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Asmeninė informacija 
 

Vardas(-ai)  Pavardė(-ės)  VITALIJUS DIGREVIČIUS 

Interneto puslapis/Telefonas  www.vitalijusdigrevicius.weebly.com  8 606 63 674 

El. paštas(-ai)  vdigrevicius@yahoo.com, elpan@inbox.lt . 
 

Pilietybė  Lietuvis. 
 

Gimimo data  1957 03 03. 
 

Lytis  Vyras. 

 

Pageidaujamas darbas ar 

profesinės veiklos sritis 

 Vadovaujantis darbas kultūros srityje, veiklos organizavimas ir vadyba. 

 

Darbo patirtis 
 

Datos  1980–1984 - Kėdainių raj., Pernaravos vidurinėje mokykloje mokytojas; 

1984–1994 – Radviliškio r., Šeduvos AŢŪM dėstytojas; 

1995–1996 – UAB “Pop Centras”(Kaunas) artistas; 

1996–2001 - Radviliškio r., Šeduvos AŢŪM meno vadovas; 

2001–2007 – Radviliškio miesto kultūros centro direktorius; 

2007 – 2009 – UAB „Termosrovė“ aktyvios vadybos padalinio vadovas; 

2009 - 2010 – Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio 

(Burbiškio dvaras) kultūrinės veiklos vadybininkas, Radviliškio sporto 

arenos teisėjas – informatorius. 

2010 – iki šiol – UAB „Radviliškio šiluma“ inţinierius eksploatacijai. 

Profesija arba pareigos  Fizikos mokytojas. 

Darbovietės pavadinimas ir 

adresas 

 UAB „Radviliškio šiluma“, www.radsiluma.lt 

, Radviliškio sporto arena - Radviliškis. 

Darbovietės veiklos sritis arba 

ūkio šaka 

 Muziejininkystė, renginiai, sporto paslaugos, kietojo biokuro valdymas. 

 

Išsilavinimas 
 

Datos  1964–1975 m.  mokiausi Kelmės rajono Tytuvėnų vidurinėje mokykloje.  

1976–1980 m. mokiausi Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute, kurį 

baigiau 1980 m., įgydamas fizikos mokytojo kvalifikaciją. 

Papildoma kvalifikacija  Kursai: 

1985 m. – “Informatikos pagrindai ir skaičiavimo technika”; 

1986 m. –  “Programavimo pagrindai”; 

http://www.vitalijusdigrevicius.weebly.com/
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2002 m. – “Vadovo darbo organizavimas ir įstaigos administravimas”; 

2003 m. – “ES struktūriniai fondai ir vietinių iniciatyvų finansavimo 

galimybės”. 

2010 m -  

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas 

ir tipas 

 Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, fizikos-matematikos fakultetas. 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 

nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

 Magistras. 
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Asmeniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 
 

Gimtoji kalba(-os)  Lietuvių 

 

Kita kalba(-os) 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

 Europos lygmuo
*
   Klausymas Skaitymas Bendravimas ţodţiu Informacijos 

pateikimas ţodţiu 

 

 

Rusų   puikiai  puikiai  pakankamai  pakankamai  pakankamai 

Vokiečių   puikiai  pakankamai  puikiai  pakankamai  pakankamai 

Anglų   patenkinamai  blogai  blogai  blogai  patenkinamai 

(*) Bendrieji Europos kalbų metmenys 

 

Socialiniai gebėjimai ir 

kompetencijos 
 Bendravimas su ţmonėmis. Sugebėjimas pateikti savo nuomonę, įrodyti jos 

tiesą ir apginti ją. 
 

Organizaciniai gebėjimai ir 

kompetencijos 
 1984–1989 – Šeduvos agitbrigados “Asorti” vadovas (3 metai iš jų 

“Tiesos” taurės laimėtojai); 

1990–2006 – humoro grupės “Pono Kontrimo šou” scenaristas, reţisierius 

ir vadovas. 

2004 m. buvau įtrauktas į ekspertų komisiją ir aktyviai dalyvavau 

Radviliškio rajono strateginio plano rengime. 
 

Techniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 
 UAB „Termosrovė“ dirbau ir dabar tebedirbu su daniškomis grindjuostinio 

šildymo sistemomis ELPAN (projektavimas, įrengimas) 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai 

ir kompetencijos 
 ECDL  7 modulių sertifikatas.  Be to – laisvai COREL DRAW. 

 

Meniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 
 Renginių vedimas – 4 metai „Agurkų fiesta“ Kėdainiuose, dauguma 

Radviliškio renginių, 20 metų „Pono Kontrimo šou“dalyvis, scenaristas, 

reţisierius, jaunimo repo grupės „RAP„HA“ vadovas, dainų autorius. 
 

Kiti gebėjimai ir 

kompetencijos 
 Aistringas ţvejys. 

 

Vairuotojo paţymėjimas(-ai)  B kategorija nuo 1985 m. 
 

Papildoma informacija  1998 m., 1999 m., 2004 m. įtrauktas į UAB „Neolitas“ projektą „Kas yra 

kas Lietuvoje“, Lietuvos pasiekimai. Biografiniai ir kūrybiniai faktai 

prestiţiniame respublikos leidinyje. 
 

 

 


