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DARBO PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

2019-02-18 –

iki dabar 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

Specialistė Sąmatų sudarymas pagal finansavimo šaltinius, 

skirtų asignavimų panaudojimas kalendoriniais 

metais, duomenų suvedimas į strateginio planavimo 

informacinę sistemą „Biudžetas VS“. 

Standartizuotos formos lydraščių sudarymas ir 

pateikimas nustatytais terminais Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui. Vaikų lankomumo 

žiniaraščių sutikrinimas, vaikų lankomumo 

suvestinės sudarymas ir pateikimas Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui. Maitinimo 

sąskaitų registravimas, duomenų suvedimas į 

programą „Biudžetas VS maitinimo modulis“ ir kt.  

2018-12-29 – 

2019-02-15 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Šermukšnėlė“ 

Specialistė Sąmatų sudarymas pagal finansavimo šaltinius, 

skirtų asignavimų panaudojimas kalendoriniais 

metais, duomenų suvedimas į strateginio planavimo 

informacinę sistemą „Biudžetas VS“. 

Standartizuotos formos lydraščių sudarymas ir 

pateikimas nustatytais terminais Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui. Vaikų lankomumo 

žiniaraščių sutikrinimas, vaikų lankomumo 

suvestinės sudarymas ir pateikimas Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui. Maitinimo 

sąskaitų registravimas, duomenų suvedimas į 

programą „Biudžetas VS maitinimo modulis“ ir kt.  

2017-03-01 –  

2018-12-26 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Linelis“ 

Specialistė Sąmatų sudarymas pagal finansavimo šaltinius, 

skirtų asignavimų panaudojimas kalendoriniais 

metais, duomenų suvedimas į strateginio planavimo 

informacinę sistemą „Biudžetas VS“. 

Standartizuotos formos lydraščių sudarymas ir 

pateikimas nustatytais terminais Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui. Vaikų lankomumo 

žiniaraščių sutikrinimas, vaikų lankomumo 

suvestinės sudarymas ir pateikimas Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui. Maitinimo 

sąskaitų registravimas, duomenų suvedimas į 

programą „Biudžetas VS maitinimo modulis“ ir kt.  

2014-02-10 – 

2017-02-24 

Palangos 

pradinė 

mokykla 

Vyr. buhalterė Apskaitos politikos formavimas; buhalterinės 

apskaitos nuo pirminių apskaitos dokumentų 

užregistravimo iki Didžiosios knygos sudarymo 
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vedimas; biudžeto ir finansinių ataskaitų 

parengimas; darbuotojų darbo užmokesčio 

skaičiavimas; numatytais terminais ir tvarka 

ketvirtinių, metinių ataskaitų rengimas ir teikimas; 

biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių 

pagal sąskaitų duomenis rengimas ir kt. 

2011-06-01 – 

2014-02-07 

Slengių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Vyr. buhalterė Apskaitos politikos formavimas; buhalterinės 

apskaitos nuo pirminių apskaitos dokumentų 

užregistravimo iki Didžiosios knygos sudarymo 

vedimas; biudžeto ir finansinių ataskaitų 

parengimas; darbuotojų darbo užmokesčio 

skaičiavimas; numatytais terminais ir tvarka 

ketvirtinių, metinių ataskaitų rengimas ir teikimas; 

biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių 

pagal sąskaitų duomenis rengimas ir kt. 

2005-09-01 – 

2014-02-04 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Šaltinėlis“ 

Vyr. buhalterė Apskaitos politikos formavimas; buhalterinės 

apskaitos nuo pirminių apskaitos dokumentų 

užregistravimo iki Didžiosios knygos sudarymo 

vedimas; biudžeto ir finansinių ataskaitų 

parengimas; darbuotojų darbo užmokesčio 

skaičiavimas; numatytais terminais ir tvarka 

ketvirtinių, metinių ataskaitų rengimas ir teikimas; 

biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių 

pagal sąskaitų duomenis rengimas ir kt. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Klaipėdos Valstybinė kolegija, 2008–2012 Buhalterinė apskaita (apskaita biudžetinėse įstaigose) 

 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba – lietuvių k. 

 

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo lygis): A1 ir A2 – pradedantysis vartotojas; B1 ir 

B2 – pažengęs vartotojas; C1 ir C2 – įgudęs vartotojas) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų C2 C2 C2 C2 

Prancūzų A1 A1 A1 A1 

 

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

MS Office visi programiniai paketai. 

 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas) – B kategorija 

 

Pomėgiai: menas, skaitymas, sveika gyvensena, pažintinės kelionės ir kt. 

 

Savaiminis/neformalusis mokymasis: buhalterinė apskaita, biudžeto planavimas ir vykdymas, finansų 

kontrolė, darbo apmokėjimas, informacinių sistemų valdymas ir kt. 

 

 

 

 


