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Asmeninė informacija 

 
 

 

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Gintaras Oliškevičius 

Adresas(-ai) Gvazdikų takas 6-25, Šiauliai LT-76249, Lietuva 

Telefonas(-ai) +370 650 66871 Mobilusis telefonas: +370 650 29650 

Faksas(-ai)  

El. paštas(-ai) gintas.enduro@gmail.com 

Pilietybė Lietuvos Respublikos 

Gimimo data 1961 m. lapkričio 29 d. 

Lytis Vyras 

Darbo patirtis  

Datos Nuo 2002 m. rugsėjo mėn. 

Profesija arba pareigos Direktorius 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo vadyba, ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, finansų administravimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras, Žuvininkų 18, LT – 76249 ,Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Neformalus vaikų švietimas 

Išsilavinimas  

Datos 2007 m. birželio 27 d. 

Kvalifikacija Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis ( specializacija – švietimo vadyba ) 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Gebu tirti organizacijos vadybinius procesus, užtikrinti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vienovę, galiu 
atlikti mokslinius tiriamuosius darbus, empirinius tyrimus, pasitelkdamas informacinių technologijų 
valdymo įgūdžius, praktiškai pritaikydamas mokslines koncepcijas ir teorijas, moku analizuoti bei priimti 
sprendimus verslo strategijos, marketingo, finansų valdymo, verslo aplinkos prognozavimo klausimais. 
Gebu taikyti vadybos inovacijas, atlikti mokslinius tyrimus, diegti naujausius vadybos modelius, atlikti 
vadybinių procesų analizę ir prognozuoti jų raidą, spręsti problemas, panaudodamas informacinių 
technologijų įgūdžius, moku dirbti komandoje. Esu sukaupęs ilgametę vadovavimo žmonėms patirtį, kas 
leidžia operatyviai išspręsti kilusias problemas ar konfliktines situacijas. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  

  Šiaulių universitetas, valstybinis universitetas 
 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

Universitetinės antrosios pakopos ( magistrantūros ) studijos 
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Datos 1983 m. liepos 1 d. 

Kvalifikacija Pradinių klasių mokytojas 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Gebu taikyti įgytas žinias mokymo bei ugdymo procese.  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, valstybinis institutas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

                                                      Datos 
               
       Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
                                pavadinimas ir tipas 
   
                     

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
                                     Gimtoji kalba(-os) 

Universitetinės  pirmosios pakopos ( bakalauro ) studijos 
 

1979 m. 
 
Šiaulių J.Janonio vidurinė mokykla 
 

 
 
 
   Lietuvių 

Kita kalba(-os) Anglų, Rusų 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

                        Anglų kalba  
(B2) 

Pažengęs 
vartotojas 

(B2) 
Pažengęs 
vartotojas 

(B2) 
Pažengęs 
vartotojas 

(B2) 
Pažengęs 
vartotojas 

(B2) 
Pažengęs 
vartotojas 

                          Rusų kalba  (C1) 
Įgudęs 

vartotojas 
(C1) 

Įgudęs 
vartotojas 

(C1) 
Įgudęs 

vartotojas 
(C1) 

Įgudęs 
vartotojas 

(C1) 
Įgudęs 

vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Geri komunikaciniai sugebėjimai, išsiugdžiau kontaktuodamas su įvairiomis įmonėmis bei fiziniais 
asmenimis. Puikūs derybiniai sugebėjimai, įgyti ankstesniame darbe ir stiprinant įstaigos materialinę 
bazę. Taip pat moku, galiu ir gebu dirbti komandoje.   

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Vadovauju 33 darbuotojų kolektyvui. Dėka įgimtų ir įgytų asmeninių savybių gebu organizuoti ir 
paskirstyti darbą. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
Gebu dirbti kompiuteriu – Word, Power point, Excel, Explorer programomis.  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Esu tarptautinės kategorijos teisėjas ištvermės jojimo sporte ( 4*). Kompetencija įgyta kursų metu, bei 
praktinių užsiėmimų metu. 

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) BE kategorijos vairuotojo pažymėjimas. 

Papildoma informacija   

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt

