
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  DIANA  

 

Pavardė  DEVEIKIENĖ 

Gimimo data  1972-11-01 

Telefonas (-ai)  8 61861636 

El. paštas (-ai) dianadeveikiene@gmail.com 

Adresas (-ai) Vaižganto 28-33, Utena 

Lytis Mot.  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

1995-1997 Visagino 

psichoneurologinis 

pensionatas 

Socialinė 

darbuotoja 

Socialinis darbas su psichinę ir fizinę 

negalią turinčiais asmenimis, jų 

socialinės gerovės kūrimas, psichinės 

negalios suaugusiųjų asmenų 

socialinė globa, jų gyvenimo įgūdžių 

lavinimas, stiprinimas, 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, klientų artimaisiais. 

1997 -1998 Utenos vaikų 

socialinės paramos 

ir ugdymo centras 

Socialinė 

darbuotoja,  

globos namų 

auklėtoja 

Socialinis darbas su neįgaliais 

vaikais ir jaunuoliaisi nuo 7 iki 21 

m.a. specialiojo ugdymo skyriuje, 

socialinė pagalba vaikų šeimoms. 

Vaikų netekusių tėvų globos 

socialinė globa, siekiant vaikų 

gerovės, darbas su jų šeimomis. 

1998-2007 

 

 

 

 

2009 iki šiol 

Utenos vaikų 

socialinės paramos 

ir ugdymo centras 

Socialinė 

pedagogė 

Socialinio ugdymo ir socialinės 

globos organizavimas, vykdymas, 

koordinavimas dirbant su vaikais ir 

jų šeimomis, socialiniais partneriais. 

Socialinių įgūdžių lavinimo grupės 

vedimas, socialinis vaikų, tėvų 

artimųjų konsultavimas. 

2004-2012 Utenos vaikų 

socialinės paramos 

ir ugdymo centras 

Metodinio centro 

koordinatorė 

Mokymų socialinės srities 

specialistams organizavimas, 

rengimas, vedimas, dalyvavimas 

projektinėse veiklose siekiant 

pasidalinti sukaupta gerąją profesine 

patirtimi, visuomenės švietimas. 

Mokymų programų parengimas 

siekiant jas akredituoti(Darbo rinkos 

mokymo tranybos akredituotos 4 

mokymų programos). 



2000 iki šiol Utenos kolegijos 

sveikatos 

priežiūros ir 

socialinės rūpybos 

fakultetas 

Dėstytoja 

valandininkė, 

Absolventų 

Diplominių darbų 

komisijos 

pirmininkė, narė, 

praktikos vadovė 

Individualaus ir grupinio socialinio 

darbo teorijos ir praktikos dėstymas 

studentams, vadovavimas studentų 

baigiamiesiems darbams, praktikai, 

baigiamųjų darbų vertinimas. 

2007 sausis-

2007 spalis 

Utenos vaikų 

socialinės paramos 

ir ugdymo centras 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui 

Socialinės vaikų globos 

organizavimas, socialinių projektų, 

programų rengimas, vykdymas. 

Socialinės vaikų gerovės stiprinimas, 

socialinių partnerių paieška, 

bendradarbiavimas . 

2007 spalis-2012 

kovas 

Utenos vaikų 

socialinės paramos 

ir ugdymo centras 

Direktorė Bendrasis pradinis ir pagrindinis 

specialusis neįgaliųjų vaikų 

ugdymas, dienos socialinė globa. 

Socialinio ugdymo ir socialinės 

globos, tėvų globos netekusiems  

vaikams organizavimas, vykdymas, 

socialinio darbo veikla susijusi su į 

krizinę situaciją pakliuvusiomis 

šeimomis, smurtą patyrusių asmenų 

apgyvendinimas, kvalifikacijos 

tobulinimo veikla darbui su rizikos 

grupių vaikais bei jų šeimomis. 

2008 iki šiol Utenos vaikų 

socialinės paramos 

ir ugdymo centras , 

o nuo 2012 m. 

kovo 1 d. Utenos 

vaikų globos namai 

Globėjų, įtėvių 

mokytoja pagal 

akredituoją 

programą 

PRIDE(GIMK) 

Globos ir įvaikinimo sistemos 

tobulinimas Utenos, Zarasų, Molėtų, 

Rokiškio rajonuose.Globėjų, įtėvių 

paieška, mokymas, konsultavimas, 

pasirengimo tapti globėjais ar įtėviais 

vertinimas. Bendradarbiavimas su 

Vaiko teisių apsaugos skyriais, 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Įvaikinimo tarnyba. 

