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ASMENINĖ INFORMACIJA SIMAS SURVILA  
 

  

 Purvynės g., 29-1, 93127, Neringa, Lietuva  

+37061279110      

 simas.survila@gmail.com  

 

 

Lytis Vyras | Gimimo data 14/08/1979 | Pilietybė Lietuvos  

 

   

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

DARBO PATIRTIS Neringos gimnazijos direktorius  

  

 

   2015-05-29 iki dabar 
Neringos gimnazijos direktorius 
 
2014-09-01 iki 2015-05-29 
Neringos vidurinės mokyklos direktorius 
 
2011-11-07 iki 2014-08-31 
Nidos vidurinės mokyklos direktorius 
 
2009-09-01 – 2011-11-07 
Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos dorinio ugdymo (etikos) mokytojas 
 
2008-06-25 – 2011-11-07 Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
 
2007-07-02 – 2007-07-31 Krakių Švč. Mergelės Marijos vaikų globos namų labdaros fondas, 
projektų vadovas 
 
2006-09-01 – 2011-11-07 Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos kadetų ugdymo 
vadovas 
 
2006-06-20 – 2007-06-11 Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos vokiečių kalbos 
mokytojas 
 
2006-01-10 – 2009-10-12 Viešoji įstaiga vaikų globos namų "Aušros žvaigždė" auklėtojas – 
vadybininkas 
 
2005-09-19 – 2011-11-07 Neringos savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius 
(Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinė mokykla, dabar Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų 
mokykla)vairuotojas. 

 

   

2007-09-01 – 2009-06-15, Klaipėdos universitetas, Švietimo vadybos magistrantūros studijų 
programa (studijų programos kodas 62607S113), suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis 
laipsnis. 

2005-09-01 – 2007-06-01. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis ir 
socialinio pedagogo kvalifikacija (studijų programos kodas 61207S138), suteiktas edukologijos 
bakalauro laipsnis. 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 

II vadybinė kvalifikacija, LR ŠMM pažymėjimo Nr. 004427, 2015-12-29; 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų A2 A2 A2 A2 A2 

 Pažymėjimas Nr. 4938  

Vokiečių 
 

B1 B1 B1 B1 B1 

 Pažymėjimas Nr. 15V-124 

 
 

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

Bendravimo gebėjimai Vadovauju mokytojų kolektyvui dirbdamas direktoriaus pareigose dešimt metų, užmezgu ir palaikau ryšius su 

visais mokyklos darbuotojais, jaučiu pagarbą jiems, motyvavimas ir taiklus funkcijų delegavimas padeda 

konstruktyviai spręsti konfliktus. Turiu įgijęs puikius komunikacinius gebėjimus, turiu viešojo kalbėjimo 

įgūdžius, gebu rengti ir aiškiai pateikti informaciją žodžiu bei raštu. Esu iniciatyvus, organizuotas, gebu atskleisti 

darbuotojų potencialą sudarydamas įvairias komandas ugdymo problemoms spręsti. Bendravimo metu 

keliamiems tikslams įgyvendinti tikslingai planuoju priemones, laiką, numatau atsakingus asmenis, finansavimo 

šaltinius. Bendraudamas su gimnazijos bendruomene atsakingai analizuoju  ugdymo eigą (metodus, būdus, 

strategijas), inicijuoju aktyvų gimnazijos mokytojų dalyvavimą įvairiuose projektuose, programose, įtraukiu 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) į ugdymo proceso tobulinimą, viešinu informaciją apie gimnazijos veiklą, 

skatinu darbuotojų tarpusavio supratimą ir toleranciją. Darniai bendradarbiauju su Neringos bendruomene, verslo 

organizacijomis, socialiniais partneriais, kad mokymasis būtų susietas su vietos kultūra, tradicijomis, sporto 

galimybėmis. 
 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Turiu aiškią gimnazijos viziją, strateginę veiklos kryptį. Gebu formuoti komandas ir jas valdyti. Nuolat ir aktyviai 

dalyvauju bendruomenės kultūriniame bei pilietiniame gyvenime, gerbiu demokratinės visuomenės gyvenimo 

principus ir vertybes, administruoju tarptautinius ir respublikinius projektus,  gebu įvertinti rezultatus, racionaliai 

tvarkau laiką, parenku idėjas, veikimo strategijas, planuoju darbus, darau pagrįstus sprendimus. Gebu rengti 

gimnazijos strateginius ir ugdymo planus remdamasis darnaus vystymosi principais. Sukūriau aiškią gimnazijos 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, motyvuotai skatinu prisiimti asmeninę atsakomybę už savęs 

