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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-ės) Vladas Peleckis 

  

El. paštas(-ai) vladas.peleckis@gmail.com 

  

Darbo patirtis 2001 iki dabar  UAB ,,B.Braun Avitum“    
  2005-2007 UAB ,,Anteja“ logistikos  vadovas 
  2017 iki 2021 Kauno vaikų socializacijos centras ,,Saulutė” 
 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

Organizuoti techninio personalo darbą, objektų priežiūra ir eksploatacija, 
tinkamai prižiūrėti ir naudoti inventorių. Taip pat vykdyti kasmetinę 
inventoriaus inventorizaciją, nurašymus, viešųjų pirkimų vykdymą, metinių 
veiklos planų rengimą. 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Kauno vaikų socializacijos centras ,,Saulutė“, Purienų g. 2, Kaunas 

Darbovietės veiklos sritis arba 
ūkio šaka 

Švietimas 

Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 

  

Datos 2020 m.  

Kvalifikacija Bakalauro diplomas 

Pagrindiniai dalykai, 
profesiniai gebėjimai 

Verslo administravimas, psichologijos pagrindai, humanitariniai – socialiniai 
mokslai 

Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas  

  Vytauto Didžiojo Universitetas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

 Žemės ūkio mokslų ir vadybos studijų - žemės ūkio technologijų ir vadybos            
studijų programa. 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Išmanymas santechnikoje, su statybomis susijusioje srityje, elektros 
instaliacija, kondicionavimas, vėdinimas, langų sistemų montavimas, 
priežiūra pagal TUV Europos reikalavimus, inžineriniai gebėjimai, darbų 
organizavimas, vadyba, vandens valymo, osmozės įrengimai ir jų priežiūra. 
 

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių kalba 

Kita kalba(-os) 
 

 
 

 
 

Anglų, rusų kalba 
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Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gebėjimas dirbti su komandos nariais, įgytas mokantis ir dirbant. 
Sugebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių atstovais bei jų 
darbuotojais, tolerantiškumas.  
 

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Darbas logistikos vadovu, direktoriaus pavaduotoju ūkiui suteikė galimybę 
įgyvendinti įmonės tikslus, organizuoti įmonės darbus, koreguoti darbuotojų 
darbą. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai 
ir kompetencijos 

Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, darbas su visomis Microsoft Office 
paketo programomis, CVP-IS, CPO priemonėmis. 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija nuo 2000 m. 

  

Papildoma informacija Esu komunikabilus, iniciatyvus, atsakingas, darbštus, stengiuos ir noriu 
tobulėti, domiuosi įvairia informacija ir veikla. 

Kvalifikacijos tobulinimas   2011 m.Pirmoji medicinos pagalba: žinios ir praktiniai įgūdžiai. 
  2012 m.veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu.  
Pažymėjimo galiojimo laikas neterminuotas. 
 2012 m. balandžio 5 d. ,,Darbuotojų  mokymo priešgaisrinė sauga. Sveikatos           
žinių atestavimo pažymėjimas. 

  Priešgaisrinės saugos pažymėjimas. 
 2017 m. sausio 18d. ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės 
saugos reikalavimai įmonėje, organizacijose“. 

 2020 m. Trendation and development of viticulture business: case of 
Litchuania Certificate of participation. 

 2020 m. Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatummai ir naujovės 
pažymėjimas. 

 2020 m. Praktiniai darbo su CVP IS mokymai: darbas su sistema, 
reguliavimas, dokumentacijos pažymėjimas. 

 2020 m. Viešieji pirkimai: ataskaitų pildymas, sutarčių ir pasiūlymų 
viešinimas ir konfidenciali informacija pažymėjimas. 

 2020 m. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų 
ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.  

 

 

 