Vaikų paruošimas globai, 

įvaikinimui. 

2012 m. kovo 1 

d. iki šiol 

Utenos vaikų 

globos namai 

Direktorė Vaikų nuo gimimo iki 18 m.a ir 

vyresnių socialinė globa. Stacionarių 

ir nestacionarių vaikų globos, 

paramos šeimai paslaugų 

organizavimas, vykdymas. Globėjų, 

įtėvių rengimas globai, įvaikinimui, 

konsultavimas, vaikų paruošimas 

globai, įvaikinimui,Globos namų 

metodinio centro veikla,siekiant 

dalintis sukaupta gerąją patirtimi. 

Visuomenės švietimas siekiant 

pozityvių pokyčių socialinėje 

veikloje. 

 



 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

2002-2004 

Edukologijos magistro laipsnis (socialinių institucijų vadybos 

šakos) 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

2000-2002 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, Socialinio darbo 

bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija 

Utenos aukštesnioji medicinos 

mokykla 1992-1995 

Socialinis darbuotojas 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – Lietuvių 

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) –  

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Rusų Puikiai Puikiai Puikiai Puikiai 

Anglų Gerai Gerai Patenkinamai Gerai 

 

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

profesionalas). 

          Dirbu su Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point), SPSS, Internet Explorer 

programomis(ECDL-7 modulių pažymėjimas, „Kompiuterio vartojimo pagrindai“ pažymėjimas). 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija –Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija 

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – virš 5 metų (5 m.3 mėn.). Nuo 2007 sausio 2 d. iki šiol. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – Socialinė pedagogė metodininkė. 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – 1997 metais esu įgijusi B 

kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

Nuo 1998 m. iki šiol Lietuvos Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ narė . 

Nuo 2005 m. iki 2011 m Lietuvos Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Utenos skyriaus 

primininkė. 

Nuo 2007 iki šiol  Lietuvos Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Valdybos narė 

jau 2 kadencijos. 

Nuo 2005 iki šiol Utenos rajono savivaldybės administracijos Priėmimo planavimo 

komisijos narė. 

Nuo 2008 m. iki šiol Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 

narė. 

Nuo 2012 m. iki šiol Utenos rajono savivaldybės administracijos  Darbui su socialinės rizikos 

šeimomis komisijos narė. 

Nuo 2007 m. iki šiol Dalyvauju Utenos kolegijos ALUMNI  veikloje.  Utenos kolegijos 

absolventų baigiamųjų darbų komisijos pirmininkė, narė. Studentų 

baigiamųjų darbų recenzentė, darbų vadovė, praktikos vadovė.  



Nuo 2007 iki 2011 m. Lietuvos Socialinių darbuotojų atestacinės komisijos Utenos apskrities 

narė. 

Nuo 2011 m. iki šiol   Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie SADM 

Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir socialinio darbo metodinių 

centrų atrankos komisijos narė, programų vertintoja. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 5 metus) 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2012-07-

02-04 

„Pozityvios tėvystės skatinimas: praktiniai 

patarimai ugdant tėvų įgūdžius“ 

22 val. Vilnius 

2012-05-

23 

„Priglausk mane“ 8 val. Vilnius 

2011-11-

24 

„Vaikų gyvenančių socialinės globos 

institucijose, paruošimas globai ar 

įvaikinimui“ 

2011-10-25-26 d.,2011-11-07-08 d., 2011-

11-22-24 d., 56 val. Valstybės Vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie 

SADM, Vilnius 

2011-12-

19 

„Kompiuterinio raštingumo įgūdžių 

ugdymas ir testavimas pagal ECDL 

programą“, 7 ECDL  modulių sertifikatas 

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 80 val. 

Utena 

2011-03-

04 

Grupės supervizija Lietuvos profesinių santykių konsultantų 

asociacija, 18 val. 

2011-03-

30 

„Kas tai yra vaikų socialinis ir emocinis 

ugdymas“ 

VšĮ LIONS Quest Lietuva, 8 val.Utena 

2011-10-

02--16 

„Drabuotojų kompetencijų tobulinimas 

socialinių paslaugų kokybės gerinimui, 

perimant geriausią Jungtinės Karalystės 

patirtį“ stažuotė 

2011-10-02-16 d. stažuotė, 112 val. 

Jungtinėje Karalystėje, Langside Kolegija, 

Glasgow 

2011-09-

06 

„Biudžetinės įstaigos vadovo atsakomybės 

už apskaitą ir atsiskaitomybę pagal 

VSAFAS“ 

2011-09-06 d.  4 val., Utena 

2011-04-

20 

Civilinės saugos mokymai vadovams Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba, 2011-04-20 d. 8 val. Utena 

2010-05-

27 

Civilinės saugos kursai PAGD prie VRM  Civilinės saugos 

mokymo centras, 2010-05-25-27 d. 18 val. 