tikslingą tobulinimąsi ir veiksmingą sklaidą gimnazijoje. Gimnazijoje siekiu saugios ir tolerantiškos edukacinės ir 

fizinės erdvės sukūrimo, kuri pritaikyta skatinti mokymosi ir ugdymo proceso dalyvių dalyvavimą procese bei 

atsakomybę už jo efektyvumą ir rezultatus. Gimnazijos darbuotojams atsakingai pareigybių aprašuose paskirstau 

funkcijas, atsižvelgdamas į jų įgūdžius ir kompetencijas. Nuolat domiuosi švietimo ir ugdymo inovacijomis, 

dalinuosi savo patirtimi, skatinu mokytojus tapti reflektuojančiais praktikais bei integruoti geriausias patirtis 

gimnazijoje. 

 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Turiu gerus ugdymo kokybės valdymo proceso įgūdžius (kiekvienais metais vadovauju  mokyklos vidaus 

audito įsivertinimo darbo grupei, strategijos kūrimo gimnazijoje darbo grupėje). Išmanau aktyviųjų metodų 

taikymą pamokų metu, kartu su bendruomene gebu įgyvendinti ugdymo strategijas, gebu organizuoti mokinių 

pasiekimų, jų pažangos ir ugdymo proceso stebėseną, esu kūrybingas, lankstus, sąžiningas. Mano 

bendradarbiavimo gebėjimai leidžia inicijuoti,  nustatyti reikalingus gimnazijai tikslus, veiklas, išteklius. 

Siekdamas išsaugoti gimnazijos unikalumą, didinu švietimo kokybės siekiamumą ir prieinamumą sveikatinimo 

srityje. Gebu partneriškai dirbti su kitomis švietimo įstaigomis, remiu iniciatyvas, tuo prisidedu prie aiškios 

gimnazijoje veiklos tobulinimo, pokyčių valdymo. Sukūriau informavimo sistemą gimnazijoje, kuri padeda 

sistemingai ir objektyviai atsiskaityti visais lygmenimis (ministerija, savivaldybė, kitos organizacijos, 

gimnazija) už gimnazijos veiklas. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

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

  

 
▪ Geri darbo kompiuteriu gebėjimai: gerai moku naudotis Microsoft Office™ programa (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook ir kt.), 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ AM,A1,A2,A,B1,B,C1,C,D1,D, BE,C1,CE, D1E,D 

 

Projektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048322, Short-term exchanges of groups of pupils, 2019-09-16; 
 
Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048322_4, ADDITIONAL PROMOTING PROGRESS SOCIETY AS 
SOON  AS POSSIBLE, 2018-10-19; 
 
Erasmus+ Active Citizenship for Sustainable Learning KA2- Schools Only Strategic Partnership 2015- 
FR01-KA219-015184_1, 2018-06-29; 
 
Erasmus+ KA2 – Schools Only Strategic Partnership 2015 -1-FR01-KA219-015184_1, Certificate of 
Attendance, 2017-06-30;  
 
Erasmus+ I-TALC Innovative Technologies for Active Language Class 2014-1-FR01-KA201-
002536_8, Certificate of Attendence, 2017-05-15; 

 
 

▪ UAB „Mokesčių srautas“ ,, Veiksminga naujokų integracija“, pažymėjimo Nr.  2021-03-09-7AM-04, 8 
ak.val., 2021-03-09; 

▪ VšĮ Trakų švietimo centras, Pedagogas.lt ,, Mažinti krūvį - didinti motyvaciją. Sėkmingiausi nuotolinio 
mokymo metodai“, pažymėjimo Nr.  PDK-2492, 8 ak.val.  2020-08-25; 

▪ VIKC ,,Komunikacinės kompetencijos bendravimo anglų kalba ugdymas“, PAŽYMĖJIMO Nr. 4938, 
40 ak.val., 2021 m.; 

▪ Countline Connecting Professionals  ,,Veiksminga naujokų integracija“, pažymėjimo Nr. 2021-03-09-
7AM-04, 8 ak.val., 2021-03-09; 

▪ Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras ,,Mokyklų darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų 
didinimas“, pažymėjimo Nr. 2021/PSKDM062, 40 val., 2021 m.; 

▪ Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras ,,Bendruomenės susitarimai dėl socialinių ir emocinių 
kompetencijų ugdymo“ pažymėjimo Nr. 126160, 8 ak. val., 2019-02-28; 

