
 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

Vardas  Virginija  

 

Pavardė  Kutienė 

Gimimo data  1977 04 03 

Telefonas (-ai)  8-678-81218 

El. paštas (-ai) 

nemunas.virginija@elinara.lt 

 

 

IŠSILAVINIMAS 

Alytaus Kolegija-aukštasis 

2003 m. 

Aukštojo neuniversitetinio mokslo diplomas -Vadybos ir 

verslo administravimas 

Alytaus aukštesnioji verslo 

mokykla 1999 m.  

Aukštesniojo mokslo diplomas-Prekybos verslo 

organizavimas 

Alytaus aukštesnioji techniko 

smokykla 1995 m.  

Vidurinis 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba – lietuvių kalba  – labai gerai 

 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Anglų 

kalba 
B2 B2 B2 B2 

Rusų kalba Labai gerai Gerai Labai gerai Gerai 

 

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

vartotojas, profesionalas).  

Puikūs darbo įgūdžiai su Microsoft Office paketu ( Word, Excel, Power Point, Outlook ),Turinio 

valdymo sistema Joomla, Windows  paketu Internet Explorer, Firefox, Chrome. 

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – nuo 2014 metų 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – B kategorija nuo 2000 m. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

  

o „Viešųjų pirkimų dokumentų rengimo praktika ir ypatumai 2018 m. pažengusiems“ 

o „Pokyčiai perkant maisto produktus‘ 

o „Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo“ 

o „Viešieji pirkimai, viešųjų pirkimų sutarties sudarymo ir vykdymo aspektai“ 

o „Mažos vertės pirkimai“ 

o „Praktinis seminaras dėl viešųjų pirkimų: ataskaitų teikimo, planų rengimo bei kitos 

skelbiamos informacijos“ 

o „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos “Paauglystės kryžkelės“  
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o „Viešųjų pirkimų ypatumai 2017“ 

o „Ekonominis naudingumas: praktiniai mokymai“   

o „Mažos vertės pirkimų praktiniai aspektai“ 

o „Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai įmonėse, įstaigose, 

organizacijose“  

o „Metinis darbuotojo veiklos vertinimas. darbuotojo įkainavimas, susitarimas dėl bendrų tikslų 

ar stresas visiems?“  

o „Viešieji pirkimai 2017 m. Pakeitimai, lūkesčiai, aktualijos“ 

o „Mokymosi erdvių kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos 

ugdymo įstaigose“ 

o „Pirkimų dokumentai. Praktika ir aktualijos pagal naujausius 2016 m. balandžio 18 dienos 

pakeitimus“ 

o „Naujovės viešųjų pirkimų organizavime“ 

o „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2015 m.“ 

 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

 

 

Knygos, muzika, filmai ir maisto gaminimas, man padeda pamiršti kasdienybę ir 

atsipalaiduoti. 

5 metus lankiau dailės mokyklą. Iki šiol jaučiu aistrą piešimui. 

Kelionės – galimybė pažinti nepažintas kultūras ir žmones, mėgautis toms vietoms būdingais patiekalais 

ir grožėtis kraštovaizdžiu. 

 

 

 

 

 


