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ASMENINĖ INFORMACIJA Inga Vagonė 
 

 

J.Gruodžio g.34, LT-42128 Rokiškis, Lietuva   

 +370 650 62354        

 inga.vagone@gmail.com  

 

 

 

 

Lytis moteris | Gimimo data 27/04/1974 | Pilietybė lietuvė  

 
 

 
 

DARBO PATIRTIS   

 

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 Nuo 2023-01-02 
 
1998-08-31 – 2022-12-30 
 
 
 
 
 
 

Rokiškio jaunimo centro direktorė 
 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija  
Dailės/dizaino/fotografijos/technologijų mokytoja (metodininko kvalifikacija) 
Dalyko ugdymo turinio planavimas ir organizavimas, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, 
gebėjimus bei užtikrinant mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; 
Aktyvus dalyvavimas gimnazijos darbo grupėse (saviraiškos mokomųjų dalykų metodinės grupės 
pirmininkė, mokyklos įvaizdžio grupės pirmininkė, gimnazijos tarybos narė, gimnazijos metodinės tarybos 
narė) 
 

2021-02-26- 2023-01-02 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė 
 

2020-09-01- 2021-08-31  
 
 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Neformaliojo švietimo modelio įgyvendinimas gimnazijoje, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
organizavimas ir koordinavimas, klasių vadovų veiklos koordinavimas, saviraiškos mokomųjų dalykų 
mokytojų kuravimas. 
 

2019-10-01 – iki dabar  
 
 

Individuali veikla pagal pažymą - kultūrinis švietimas  
TAVO KODAS stiliaus mokymai, seminarai vaikams ir suaugusiems. 
 

2012-01-01- 2017-08-31 
 
 

Rokiškio Senamiesčio progimnazija 
Dailės ir technologijų mokytoja (metodininko kvalifikacija) 
Dalyko ugdymo turinio planavimas ir organizavimas, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, 
gebėjimus bei užtikrinant mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; 
Aktyvus dalyvavimas progimnazijos darbo grupėse (menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, 
klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė, progimnazijos tarybos narė, progimnazijos metodinės 
tarybos narė). 
 

2004-10-04 - 2012-04-30 
 
 

UAB "Elektronika" 
Reklamos vadybininkė 
Reklamos maketavimas, darbas su verslo klientais 
 

1998-10-05 - 2000-09-15 
 

Rokiškio l/d "Pumpurėlis" 
Kūrybinis darbuotojas 
Meninio ugdymo turinio planavimas ir organizavimas; Patalpų, edukacinių erdvių, renginių 
apipavidalinimas. 
 

1998m.  Šiaulių universitetas, dailės fakultetas   
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 

   

 
 
 

Humanitarinių mokslų (dailės ir darbų) bakalauras 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių  

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Rusų k. B1 B1 B1 B1 B1 

  

 
Anglų k. 

B1 B1 B1 B1 B1 

 
Anglų kalbos kursai (B1 lygis) Pažymėjimas Nr. 375, 2021-07-22, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 

Basic English certificate, 2019-08-09, Lexical Lab London 

      

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 
ĮGUDĘS  

VARTOTOJAS 

ĮGUDĘS  

VARTOTOJAS 

ĮGUDĘS  

VARTOTOJAS 

ĮGUDĘS  

VARTOTOJAS 

ĮGUDĘS  

VARTOTOJAS 

 Microsoft            
Office (Word, Power Point, Excel, Outlook, OneDrive ir t.t.),CorelDRAW, VEGAS Pro 

 
 

Pažymėjimai : 
 Besimokančios mokyklos erdvės  (modulis „Mokykla kaip besimokanti ir lyderiaujanti organizacija“ ; 

modulis „Tinklaveikos vaidmuo mokykloje“; modulis „Fizinės ir virtualios mokymosi erdvės“ -  
įgyvendinant projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų 
veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001) Pažymėjimas Nr.  Nr. 
MDKIK10-241, 2021-05-13, NŠA 

 Skaitmenino raštingumo mokymai (Skaitmeninių nuotraukų redagavimo pagrindai, animacijų ir koliažų 
kūrimo pagrindai, saugus ir atsakingas įrašų skelbimas bei bendrinimas internete) Pažymėjimas Nr. 
86769, 2020-12-09, Prisijungusi Lietuva 

 Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam mokymui, Pažymėjimas Nr. 
PDT-24296, 2020-03-20,  Pedagogas.lt  

 Skaičiuoklė darbui ir namams, Pažymėjimas Nr. 71407, 2020-08-26, Prisijungusi Lietuva 
 Microsoft Office 365, Pažymėjimas Nr. 812, 2020-10-19, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija (nuo 1997m.) 