▪ Ekonomikos mokymo centras ,,Naujas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelis“, pažymėjimo 
Nr. 27697, 6 ak. val., 2019-04-12; 

▪ LL3 seminare ,,Grupinio darbo metodai“, pažymėjimo Nr. LL3-19/13093, 2019-04-30; 

▪ KMPŠKC ,,KM5 – kūrybinio mąstymo penkiakovė. Kūrybiškumo aktyvinimas ir lavinimas.“, 
pažymėjimo Nr. 4700, 24 ak. val., 2019-05-15; 

▪ LL3 seminare „Mokytojo įgalinimas“, pažymėjimo Nr. LL3-19/13945, 8 ak. val., 2019-05-21; 

▪ LL3 seminare  ,, Kartu: draugauk, mylėk, sportuok, gyvenk“, pažymėjimo Nr. LL3-19/14867, 8 ak. 
val., 2019-05-31; 

▪ Kretingos rajono švietimo centro PAŽYMA ,,Gamtinių aplinkų naudojimas ugdymo procese“, 
pažymėjimo K6-L Nr. 136, 2019-06-04; 

▪ LL3 seminare ,,Atsakomybės ugdymas – bendros pastangos dėl vaiko sėkmės“, pažymėjimo Nr. 
LL3-19/17764, 8 ak. val., 2019-09-10; 

▪ LL3 seminare ,,Mokytojo iššūkiai dirbant su šiuolaikiniais vaikais“, pažymėjimo Nr. LL3-19/17317, 8 
ak. val., 2019-10-30; 

▪ LL3 seminare ,,Socialinio kapitalo samprata, stiprinimas ir matavimas“, pažymėjimo Nr. LL3-18/8273, 

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


   Gyvenimo aprašymas   

  © Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 4 / 4  

 

 

 

Padėkos raštai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės 

 

 

 

 

 

Skaityti pranešimai 

 

 

 

 

 

Sertifikatai 

8 ak. val., 2019-01-30; 
 

▪ The Duke of Edinbburgh‘s International Award, Dofe programos vadovės padėka ,,Už reikšmingą 
asmeninį indėlį auginant ir puoselėjant tarptautinę Dofe programą Lietuvoje“, 2021 m. rugpjūtis; 

▪ Neringos savivaldybės mero padėka ,,Už nuoširdų ir ilgametį darbą, skirtą Neringos savivaldybės 
vaikų ir mokinių ugdymui“, Nr. V10-101, 2019-07-30; 

▪ KM ,,Tauragės žaibas“ padėka už ,,Glaudų bendradarbiavimą organizuojant krepšinio stovyklą“, 
2019 m.; 

▪ ŠV. Ignaco Lojolos kolegijos padėkos raštas už nuoširdų ir aktyvų bendradarbiavimą prisidedant prie 
projekto  ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“,  2019--11-14; 

▪ Visuomeninė organizacija ,,Gelbėkit vaikus“ padėkos raštas ,,6-ojo solidarumo bėgimo 
organizavimą“, 2019 m.; 

 
 
 
2021-07-01 – Nidos Lions klubo prezidentas; 
2019 – 2020 m. Nidos Lions klubo viceprezidentas; 
2019 – iki dabar Neringos savivaldybės NVO tarybos narys; 
2017 – 11 – 13 Nidos liūtų klubo narys. 
2010-  03- 23   VO Kuršių Nerijos nacionalinio parko medžiotojų klubas "GIRINIS". 
 
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, skaitytas pranešimas ,, Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai, 
galimybės, patirtys“, pažymos Nr.  R8-361, 2020-12-28; 
 
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, skaitytas pranešimas ,,Gimnazijos mokymosi 
bendradarbiaujant strategija bei taikymo patirtis“, pažymos Nr. R5-171, 2017-06-20; 
 
 
Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048322, Short-term exchanges of groups of pupils, 2019-09-16; 
Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048322_4, ADDITIONAL PROMOTING PROGRESS SOCIETY AS 
SOON  AS POSSIBLE, 2018-10-19; 
Erasmus+ Active Citizenship for Sustainable Learning KA2- Schools Only Strategic Partnership 2015- 
FR01-KA219-015184_1, 2018-06-29; 
Erasmus+ KA2 – Schools Only Strategic Partnership 2015 -1-FR01-KA219-015184_1, Certificate of 
Attendance, 2017-06-30;  
Erasmus+ I-TALC Innovative Technologies for Active Language Class 2014-1-FR01-KA201-
002536_8, Certificate of Attendence, 2017-05-15; 
 


