
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

 

 Esu Lina Bičiūnienė, Vilniaus Volungės darželio-mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams. 

 Šiose pareigose dirbu nuo 2010 metų rugpjūčio 28 dienos. Lietuvos Edukologijos universitete 

įgijau šokio edukologo bakalauro laipsnį. Nors specialybė visai nesusijusi su pareigomis, puikiai su jomis 

susitvarkau. 

 Esu veikli ir organizuota, todėl aplink mane buriasi puikus Volungiečių kolektyvas. Mano 

veiklos sritys: jaukios, patogios ir gražios aplinkos kūrimas, aptarnaujančio personalo veiklos organizavimas 

ir priežiūra, viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, remonto darbų organizavimas, aprūpinimo 

inventoriumi ir kitomis priemonėmis organizavimas, prekių ir materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, 

darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais. 

 Taigi mano specialybė tik padeda ūkyje, o jame stengiuosi suktis šokio ritmu.  

 

Šiek tiek statistikos. 

 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  LINA 

Pavardė  BIČIŪNIENĖ 

Gimimo data  1975 m. kovo 8 d. 

Telefonas (-ai)  8 679 52217 

El. paštas (-ai) linab777@gmail.com 

Adresas (-ai) Kalvarijų 290-13, Vilnius 

Lytis M 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

2010-08-27 iki 

šiol 

Vilniaus Volungės 

darželis-mokykla 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui  

Ūkinės  veiklos organizavimas 

1996-09-02 iki 

šiol  

Vilniaus Volungės 

darželis-mokykla 

Šokių mokytoja  

Šokių būrelio 

vadovė 

Pradinių klasių mokinių šokio 

kompetencijų ugdymas  

1996 -2001 Vilniaus Radvilų 

vidurinė mokykla 

Šokių būrelio 

vadovė 

5-12 klasių mokinių šokio kompetencijų 

ugdymas, darbas su pedagogais 

1998-2000  Vilniaus Pilaitės 

vidurinė mokykla 

Šokių būrelio 

vadovė  

1-12  klasių mokinių šokio kompetencijų 

ugdymas 

  1996-2004 

 

Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubas  

“ Verdenė“ 

Šokių būrelio 

vadovė 

1-12  klasių mokinių šokio kompetencijų 

ugdymas 

 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

2008m. Vilniaus Pedagoginis 

Universitetas  

šokio edukologija 

1996m. Vilniaus konservatorija,  šokių mokytoja, šokių būrelio vadovė 

1993m  1-oji vidurinė mokykla, 

Ignalina 

Vidurinis išsilavinimas  
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KVALIFIKACIJA 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Rusų Puikiai Puikiai Puikiai Puikiai 

Vokiečių  Gerai  Gerai  Gerai  Gerai  

 

Darbas kompiuteriu: įgudęs vartotojas –Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Internet Explore 

Vadovavimo ūkiniam barui patirtis (jei nenurodyta kitur) –  8 metai. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija –  mokytojas. 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2005 iki šiol Šokių mokytojų  asociacijos narė 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 Civilinės saugos mokymo kursai pagal ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat būna žmonių ir kurių 

vadovai turi organizuoti ekstremalių situacijų planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio 

civilinės saugos mokymų programą, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 2012 m. 

gegužės 15 d. Nr.490 

 Civilinės saugos mokymo kursai pagal gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais 

organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymų programą, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba, 2013 m. gruodžio 10 d. Nr. 1018 

 Civilinės saugos mokymo kursai pagal ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę 

saugą  civilinės saugos mokymų programą, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 2016 

m. kovo 16 d. Nr.1672 

 „Gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai mokymo ugdymo įstaigoms“, UAB „Verslo Aljansas“, 

2018 m. balandžio 16 d.  

 „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį saugos ir sveikatos norminių teisės 

aktų reikalavimams tvarkos aprašo išaiškinimas“, UAB „VR Trading“, 2013 m. gruodžio 13 d. Nr. 

13-12/161 

 Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III 

grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa, VŠĮ „Viskas darbdaviams“, 2015 m. 

balandžio 2 d.  G Nr. 104032 

 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programa , Ugniagesių 

gelbėtojų mokykla 2013 m. lapkričio 12 d. Nr. 7771 

 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programa , UAB „Geslita“, 2013 

m. vasario 13 d. Nr. G-13/2382 

 Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo programa, VŠĮ „Viskas darbdaviams“, 2010 kovo 20 d., Nr. 

0030 

 Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo programa, VŠĮ „Viskas darbdaviams“, 2014 m. lapkričio  

20 d., Nr. 0967 

 „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai įsigalioję nuo 2014 m. sausio 1 d., UAB „Dorevi“, 2014 m. 

sausio 23 d. Nr. DRV 5805  

 „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai įsigalioję nuo 2017 m. liepos 1 d. UAB E-Z-WAY, 2017 m.  

 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

 

Mėgstu šokti, kurti šokius ir renginių scenarijus,  skaityti knygas, domiuosi fotografija, mada. Pati sau 

modeliuoju ir siuvu drabužius. 

 

______________________________________ 

 


