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    Nuo 2021-07-03 iki dabar 

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA 

 
 
 
Šilutės atviras jaunimo centras 
 Direktorius 

 
 

1999-09-01 – 2013-06-25 

 

 

 

 

2003-09-01 – 2005-06-22  

Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė 
kvalifikacija. Suteiktos auklėtojo, tikybos mokytojo ir socialinio 
pedagogo profesinės kvalifikacijos. 

Klaipėdos universitetas (Lietuva) 

 

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Švietimo vadybos studijų programa. 
Klaipėdos universitetas (Lietuva) 

 • 2007m. Šilutės rajono savivaldybės finansuoto vaikų vasaros socializacijos stovyklos „Džiugi 
vasarėlė“ vadovas. 

• 2008 m.  Šilutės rajono savivaldybės finansuoto vaikų vasaros socializacijos stovyklos 
„Linksma vasarėlė“ vadovas 

• 2008 m. Šilutės rajono savivaldybės finansuoto  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo projekto 
„Aukime sveiki“ vadovas 

• 2008 m. Respublikinio projekto „Drąsinkime ateitį‘ koordinatorius Laučių M.Hofmano 
pagrindinėje mokykloje. 

• 2013 m.  Šilutės rajono savivaldybės finansuoto jaunimo projekto „Klaipėdos krašto kultūros 
pėdsakais“ vadovas. 

• 2014 m.  Šilutės rajono savivaldybės finansuoto  jaunimo projekto „Fitodizaino laboratorija“ 
vadovas. 

• 2013-2014 m. Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros finansuoto  projekto 
„Veiklus jaunimas“ „Murkiantys katinai“ vadovas. 

• 2015 m. Šilutės rajono savivaldybės finansuoto jaunimo projektas „Meno vakarai“ vadovas. 

• 2015 m. Jaunimo reikalų departamento finansuoto Katyčių atviros jaunimo erdvės projekto 
„KJ loftas“ vadovas ir savanorių kuratorius. 

• 2016 m. Jaunimo reikalų departamento finansuoto atviros jaunimo erdvės projekto „ Naujas 
KJ loftas“ vadovas ir savanorių kuratorius. 

• 2016 m. Klaipėdos pedagogų ir kultūros centre vestas seminaras „Projektų rašymo 
metodika“. 

• 2016 m. Šilutės rajono savivaldybės finansuoto   jaunimo projekto „Versli erdvė“ vadovas. 

• 2017 m.  Šilutės rajono savivaldybės finansuoto  jaunimo projekto „Kultūros savanoriai“ 
vadovas ir savanorių kuratorius. 

• 2017 m.  Šilutės rajono savivaldybės finansuoto  jaunimo projekto „Nauja pradžia“ vadovas. 

•  2017-2018 m. Jaunimo reikalų departamento projekto „Atrask save“ Jaunimo garantijų 
iniciatyvų (JGI) koordinatorius Šilutės rajone. 



   Gyvenimo aprašymas  Rimvydas Petrauskis 

  © Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 2 / 3  

• 2018 m. Jaunimo reikalų deprtamentas Šilutės atviros jaunimo erdvės projekto „Atrask save 
Šilutėje“ vadovas ir savanorių kuratorius. 

• 2018-2019 m. Europos socialinio fondo finansuoto projekto „Šilutės miesto jaunimo 
verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“ vadovas. 

• 2018 m.  Šilutės rajono savivaldybės finansuoto  jaunimo projekto „Veikli erdvė“ vadovas. 

• 2019 m. Šilutės rajono savivaldybės finansuoto jaunimo projekto  „Veiklu erdve juda“ 
vadovas. 

•  Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas Šilutės rajone, finansuojamas 
Jaunimo reikalų departamento, Šilutės rajono savivaldybės,  savanorių ir priimančių 
organizacijų veiklų vykdymo mentorius, 2019-2021 m. 

• 2020 m.  Europos socialinio fondo finansuoto projekto „Garso režisierių neformalaus 
švietimo ir praktikų darbo vietoje pravedimas“ vadovas. 

• 2021 m.  

• 2020  m. Jaunimo reikalų departamento AJE projekto“Šilutės jaunimo loftas“  vadovas 

• 2020 m. Šilutės savivaldybės jaunimo projektas „Jaunimas juda“ vadovas. 

