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos 

ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) STEAM srities 
dalyko Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatingumo laboratorijos švietimo metodų 
specialistas 

▪ Projektas VP1-2.2.-ŠMM-04-V-03-002 „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“ – ekspertas 

▪ Projekte „EMILE klasė Lietuvoje“, 2009-2015m. mokymo programų rengimas, bei dėstymas. 

▪ Projektas Nr. LT-PL/122 „ Profesinis mokymas pasienio regione- pramonės vystymosi pagrindas“. 

▪ ESF projektas „Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas, plėtojant profesines 
reabilitacijos paslaugas“ . 

▪ Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-031 „Integruoto dalyko padavėjų barmenų ir užsienio kalbos 
mokymosi bendro modelio diegimas“ .VU pažymėjimas NS Nr. 027954, 200 val. 

▪  Projektas Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035 „Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas 
plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione“ 

▪ Projektas Nr.09.4.2-ESFA-K-714-01-PM2„Profesijos mokytojų kompetencijų, atsiliepiančių 
technologijų tendencijas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei turizmo srityse“ 

▪ Europos socialinio fondo finansuojamo projektas „Pasitikėk savimi“ projekto kodas VP1-1.2-SADM-
05-V-02-001; įsk.Nr. (5.1)-S1-270, 2015-08-24 

▪ Project „Let‘s work in cooperation NO.SPF/2.2/LT/08 and prepared students for „International waiter 
– barman profession mastery competition“ 

▪ Nr. LLP-COM-KT-2010-LT-00025 „Kvalifikacijos tobulinimas“ 

▪ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0230 „Paslaugų sferos darbuotojo modelio kūrimas vadovaujantis 
ES patirtimi“ 

▪ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0113 „IKT kompetencijos – profesinės karjeros galimybė“ 

▪ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0019 „Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ES šalyse“ 
 

▪ Alytaus miesto savivaldybės mero padėka, už inovacijų sklaidą, kūrybiškumą ir sėkmingą tarptautinį 
profesinį bendradarbiavimą (2013) 

▪ Riga technical school of turism and creative industry GRATITUDE for participating in International 
Contest „Learn, Know, Do, Can, Show“ (2019) 

▪ APRC direktoriaus padėka, už sėkmingą mokinių profesinių gebėjimų ir kūrybinių galių ugdymą 
(2018) 

▪ APRC direktoriaus padėka, už „Kalėdinio baro“ organizavimą (2018) 

▪ APRC direktoriaus padėka, už labai gerą mokinių parengimą Lietuvos barmenų čempionatui (2015) 

▪ APRC direktoriaus padėka: Participed in the Project „Let‘s work in cooperation“ NO.SPF/2.2/LT/08 
and prepared students for „INTERNATIONAL WAITER – BARMAN PROFESSION MASTERY 
COMPETITION“ at Alytus vocational training centre, Alytus, Lithuania 27 MAY 2014 

▪ APRC direktoriaus padėka, už gerą mokinių parengimą 21-ajam tarptautiniam jaunųjų barmenų 
konkursui EUROCUP 2013 bei nacionaliniam padavėjo ir barmeno profesinio meistriškumo 
konkursui (2014)  

▪ KTU Socialinių mokslų fakulteto dekanės padėka, už edukacinę mentorės veiklą (2013) 

▪ ADAM direktoriaus padėka, už nuoširdų darbą su mokiniais  bei aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą 
2012 Kalėdinėje mugėje (2012) 

▪ APRC direktoriaus padėka, už atsakomybę ir kūrybiškumą organizuojant mokyklos šventes ir 
renginius (2012) 

▪ APRC direktoriaus padėka, už Kalėdinių stalų ir puokščių parodos rengimą (2012) 

▪ Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktoriaus padėka, už suorganizuotą edukacinį renginį 
(2012) 
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Sertifikatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stažuotės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kursai 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos: 

▪ Padavėjo ir barmeno profesijos mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija (Alytaus profesinio 
rengimo centro mokytojų atestacinės komisijos 2015-12-16 protokolu Nr. AT1-2) 

▪ Maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo profesijos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija 
(Alytaus profesinio rengimo centro mokytojų atestacinės komisijos 2010-12-14 protokolu Nr. AT1-1) 

▪ Vyresniosios profesijos mokytojos (maisto gaminimas ir lankytojų aptarnavimas) kvalifikacinė 
kategorija ( Alytaus profesinio rengimo centro mokytojų atestacinės komisijos 2005-11-24 protokolu 
Nr. AT1-3) 
Kvalifikaciniai pažymėjimai: 

▪ IDKM didaktinės kompetencijos (50 val.), prancūzų kalbos komunikacines kompetencijos (150 val.) 
VU pažymėjimas NS Nr. 027954 kvalifikacijos kėlimas 2011-2013 m. 