Nemenčinė 

2010 m. 

kovas-

2011 

m.gegužė 

Mentorystės programa „Visuomenės 

gebėjimų prisitaikyti prie įvairovės 

stiprinimas“ 

Savęs pažinimo ir realizavimo studija, 23 

val. Vilnius 

2010-12-

10 

 

“Paslaugų globėjams ir įtėviams teikimo 

aktualijos“ 

Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie SADM, 6 val. 

Vilnius 

2010-04-

15-16 

„Vaikų globos įstaigų vadovų darbo 

aktualijos ir perspektyvos“ 

Lietuvos vaikų globos namų direktorių 

asociacija, 2010-04-15-16 d. 10 

val.Palanga 

2010-03-

19 

„Konfliktų sprendimas ir streso 

valdymas“, „Pranešimų rengimas ir 

skaitymas“ 

Įvaizdžio efektyvumo studija, 4 val.Utena 



2011-04-

21 

„Praktinio mokymo 

modernizavimas:aktualijos ir 

perspektyvos“ 

Utenos kolegija, 4 val. Utena 

2011-11-

10 

„Personalo dokumentų 

įforminimas:dažniausiai pasitaikančių 

klaidų analizė“ 

UAB „Juridicum“ 2011-11-10 d. 6 val. 

Utena 

2011-11-

21 

„Vaikų turizmo renginių vadovų 

mokymai“ 

VšĮ „Viskas darbdaviams“, 8 val. Utena 

2011-05-

12-13 

„Ugdymo galimybės netradicinėse 

erdvėse“ 

Utenos švietimo centras, 2011-05-12-13 d. 

11 val. 

2010-12-

21 

„Mokyklos ir šeimos vaidmuo formuojant 

vaiko asmenybę“ 

Utenos švietimo centras, 6 val. Utena 

2010 

liepa-

gruosis 

„Darbdavių įdarbinamumo kompetencijos 

ir motyvacijos stiprinimas“ 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

25 val.kursas, Utena-Kaunas 

2010 m. 

gruodis-

2011 m. 

kovas 

PRIDE mokytojų rengimo mokymai pagal 

tęstinę globėjų ir  įtėvių programą 

PRIDE“ 

Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie SADM, 80 val. 

Vilnius 

2010-06-

04 

„Pozityvios tėvystės principai“ VšĮ „Paramos vaikams centras“, 2010-06-

04 d.  6 val. Utena 

2010-04-

18-24 

Satažuotė Kristiansand Norvegijoje 

„Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo 

ryšių tarp vietinio, regioninio ir 

euroregioniniolygio partnerių Lietuvoje ir 

Norvegijoje stiprinimas“ 

Utenos švietimo centras, 2011-04-18-24 d. 

56 val. Norvegija 

2010-09-

25-2010-

10-10 

„Gamtinių išteklių panaudojimas turizm 

plėtrai, tenkinant neįgaliųjų turistų 

poreikius“ Stažuotė Nyderlandų 

Karalystėje 

2010-09-25-2010-10-10 d. 96 val., 

Nyderlandų Karalystė 

2009-05-

08 

„Tobuliname vadovavimą-tobuliname 

mokyklą“, „Mokyklos vadybos pagrindai“ 

Pedagogų profesinės raidos centras, 200 

val. Vilnius 

2009-11-

12 

„Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti 

asmenų pasiremgimo globoti(rūpintis) ar 

įvaikinti vaiką patikrinimą“ mokymai 

2008-07-22-24;2008-09-03-05 d. 2008-

10-01-02 d. 2008-10-15-16 d. 2008-10-

28-29 d. 2008-11-10-11 d.;Viso 120 val. 

Vilnius 

2009-04-

09 

„Sutrikusios raidos vaikų kompetencijos 

ugdymas“ 

2009-04-09,  8 val. Kupiškis 

2009-09-

28-2009-

10-03 

„Moterų švietimas lyčių lygybės aspektu“ 

stažuotė Vokietijoje 

2009-09-28-2009-10-03 d. 64 

val.Vokietija 

2009-11-

19-20 

„Pasirengimo globoti ar įvaikinti sistemos 

Lietuvoje tobulinimas“ 

Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie SADM, VšĮ 

Pagalbo paaugliams iniciatyva, 16 

val.Vilnius 

2009-09-

14-15 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vaikų 

globos institucijų specialistams 

Psichologinės paramos ir konsultavimo 

centras, Valstybės Vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo tarnyba prie SADM,16 val. 