• 2021 m. Europos socialinio fondo finansuoto projekto „„Baristos plius“ neformalaus 
profesinio mokymo ir praktikų darbovietoje organizavimas ir pravedimas“ vadovas. 

• 2021 m. Jaunimo reikalų departamento finansuotas projekto“Šilutės jaunimo loftas - 2“  
vadovas. 

• 2021 m. Šilutės savivaldybės finansuoto jaunimo projekto „Jaunimas juda - 2“ vadovas. 

• 2021 m. Jaunimo reikalų departamento Bendrųjų praktinių įgūdžių projekto “Šilutės 
centriukas “  vadovas. 

 

• Nuo 2006-09-01 iki 2009-09-01 mokinių savivaldos kuratorius Šilutės r. M.Hofmano 
pagrindinėje            mokykloje. 

• Nuo 2009-09-01 iki 2018-10-01 mokinių savivaldos kuratorius Šilutės r. Katyčių pagrindinėje 
mokykloje. 

• Nuo 2017 iki dabar Šilutės rajono savivaldybės  jaunimo tarybos narys. 
 

• 2014 m. Comenius daugiašalės partnerystės projekto mokymuose Italijoje “The Seasons - 
resources for developing key skills to our students“. 

• 2015 m. Jaunimo reikalų departamento mokymuose Belgijoje „Skirtingos darbo su jaunimu 
formos vietiniame lygmenyje" (5 dienų). 

• 2016 m. Jaunimo reikalų departamento ir Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo 
bendradarbiavimo fondo  mokymuose Vengrijoje „Jaunų žmonių bendruomenės – įrankiai, 
metodai ir dalijimasis gerosiomis praktikomis“. 

• 2018 m. Jaunimo reikalų departamento jaunimo garantijų iniciatyvų „Atrask save“ 
supervizijose (40 val). 

• 2018 m. Jaunimo reikalų departamento mokymuose „Darbo su jaunimu pagrindai“ (16 val.) 

• 2020 m.  Politikos Tyrimų ir Analizės instituto mokymuose „Sudėtingų atvejų analizė darbe 
su jaunimu: supervizijos, intervizijos ir atvejo metodų taikymas“ (16 val.). 

•  2020 m.Mokymuose „Nuotolinio mokymo(si) platformos Google for edukation praktinio 
taikymo galimybės ugdymo procese“ (40 val.). 

• 2020 m. Lošimų priežiūros tarnybos mokymuose „Azartinių lošimų priklausomybės 
prevencija“  

•  2020 m. Jaunimo reikalų departamento mokymuose  „Mentoriaus vaidmuo Jaunimo 
savanoriškos tarnybos programoje. Konsultavimo pradmenys. Skaitmeninių ženkliukų 
naudojimas vertinant neformaliuoju būdu ugdomas kompetencijas.“ 

• 2021 m. Jaunimo reikalų departamento mentorių intervizijose (32 val.) 
     

• 2015-10-09 Padėka. Vietos savivaldos dienos proga už jaunimo erdvių projekto "KJ 
loftas" koordinavimą ir įgyvendinimą. Šilutės savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio. 

• 2016-07-09 Padėka. Už kūrybišką požiūrį, svarų indelį organizuojant šventes ir aktyvų 
dalyvavimą bendruomeninėje veikloje. Katyčių seniūnas Jono Lukošaičio. 

• 2018-02-16 Padėka. Šilutės rajono Katyčių pagrindinės mokyklos mokytojui už 
kūrybinių įdėjų įgyvendinimą pamario krašte, aktyvų darbą su Katyčių seniūnijos 
jaunimu ir bendruomene. LR Seimo nario A.S. Nausėdos.  

•  2018-02-16 Šilutės rajono "Lietuvininkų vilties" premijos lauretas, už aktyvią ir 
jaunimą suburiančią veiklą.  

• 2020-10-05 Šilutės rajono Švietimo skyriaus padėka, Šilutės suaugusiųjų mokymo 
centro mokytojui, Tarptautinės mokytojų dienos proga už prasmingą mokinių 
įtraukimą į projektines veiklas. Skyriaus vedėja Dainora Būdvytienė  

 




