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Darbo patirtis  

Datos 2017/10 – 2019/07 

Profesija arba pareigos Vyresnioji personalo mokymo specialistė, Personalo skyriaus Mokymo poskyris 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įmonės personalo žinių kaupimo ir išsaugojimo priemonių vykdymas, kritinių 

darbuotojų identifikavimas ir jų rezervo formavimas užtikrinant personalo 
kompetencijos išsaugojimą. Pareigos apima interviu su darbuotojais vykdymą, 

duomenų rinkimą ir analizę, priemonių planų rengimą ir jų vykdymo kontrolę, 
ataskaitų rengimą, dalyvavimą tarptautinėse techniniuose susitikimuose ir 

seminaruose žinių valdymo srityje 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. K47, Drūkšinių k., Visagino sav., Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas  

 

Datos 2016/04 – 2017/10 

Profesija arba pareigos Inžinierė, Išmontavimo projektų programos vadovas (struktūrinis padalinys) 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pradinių duomenų rinkimas, analizė projektiniams dokumentams, techninių 
specifikacijų, organizacinių dokumentų pagal projektus rengimas, išmontavimo 

projektų būtinos įrangos ir priemonių pirkimo analizė ir rinkos tyrimai; pirkimo 
sutarčių vykdymo eigos analizė ir kontrolė, bendravimas su rangovais, personalo 

darbo laiko apskaitos žiniaraščio tvarkymas, dokumentų registravimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. K47, Drūkšinių k., Visagino sav., Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas  

  

Datos 2014/02 – 2016/04 

Profesija arba pareigos Vadybininkė/Vertėja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Komercinių pasiūlymų rengimas tarptautiniams ir nacionaliniams pirkimams; Įvairių 

įmonės projektų koordinavimas, techninės dokumentacijos patikra, rengimas bei 
priežiūra, techninio pobūdžio dokumentacijos, įmonės susirašinėjimo dokumentų 

vertimas iš/į lietuvių-rusų-anglų kalbų vertimas raštu 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Neokon-Baltija“, Taikos 10, Visaginas, Lietuva 

  

Datos 2013/11 – 2014/02 

Profesija arba pareigos Projektų vadovė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Komercinių pasiūlymų rengimas tarptautiniams ir nacionaliniams pirkimams; Derybų 
su galimais partneriais ir užsakovais vedimas; Bendravimas su klientais, tiekėjais ir 

partneriais, sutarčių administravimas, techninio pobūdžio dokumentacijos, įmonės 
susirašinėjimo dokumentų rengimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB  „Baltijos informacinės sistemos“, Energetikų 16, Visaginas, Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Technologinių procesų monitoringo ir valdymo kompiuterinės įrangos tiekimas 

  

Datos 2013/03 – 2013/11 

Profesija arba pareigos Projektų vadovė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Komercinių pasiūlymų rengimas tarptautiniams ir nacionaliniams pirkimams; Derybų 

su galimais partneriais ir užsakovais vedimas; Klientų poreikių, konkurentų, rinkos 

pokyčių analizė; Komercinių susitarimų, sutarčių sąlygų parengimas; Tarptautinių 
projektų administravimas: projektų dokumentų rengimas, tvarkymas ir 

registravimas, projektų sutarčių vykdymo eigos analizė ir kontrolė, bendravimas su 
partneriais ir subrangovais; 

Vadovavimas pavaldiems vadybininkams: darbuotojų darbo organizavimas, pavestų 
užduočių delegavimas, darbuotojų motyvavimas, kontrolė 
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Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Specialus montažas-NTP“, Taikos 10, Visaginas, Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, 

saugos analizės kompleksiniai projektai 

Datos 2012/02 – 2012/11 

Profesija arba pareigos Projektų skyriaus vadovė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Vadovavimas skyriaus darbuotojams, pavestų užduočių vykdymo kontrolė; 

pavaldžių darbuotojų kontrolė ir motyvacija; Darbo planų ir veiklos ataskaitų 

rengimas; Komercinių pasiūlymų rengimas; Derybų su galimais partneriais ir 
užsakovais vedimas; Klientų poreikių, konkurentų, rinkos pokyčių analizė; 

Komercinių susitarimų, sutarčių sąlygų parengimas; Galimos rizikos vertinimas, 
organizacinių, techninių, ekonominių, personalo problemų analizė ir sprendimas; 

Prezentacijų rengimas (lietuvių, rusų, anglų kalbomis) ir susirinkimų organizavimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Specialus montažas-NTP“, Taikos 10, Visaginas, Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, 
saugos analizės kompleksiniai projektai 

 

Datos 2008/08 – 2012/01 

Profesija arba pareigos Projektų skyriaus vadybininkė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Tarptautinių projektų administravimas: projektų dokumentų rengimas, tvarkymas ir 
registravimas, projektų sutarčių vykdymo eigos analizė ir kontrolė, bendravimas su 

partneriais ir subrangovais; Derybų su partneriais ir klientais vedimas; Pasiūlymų 

dėl įmonės vystymo perspektyvų teikimas skyriaus vadovui; Prezentacijų  rengimas  
(lietuvių, rusų, anglų kalbomis) ir susirinkimų organizavimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Specialus montažas-NTP“, Jaunystės 21, Visaginas, Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, 

saugos analizės kompleksiniai projektai 
 

Datos 2008/05 – 2008/08 

Profesija arba pareigos Vertėja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Technikos, normatyvinio-techninio pobūdžio dokumentacijos, komercinių 
pasiūlymų, įmonės susirašinėjimo dokumentus iš/į lietuvių-rusų-anglų kalbų 

vertimas; Vertimas raštu ir žodžiu 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Specialus montažas-NTP“, Jaunystės 21, Visaginas, Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, 

saugos analizės kompleksiniai projektai 

Datos 2007/04 – 2008/04 

Profesija arba pareigos Pardavimų vadybininkė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Nekilnojamojo turto objektų paieška, pardavimas, nuoma, klientų paieška, 

bendravimas su klientais, sutarčių sudarymas, biuro administravimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Probanner“, Parko 1-71, Visaginas, Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

