TENISO MOKYKLOS DIREKTORIAUS GYVENIMO APRAŠYMAS

Vardas:
Gimimo data:
Adresas:
Telefonas:
El.paštas:

Mi daugas Šerepka
1983/11/19
Radviliškio g. 11 -6, Šiauliai
8 672 11908
mindaugas@siauliaitennis.lt

Išsilavi i as:
2008 m.

Šiaulių u iversitetas, edukologijos
sporto edukologija.

agistro kvalifika ija, spe ialy ė –

Darbo patirtis:
2012/02/01- iki dabar

Lietuvos te iso sąju ga.
 Projektų koordi atorius a traeilės pareigos .

2007/10/01- iki dabar

Šiaulių . savivaldy ės iudžeti ė įstaiga Te iso okykla.
 Nuo 2013/06/19 direktorius
 Nuo 2013/03/18 laikinai einantis direktoriaus pareigas
 Direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams

2004/09/01-2007/09/28

Šiaulių . savivaldy ės iudžeti ė įstaiga le gvosios atletikos
 Treneris-sporto mokytojas

okykla

Tobulinimosi kursai/seminarai:
2012 m.

Viešųjų pirki ų ad i istravi o, ko sultavi o ir audito e tras

Viešųjų pirki ų vykdy o praktika

2010 m.

Sporto verslo valdymas, organizavimas ir tyrimai

“porto oky o įstaigų veiklos eti ių pla ų sudary as ir
vertinimas

2009 m.

UAB Vady os pokyčių ko sultavi as

Žalieji viešieji priki ai

Kal i iai įgūdžiai
1

Lietuvių
A glų
Rusų

Kal ėji as

Supratimas

Rašy as

Lygmuo

gerai
viduti iškai

gerai
gerai

gerai
pagrindai

B1
-

Darbo ko piuteriu įgūdžiai:

MS Office
MS Outlook
Internet Explorer

Lygis
Specialisto lygmuo
Specialisto lygmuo
Specialisto lygmuo

Kiek etų audojuosi
1
etų
6 metai
1
etų

Vairuotojo pažy ėji as:
Kada įgyta
2002 m.

B kategorija

As e i ės savy ės:
Po ėgiai:

Dar štu as, ko u ika ilu as, atsaki gu as, suprati gu as.
“portas, i for a i ės te h ologijos.

Papildoma informacija:
Re gi ių orga izavi o patirtis:
-

Europos krepši io če pio tas Šiaulių are os akredita ijos koordi atorius);
Tarptauti ės sporto klu ų žaidy ės „Žalgiris Ope (akreditacijos koordinatorius);
Tarptauti ės te iso federa ijos tur yrai tur yro direktorius ;
Europos teniso asociacijos turnyrai (turnyro direktorius);
Deviso taurės ačas Lietuva-Kipras (koordinatorius);
Deviso taurės ačas Lietuva-Ukraina (koordinatorius);
Deviso taurės ačas Lietuva-Norvegija (organizatorius);
Lietuvos te iso sąju gos reiti gi iai tur yrai ei iesto pir e y ės tur yrų direktorius ;
Lietuvos Respu likos te iso če pio atai (organizatorius);
Lietuvos jau učių sporto žaidy ių fi ali ės te iso varžy os vyr. sekretorius ;
Šiaulių iesto sporto tary os arys;

Kita patiritis:
Lietuvos te iso sąju gos ti klalapio kūri o projekto vadovas ir ti klalapio ad i istratorius
(projekto kūri as, koordi avi as ;
Lietuvos te iso sąju gos reiti gi ių tur yrų turas projekto koordi atorius ;
Tarptauti ės te iso federa ijos ir Lietuvos te iso sąju gos projektas „Vaikų te isas (projekto
koordinatorius);
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