▪ Poilsio kaime organizavimas (160 val.) Daugų technologijos ir verslo mokykla, D Nr. 003246 (2002) 

▪ Priešgaisrinės saugos pažymėjimas Nr. A-NM/PS-19/089 

▪ Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais žinių tikrinimo pažymėjimas Ind. Nr. 9195 
Sertifikatai: 

▪ Word Flair Association WFA certifies, achieved the level of   Word Flair Association WFA in the 
grading certification programme, which tests the bertenders skills and knowledge in the folowing 
areas: Pour Test- Speed Round-Working Flair Exibition Flair Nr. 356 (2018) 

▪ Cours intensif de Francais, certificat de stage NIVEAU A2.4, Universite de Franche-Comte, 
Besancon (90 val.) 2011 
 

▪ Stažuotė Liublianoje, Slovėnijoje Erasmus+ programos projekto „Tarptautinis mobilumas- galimybė 
tobulėti“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046830, (2 savaitės)2018 

▪ Stažuotė Tenerifėje, Ispanijoje  Erasmus+ programos projektui „Kompetencijų ir įgytos patirties 
Europoje sinergija“  Nr. 2015-1-LT01-KA102-0133582016(1 savaitė),2016 

▪ Stažuotė Gžicke, Lenkijoje projekto „ Paslaugų sferos darbuotojo modelio kūrimas vadovaujantis ES 
patirtimi“ (1 savaitė),2015 

▪ Stažuotė Grenadoje, Ispanijoje, Nr. LLP-LDV-VETPRO-2012-LT-0817, (1 savaitė)2013 

▪ Stažuotė Bukarešte, Rumunijoje „Atelier de travail sur les indicateurs et le suivi des classes bilingues 
en Hotellerie et tourisme“, 2013 

▪ Stažuotė Kvebeke, Kanadoje „Ecole hoteliere de la Capitale“ mokykloje (70 val.), 2011 

▪ Stažuotės  Besancone, Prancūzijoje, Taikomosios lingvistikos centre, intensyvūs prancūzų kalbos 
kurai, 2011, 2012  

▪ Stažuotės vasaros universitete Strugoje, Makedonijoje „Dvikalbis mokymas profesinio rengimo 
institucijose. Kalbinių prancūzų kalbos gebėjimų stiprinimas“ (70 val.) 2010,2011 

▪ Stažuotė Corfu Graikijoje,  Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0019 „Mokytojų profesinės kompetencijos 
tobulinimas ES šalyse“ (1 savaitė) 2008 
 
Dalyvavau kursuose, seminaruose, mokymuose (2018-2020): 

▪ „Mokymai įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“ Nr. 
3ESF14-585 ( 8 val.) 

▪ Mokymai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“  Nr.VB 2020-0111 (40 
val.) 

▪ Mokymai „Lyčių lygybė ir paslaugų teikimas“ Nr. ALV-13 (8 val.) 

▪ Mokymai „Ugdomasis vadovavimas ir konsultavimas profesiniame mokyme“ Nr. V21-1108 (24 val.) 

▪ Mokymai „Barista- daugiau nei tik kavos gėrimus ruošiantis žmogus“ Nr.MPC-05 (4 val.) 

▪ Mokymai „Nauji šiltojo sezono skoniai“, Nr. (2.4)-P3-063 

▪ Mokymai „Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių 
industrijų verslo idėjas Alytaus regione“ Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035 (72 val.) 

▪ „Profesijos mokytojų kompetencijų, atsiliepiančių technologijų tendencijas apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų bei turizmo srityse „ Nr.09.4.2-ESFA-K-714-01-PM2 

▪ Mokymai „Baltijos jūros regiono virtuvė“ Nr. (2.4.)-P3-031 

▪ Mokymai „Vyno degustacija: Senasis ir naujasis pasauliai“ 

▪ Mokymai „Kokteilių ruošimo ypatumai“ (5 val.) Nr.0101 

▪ Mokymai „Naujos tendencijos visuomeniniame maitinime. Modernios technologijos ir gamybos 
valdymas. (6 val.) 

▪ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „ Z karta – kartų išradimų link“ Nr. 17-E-353 (6 val.) 

▪ Mokslinė konferencija „Maisto technologijos ir kokybės kontrolė“ Nr. 19 (6 val.) 

▪ Kvalifikacijos kėlimo seminaras „Meksikietiškos virtuvės ypatumai. Tekilos patiekimo subtilybės. (3 
val.) 

▪  Attestation „ Mettre en coherence et en complementarite les cours de langue et de discipline non 
linguistique“ (12 val.) 
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▪ Seminaras „Mokinių paruošimas TMBE atlikimui ir jo pristatymui: Nr.724 (6 val.) 

▪ Anglų kalbos kursai „Kalbėkime angliškai“ Nr. 1376 (40 val.) 

▪ Seminaras „Stresas darbe valdomas“ Nr. 203 (3 val.) 

▪ Seminaras „ Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas“ Nr. 3922 (6 val.) 

▪ Seminaras „Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kūrybiškumas ir kritinis mąstymas“ Nr. (1.18.) V4-
13425 (6 val.) 

▪ Seminaras „Finansinis raštingumas“ Nr. PT5-08 (8 val.) 
 

 
 
 