Vilnius 



2009-11-

13 

„Elektroniniai viešieji pirkimai“ Utenos švietimo centras, 5 val. Utena 

2009-04-

21 

„Anglų kalbos mokymas(is) taikant 

inovatyvius suaugusiųjų mokymo 

metodus“ 

Utenos švietimo centras, 48 val. Utena 

2009-09-

24 

„Pilietinių, demokratinių ir tautinių 

vertybių ugdymas taikant inovatyvius 

metodus“ 

VO „Gelbėkit vaikus“, 2010-09-24 d. 6 

val. Utena 

2008-11-

18 

„Įtėvių ir globėjų(rūpintojų) šeimų 

rengimas ir įvertinimas“ 

Vytauto Didžiojo Universitetas, Valstybės 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba prie SADM, 8 val. Kaunas 

2008-11-

19 

„Įvaikinimo ir globos (rūpybos) 

populiarinimas, įtėvių ir globėjų 

(rūpintojų) paieška bendruomenėje“ 

Vytauto Didžiojo Universitetas, Valstybės 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba prie SADM, 8 val. Kaunas 

2008-03-

17 

„Raštvedyba, mokyklos veiklos 

dokumentavimas“ 

Utenos švietimo centras, 2 val. Utena 

2008-07-

28-29 

„Personalo administravimas. Sėkmingas ir 

gerbiamas lyderis.Vadovavimo 

meistriškumas“ 

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, 16 val.Vilnius  

2007-07-

05-2008-

04-28 

„Andragogų praktikų kvalifikacijos 

kėlimas verslumo kontekste“ 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 

Vilniaus darbo rinkos mokymo tarnyba, 

80 val. 

2008-03-

05 

„Įmonės buhalterinės apskaitos 

dokumentų tvarkymas, saugojimas ir 

apskaita“ 

Kauno technologijos universitetas,8 

val.,Utena 

2008-01-

08 

Prišgaisrinės saugos mokymai VšĮ Darbo rinkos mokymo centras, 8 val. 

Utena 

2008-10-

10 

„Gerosios patirties sklaidos mokymai, 

skirti socialinį darbą dirbantiesiems“ 

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, 4 val. Vilnius 

2008-11-

13 

„Mokyklos ir vietos bendruomenės 

bendradarbiavimas“ 

Utenos švietimo centras, 7 val. Utena 

2007-09-

25 

„Darbo kodekso taikymas praktikoje ir iš 

to kylančios problemos“ 

Valstybinė darbo inspekcija, Lietuvos 

„Žinijos“ draugija, 5 val. Vilnius 

2007-12-

05-06 

„Psichosocialinio darbo ypatumai su 

globojamu (rūpinamu) ar įvaikintu vaiku 

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, 28 

val., Vilnius 

2007-06-

10-20 

„Nuteistųjų ir asmenų, grįžusių iš 

įkalinimo įstaigų socialinės reabilitacijos 

ir integracijos į visuomenę ypatumai 

Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, 

Lenkijoje“ 

Mokyklų tobulinimo centras, 80 

val.Vilnius 

2007 m. 

sausis-

balandis 

„Socialinės atskirties prevencija ir 

socialinė integracija“,“Išmokime 

prasmingai gyventi“ 

VšĮ ‚Utenos Kristaus Žengimo į Dangų 

parapijos namai“, 280 val. Utena 

2007-11-

14 

„Darbų sauga“ VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo centras, 

8 val. Utena 

 

 

 



 

 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

(per 5 metus ) 

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2010-

2012 

  Europos sąjungos finansuojamas projektas          

 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per 

sieną programos, pagal 2007-2013 m. 

Europos teritorinio bendradarbiavimo 

tikslą, projektą LLIII-166 „Gyvūnų terapija 

stiprinant socialinę aplinką tarp Latvijos 

finanasavimas iš Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos- 

 

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 

2010 m. lapkričio 1 d.- 2011 m. gruodžio 

30 d. Suorganizuotos tarptautinės vaikų 

vasaros stovyklos vaikams iš socialinės 

rizikos šeimų Lietuvoje ir Latvijoje. 

