
 

 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  Sigitas  
 

Pavardė  Mitrochinas 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2016 m. 

Biržų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

Direktorius 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto 

centro veiklos organizavimas, 

koordinavimas, Centro tikslų, 

uždavinių įgyvendinimas bei kt. 

priskirtų funkcijų vykdymas 

2014-2016 
Biržų sporto 

mokykla 
Treneris 

Kūno kultūros ir sporto veiklos 

organizavimas, sportinio dziudo 

ugdymo programų rengimas ir 

įgyvendinimas 

2012-2016 

Biržų rajono 

Medeikių 

pagrindinė 

mokykla 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrojo ugdymo mokyklos 

programų rengimas ir įgyvendinimas 

2007-20010 UAB ,,Marin LT‘‘ 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

Bendrojo personalo parinkimas, 

paruošimas aptarnavimo veiklai 

1998-2003 
Biržų sporto 

mokykla 
Treneris 

Kūno kultūros ir sporto veiklos 

organizavimas, sportinio dziudo 

ugdymo programų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

1998-2002 
Kultūros ir sporto 

skyrius 

Vyresnysis 

specialistas 

sportui 

Sportinio darbo organizavimas, 

koordinavimas ir plėtojimas 

1997-1998 Sporto skyrius Vedėjas 

Sporto varžybų, sporto renginių 

organizavimas, koordinavimas ir 

finansavimas 

1996-1997 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Administracijos 

patarėjas sporto 

klausimais 

Sporto varžybų, sporto renginių 

organizavimas ir koordinavimas  

1992-1996 
Biržų rajono 

valdyba 

Valdytojo 

patarėjas kūno 

kultūrai ir sportui 

Sporto varžybų, sporto renginių 

organizavimas ir koordinavimas 

1991-1992 
Biržų rajono sporto 

mokykla 
Treneris 

Kūno kultūros ir sporto veiklos 
organizavimas, sportinio ugdymo 

programų rengimas ir įgyvendinimas 

1990-1991 

Biržų rajono 

Legailių 

devynmetė 

mokykla 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Mokytojas 

Mokymas 



1989-1990 

Biržų rajono 

Legailių 

devynmetė 

mokykla 

Mokytojas Pedagoginė veikla 

1987-1989 

Biržų rajono 

Būginių devynmetė 

mokykla 

Mokytojas Pedagoginė veikla 

1984-1991 
Biržų sporto 

mokykla 
Treneris 

Kūno kultūros ir sporto veiklos 

organizavimas, sportinio ugdymo 

programų rengimas ir įgyvendinimas 

1983-1984 

Biržų rajono 

Kučgalio pagalbinė 

mokykla- 

internatas. 

Auklėtojas Pedagoginė veikla 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus pedagoginis universitetas, 

sporto ir sveikatos fakultetas, 2006-

2011 m. 

Sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija 

Vilniaus Tautų draugystės ordino 

valstybinis pedagoginis institutas, 

1983-1988 m. 

Vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytojo 

kvalifikacija 

Biržų I-oji  vidurinė mokykla, 1971-

1982 m. 
 Vidurinis išsilavinimas 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių k. (l. gerai) 

 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

anglų patenkinamai patenkinamai patenkinamai patenkinamai 

rusų  gerai  gerai gerai gerai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – įgudęs vartotojas). 

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytojas. 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo pažymėjimas 

A ir B kategorijos.  

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

1993-1997 
Biržų sporto klubų asociacija, pirmininkas, sporto renginių, varžybų 

organizavimas, koordinavimas ir finansavimas 

1997-2002 Biržų rajono sporto taryba, pirmininkas, atsiskaito savivaldybės tarybai 

2016 Biržų rajono sporto taryba, narys, atsiskaito savivaldybės tarybai 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 



Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2008-05-16 Sporto trenerių perkvalifikavimo kursai 
Vilniaus pedagoginis universitetas, 

sporto ir sveikatos fakultetas  

2014-05-28 

Neformaliosios švietimo lyderystės 

programos moduliai: ,,Lyderis-savivaldžiai 

besimokantis vedlys“, Lyderio ir pasekėjų 

santykiai“, ,,Lyderis-mokymosi vedlys“, 

,,Lyderis besimokančioje organizacijoje“ 

2013 m. sausio 25 d. – 2014 m. 

gegužės 28 d. Mokyklų tobulinimo 

centras 

2015-06-19 
Mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programos edukacinė dalis 

2015 m. gegužės 18 d. – 2015 m. 

birželio 18 d.  

2015-12-21 
Mokyklos vadovų, jų pavaduotojų ugdymui 

III vadybos kvalifikacijos kategorija 

2015 m. gruodžio 22 d. Biržų raj. 

Savivaldybės švietimo skyrius 

2020-06-09 

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokyklų 

veiklos įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė 

2020-06-09, Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centras 

2020-12-07 

Europos Sąjungos sporto ir fizinio 

aktyvumo politika. Lyderystė ir pokyčių 

vadyba. Veiklos orientuotos į rezultatus 

organizavimas ir valdymas. Strateginis 

planavimas viešajame sektoriuje 

Organizacinė komunikacija ir kultūra. 

2020 m., Mykolo Riomerio 

universitetas 

 

 


