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ASMENINĖ INFORMACIJA RIMTAS BALTUŠIS 
 

  

Mažoji gamtininkų g. 7 , LT37452, Panevėžys, Lietuva 

  +370686 06493     

 rimtasbaltusis@gmail.com  

 

 

Lytis vyras | Gimimo data 1962 09 14 | Pilietybė lietuvis 

 
 

DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

Įrašykite datas (nuo - iki)  
Nuo 2006 m.  Panevėžio r. Velžio gimnazijos direktorius  
 
1991 – 2006 m.  Panevėžio r. savivaldybės Švietimo , kultūros ir sporto skyriaus 
vyr. specialistas 
 
1984-1991 m. Panevėžio r. Vadoklių vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytojas  
 

Strateginis  švietimo įstaigos valdymas, švietimo įstaigos struktūros, procesų, 

išteklių valdymas: ugdymo (-si) proceso organizavimas ir stebėsena, pokyčių 

valdymas. Vadovavimas švietimo įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui -

pagalbos teikimas, konsultacijos mažesnę pedagoginę ir vadybinę patirtį turintiems 

kolegoms, grįžtamojo ryšio teikimas. Švietimo įstaigos partnerystės ir 

bendradarbiavimo kūrimas.  

Vedu mokymus, seminarus mokyklos veiklos kokybės vadybos, veiklos kokybės 

įsivertinimo temomis. 

 

 

Įrašykite datas (nuo - iki) Edukologijos magistras 
1999 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
 
Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika   

1984 m. Šiaulių pedagoginis institutas 

Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

 

▪ 1995 m. suteiktas pradinių klasių vyr. mokytojo kategorija 

▪ 2016 m. patvirtinta pradinių klasių vyr. mokytojo kategorija   

▪ 2011 m. suteikta I vadybos kvalifikacinė kategorija 

▪ Nuo 2007 m. – bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojas 

(pažymėjimo Nr. 0765). 

▪ Nuo 2009 m. iki 2014 m.  Panevėžio rajono švietimo įstaigų vadovų asociacijos 

pirmininkas  

▪ 2013 m. Panevėžio rajono Lyderių laiko kūrybinės  komandos narys.  

▪ 2013 m.  LL-2 Neformaliosios lyderystės studijos 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 
 

 

 

 

 

 
 

Gimtoji kalba Lietuvių k.  

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Rusų k. C2 C2 C2 C2 C2 

  

Anglų k.  B1 B1 B1 B1 B1 

  

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

Bendravimo gebėjimai Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Dalyvauju bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos išorės vertinimuose.  

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

2016 m. Verslo ekonomikos forumo išrinktas Inovatyviausiu 2016 m. mokyklos 

vadovu. 

2014-05-19-20 dalyvavau NMVA pilotiniame projekte ,,Vadovų kompetencijų 

vertinimas“, kurio metu nustatytos stiprybės:  

Strateginės lyderystės kriterijai ,,Konceptualus mąstymas“, ,,Asmeninis lyderio 

efektyvumas“, Mokymosi lyderystės kriterijai ,,Orientacija į mokymąsi“, ,,Ugdymo 

veiksmingumo užtikrinimas“, ypač požymis ,,Sėkmingą mokymosi kultūros kūrimo 

patirtį skleidžia už mokyklos bendruomenės ribų“.   

Puikūs organizaciniai-vadovavimo gebėjimai. 2016 m. išorės vertinimo metu 

nustatyti stiprūs veiklos rodikliai: Mokyklos kultūros, Pasiekimai, Pagalba 

mokiniui, Strateginis valdymas. Ugdymas ir ugdymasis įvertintas gerai. 

  

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

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

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

 

Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai. Moku naudotis Microsoft Office , interneto 

naršyklių programomis bei IQES.LT internetine platforma.  

 
Vairuotojo pažymėjimas Nuo 1997 m. vairuotojo B kategorija 

 

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

 

 

PRIEDAI   

 

Publikacijos 

 

 

Projektai 

 

 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarai       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              

                     Apdovanojimai     

                     Pagyrimo raštai   

 

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė, NMVA, 2015 m. (vienas iš rengėjų) 

 

2014 m. Dalyvavau NMVA pilotiniame  projekte ,,Vadovų kompetencijų 

vertinimas“. Projektų ,,Lyderių laiko 2“, Tarptautinis bendradarbiavimas, 

dalyvavimas projektuose: 

https://www.velzio.panevezys.lm.lt/index.php/10-mygtukai/189-projektu-archyvas 

 

2017 m. ,,Ateities švietimas šiandien“ UAB Šviesa, AP Nr. 085 

2016 m. KTU Verslo technologijų inovacijos slėnyje, skaitytas pranešimas 

,,Gimnazijos pažanga per lyderystės raišką“. 

2014 m. Pranešimas Panevėžio rajono savivaldybėje vykusioje Lyderių laiko 

konferencijoje ,,Gimnazijos pažanga per lyderystės raišką“.  

2013 m. LMVA konferencijoje darbo grupėje parengiau rekomendacijas dėl 

tolesnio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir Lietuvos mokyklų vadovų 

asociacijos narių profesinio tobulėjimo.   

2013 m. Pranešimas Aukštaitijos regiono metodinėje-praktinėje konferencijoje 

,,Inkliuzija: socialiniai santykiai, pagrįsti partnerystės principais ir skirtybių 

toleravimo filosofija“  

 

 

2013-2017 m. m. dalyvavau įvairiuose seminaruose, mokymuose: 

▪ 2015 m. ,,Mokinių pasiekimų gerinimas- sėkmingos mokyklos prielaida: OECD 

PISA“ , PPŠC pažyma Nr. 28165 

▪ 2015 m. ,,Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“, NMVA 

pažymėjimas Nr. 005147 

▪ 2016 m. ,,Veiklos kokybės įsivertinimo metodikos taikymas mokykloje:, NMVA 

pažymėjimas Nr. 006493 

▪ 2016 m. ,,Mokyklos veiklą tobulinantis vertinimas: naujų rodiklių taikymo iššūkiai 

išoriniame vertinime“, NMVA pažymėjimas Nr. 006727 

▪ 2017 m. Rodiklių raiška: vizija ir realybė, NMVA pažymėjimas 007204 

 

 

2017 m. LR seimo padėka už švietimo naujovių sklaidą Panevėžio rajone ir šalyje, 

inovatyvumą bei puikius Velžio gimnazijos mokinių pasiekimus. 

2016 m. Ekonomikos ir verslo forumo nominacija ,,Inovatyviausias 2016 m.  

vadovas.“  

2015 m. ŠMM ministro padėka už nuoširdų  ir atsakingą vadybinį darbą. 

2013 m. Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centro raštas ,,Dėl 

Panevėžio rajono švietimo darbuotojų dalyvavimo projekto ,,Lyderių laikas 2“ 

veiklose.  

 

 ▪ Bakalauro, magistro  laipsnio ir kitų įgytų kvalifikacijų pažymėjimų kopijos.  

▪ NMVA bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertinimo 

https://www.velzio.panevezys.lm.lt/index.php/10-mygtukai/189-projektu-archyvas
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atestacijos pažymėjimas 

▪ NMVA švietimo konsultanto (vadybos eksperto) pažymėjimas, 2015 m. UPC          

Nr. 3733 

 

 

 