 

Nekilnojamojo turto agentūra 

Datos 2005/04 – 2007/04 

Profesija arba pareigos Vadybininkė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Bendravimas su klientais, tiekėjais ir partneriais, sutarčių administravimas, 
dokumentų rengimas, registravimas bei priežiūra. Personalo veiklos 

administravimas: priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotės; Biuro 
administravimas; techninio pobūdžio dokumentacijos, įmonės susirašinėjimo 

dokumentų rengimas;  

 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Baltijos informacinės sistemos“, Energetikų 16, Visaginas, Lietuva 
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Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Technologinių procesų monitoringo ir valdymo kompiuterinės įrangos tiekimas 

 

Išsilavinimas 

  

Datos 2005-2007 

Kvalifikacija Bakalauro diplomas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis, 

specializacija – marketingo vadyba 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

 
Specialybės dalykai  

- Įmonių ekonomika, kiekybiniai sprendimų metodai, tarptautinė teisė, gamybos 
technologija ir organizavimas 

 

Specializacijos dalykai  
- Marketingo tyrimai, strateginis valdymas, logistika, kainodara 

 

Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, pavadinimas ir tipas  

Vilniaus Gedimino technikos Universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Saulėtekio al. 
9, Vilnius 

  

Datos 2003 - 2005 

Kvalifikacija Profesinio mokymo diplomas su pagyrimu, kompiuterinės įrangos derintojo 

specialybė 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Informacinės technologijos, kompiuteriniai tinklai, operacinių sistemų valdymas 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir tipas  

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Festivalio g.7, Visaginas 

  

Datos  2000-2004 

Kvalifikacija Vadybos ir verslo administravimo krypties neuniversitetinių studijų programa, 

vadybininko kvalifikacija, specializacija – prekybos ir paslaugų vadyba 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Bendrieji dalykai  
- Matematika, užsienio kalba, psichologija, sociologija  

 

Specialybės dalykai  
- Vadybos pagrindai, personalo vadyba, marketingas, marketingo tyrimai, apskaitos 

pagrindai, komunikacija ir derybos, statistika, įmonių finansai 
 

Specializacijos dalykai  

- Prekybos ir paslaugų įmonių valdymas, tarptautiniai finansai, prekybos ir paslaugų 
marketingas 

 

Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, pavadinimas ir tipas  

Utenos kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas, Dieninis skyrius, Maironio g. 7, 
Utena 

 

  

Sertifikatai, pažymėjimai Viešųjų pirkimų reglamentavimas ir aktualijos, 2019 
MS Excel mokymai pažengusiems vartotojams, 2018 

Andragogikos seminaro pažymėjimas, 2017 
Viešųjų pirkimų naujo įstatymo taikymo praktika, 2017 

Efektyvus projektų valdymas, 2016 

Vidaus auditoriaus mokymo kursai, 2016  
Nekilnojamojo turto agentūrų vadybininko pažymėjimas, 2007 

IAE regiono Verslo inkubatoriaus mokymo programos „Darbo santykiai“ 
pažymėjimas, 2006 
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Gimtoji kalba(-os) Rusų 

  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas 

žodžiu 

 

Anglų  C2 Pažengę
s 

vartotoja

s 

C2 Įgudęs 
vartotojas 

B2 Pažengęs 
vartotoja

s 

B2 Pažengęs 
vartotojas 

C1 Įgudęs 
vartotojas 

Lietuvių  C2 Įgudęs 
vartotoja

s 

C2 Įgudęs 
vartotojas 

C2 Įgudęs 
vartotoja

s 

C2 Įgudęs 
vartotojas 

C2 Įgudęs 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

- Puikūs bendravimo įgūdžiai 

- Kritinis ir analitinis mąstymas 
- Greitas prisitaikymas prie naujos aplinkos 

- Savarankiškumas 
- Atsakingumas 

- Kruopštumas 

- Kūrybingumas 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

- Mokėjimas organizuoti savo ir pavaldinių darbą, mokėjimas planuoti ir atlikti 

užduotis  

  

Techniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

- Operacinių sistemų valdymo įgūdžiai įgyti praktinio mokymosi metu 

- Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas, įgyti mokymosi bei darbo metu 
- ISO 9001 serijos kokybės vadybos sistemos išmanymas 

 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

- Puikūs MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Internet Explorer, MS Outlook, 
Windows įgūdžiai, įgyti darbo ir mokymosi metu 

 

Pomėgiai 

 
 
 

Kita informacija 
 

- Knygų skaitymas 
- Kelionės 

- Intelektualūs žaidimai  
 

- Ištekėjusi, vyras Kazys Svidėnas, dirba Ignalinos AE, sūnus Martynas 
Svidėnas, mokosi ketvirtoje klasėje Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje 

  

 

:. 