Praktiniai seminarai tėvams auginantiems 

neįgalius vaikus, suorganizuota ekskursija į 

Delfinariumą, ekskursija į Agloną (Latvija) 

specialistams, neįgaliems ir globojamiems 

vaikams. Iš projekto lėšų, 14 000 EUR , 

įsigyta reikalinga įranga neįgaliųjų fizinės 

sveikatos stiprinimui, priemonių globotinių 

psichomotoriniams įgūdžiams lavinti, 

sporto inventoriaus, dalyvauti tarptautinėse 

stovyklose. Dalyvaudami šiame projekte  

sėkmingai vykdėme Valstybės ilgalaikės 

raidos strategijos (Saugi visuomenė, 4-5 

dalis) ir prisidėjome prie Utenos regiono 

subalansuotos socialinės infrastruktūros 

plėtros, padidinome socialinę integraciją. 

2007-

2012 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

finansuojamas projektas „Globos ir 

įvaikinimo sistemos tobulinimas Utenos, 

Zarasų, Molėtų, Rokiškio rajonuose“.  

 

Globėjų, įtėvių mokymai, konsultavimas. 

Vykdoma globos ir įvaikinimo skatinimo 

reklama. Globėjų , įtėvių vertinimas, išvadų 

teikimas Įvaikinimo tarnybai, Vaiko teisių 

apsaugos skyriams.Vaikų parengimas 

globai, įvaikinimui. 

2007-

2012 

Vaikų socializacijos projektas vykdyta 

vasaros poilsios stovykla “Draugystė“.  

Globotinių vasaros poilsio organizavimas. 

2007-

2012 

Projektas „Saveikata-geriausia vaikui 

dovana“-. 

Neįgaliųjų ir globotinių sveikatos 

stiprinimo projektas. 

 Projektas „ Puoselėju savo tautos 

tradicijas“ 

Edukacinis projektas –vykdytos edukacinės 

pamokos muziejuose. 

2011  Projektas „Svajok, pažink, užauk Stiprinama savanorystės veikla ir 

savanorystės projekto metu surinktos lėšos 

15 000 Lt. globojamiems vaikams. 



2011          Dalyvavau Tarptautiniame Mokymosi 

visą gyvenimą programos Leonardo da 

Vinci projekte LLP-LdV-PLM-2011-LT-

0057 „Darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas socialinių paslaugų kokybės 

gerinimui, perimant geriausią Jungtinės 

Karalystės patirtį. 

Kasmet organizuoju bendrdarbiaudama su 

Utenos rajono savivaldybės administracija 

gegužės menesį konferenciją 

„Tarpžinybinis bendradarbiavimas– smurto 

prieš vaikus prevencijos veiksnys 

Įgytas žinias pritaikiau Utenos vaikų 

socialinės paramos ir ugdymo centro 

veiklose, gerąja patirtimi dalinausi su 

Utenos, Rokiškio, Zarasų, Molėtų Vaiko 

teisių apsaugos skyriaus specialistais. 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

                Dainuoju, šoku. Aktyvi įstaigos meninėse veiklose. 1997 metais esu įgijusi B 

kategorijos vairuotojo pažymėjimą Mėgstu keliauti, įtraukiu į kelionių organizavimą ir vykdymą 

kolegas, ugdytinius, globotinius, tėvus. Nuo 1997 metų rengiu įvairius projektus susietus su 

sveika gyvensena, aktyviu poilsiu, savęs pažinimu, tobulinimu. Aktyvi visuomeninė veikloje. Esu 

Lietuvos Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Valdybos narė jau 2 kadencijos,  VO 

„Gelbėkit vaikus“ Utenos skyriaus priminke buvau 6 metus. 

                Dalyvauju Utenos kolegijos ALUMNI  veikloje. Dalyvauju Utenos kolegijos 

absolventų baigiamųjų darbų komisijoje, rašau recenzijas, būnu baigiamųjų darbų vadove, 

praktikos vadove. Esu Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministreijos mokymų programų vertintoja Utenos rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos 

narė. Palaikau glaudžius  ryšius su socialiniais partneriais, esu mėgiama kolegų, klientų, 

vaikų.Gebu organizuoti paramos akcijas ne tik Lietuvos, bet ir Haičio, Japonijos vaikams. 

Aktyviai dalyvauju Maisto banko akcijose. Skaitau pranešimus, vedu mokomuosius seminarus, 

konferencijas, akcijas, dalinuosi gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių kolegomis. 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

(Pažymėkite savo statusą atitinkantį langelį. Prireikus argumentuokite ir detalizuokite.) 

 TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  x 

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje  įstaigoje, 

savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 x 

Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis 

darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės 

saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos 

kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje 

 x 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  x 

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  x 

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  x 

 

Patvirtinu, kad visa teikiama informacija teisinga.  

 

Parašas .................................  Data ........... 

 

 


