
GYVENIMO APRAŠYMAS
CURRICULUM VITAE

2013-04-15

VARDAS PAVARDĖ Regina Narušienė

GIMIMO DATA 1959 09 19

ADRESAS Taikos 9-15 Šilutė

TELEFONO NR. 8-686-31117

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS Ištekėjusi. Turiu 2 suaugusius vaikus.

EL. PAŠTAS rnarusiene@zebra.lt
IŠSILAVINIMAS

2004 Klaipėdos universitetas – magistrantūros studijos pagal
socialinio darbo studijų programą, socialinio darbo
magistro kvalifikacinis laipsnis.

2000 Šiaulių universitetas – socialinės psichologijos ir
pedagogikos studijų programa, socialinių mokslų 
(edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
socialinio darbo psichologo ir pedagogo kvalifikacija.

1986 Lietkoopsąjungos Kauno neakivaizdinis kooperacijos
technikumas -prekių žinovo kvalifikacija.

DARBINĖ VEIKLA

1999-01-04 Pagėgių senelių globos namai - direktorė,
nuo 2006-01-01 Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos
ir senelių globos namai - (atkėlus  palaikomojo gydymo
ir slaugos ligoninę pasikeitė įstaigos pavadinimas -)
direktorė.

1989-02-29 – 1993-12-20 Šilutės rajono LDT vykdomasis komitetas, kapitalinės
statybos skyrius – techninės priežiūros inžinierė.

 1994-08-01- 1996-06-02 Šilutės rajono valdyba - socialinės paramos skyrius –
vyr. buhalterė (perkėlimas nuo 1996-06-03) į ,

1996-06-03 - 1997-06-10  Šilutės rajono savivaldybės ūkio skyriaus vyriasniąja
ekonomiste, nuo 1997-06-10 (perkėlimas)



1997-06-10 1999-01-03 Šilutės rajono valdyba- perkelta (laimėjus konkursą) į
ryšių su sužsienių ir turizmo tarnyba - vedėja.

1983-07-01- 1989-02-28 Šilutės RVKS prekybos bazė – prekių komplektuotoja,
vėliau sandėlinikė

KALBOS

Kalbu Rašau Skaitau
Lietuvių  kalba (gimtoji) Labai gerai Labai gerai Labai gerai
Rusų kalba Labai gerai Gerai Labai gerai
Vokiečių kalba Gerai Vidutiniškai Gerai

DARBAS KOMPIUTERIU Windows, MS Word, , MS Excel, Geogle Chrome,
Internet.

KITA INFORMACIJA                     2013 – „Saugaus darbo garantas“ – „ Konfliktų sprendimas
taikant tarpininkavimą socialiniame darbe“

2013 – Kauno Panemunės senelių namų Metodinis
centras - Įgalinčių socialinių paslaugų organizavimas
senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims,
turintiems negalią.

2013 -  UAB „Darbo saugos konsultacijos“ – įmonių,
įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos
pažymėjimas.
2011 – UAB Auditorių aljansas – Viešojo sektoriaus ir
finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) taikymo
ypatumai.
2010 – T. Matekonio firma „Darbo saugos
konsultacijos“ darbų saugos pažymėjimas – darbdavį
atstovaujantis asmuo.
2009 – Kauno medicinos universitetas – „Lietuvos
sveikatos sistemos plėtra“.
2008 – Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir
konsultavimo centras – „Savivaldybių tarybų narių ir
darbuotojų korupcijos prevencija“.
2008 – Konsultacijų kompanija SDG –„Socialinių
darbuotojų mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais“
2006 – Ekonomikos mokymo centras – Tarnybinis etiketas.
„Žinijos“ Švietimo ir mokymo centras – „Darbo
kodeksas: Pagrindinės nuostatos ir pasikeitimai“.
2005 – Socialinių darbuotojų rengimo centras –
„Efektyvus socialinių paslaugų įstaigų valdymas. Personalo
vadyba“.
2005 Socialinių darbuotojų rengimo centras
-„Vadovavimo įgūdžių lavinimas.



2004 – Šiaulių Universitetas „Socialinio darbo vadyba“.
2004 – „Žinijos“ švietimo ir mokymo centras –„Darbo
kodeksas: Pagrindinės nuostatos ir pasikeitimai“.
2003 Lietuvos Krašto Apsaugos ministerija, Civilinės
saugos mokymo centras – Civilinės saugos įvadinio
mokymo programą, skirtą sprendimus priimantiems
pareigūnams.
2003 Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir
Darbo ministerija -  suteikta vyr. socialinio darbuotojo
kvalifikacinė kategorija.
2003 – Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir
konsultavimo centras – „Žinios apie Europos sąjungą.
Lobizmas Briuselyje“
2002 – Klaipėdos Universitetas, Kvalifikacijos kėlimo
institutas – Socialinių darbuotojų – praktikų mokymo
kursai.
2002 – KTU Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos
institutas, Edukacinės kompetencijos centras –
„Socioedukacinio darbo specialistų rengimo praktika
Europoje: Prancūzijos patirtis“.
2002 - KTU Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos
institutas, Edukacinės kompetencijos centras –
„Socialinis darbas Europoje (Belgijos Patirtis): problemos
ir perspektyvos“.
2002 – Jurbarko mokytojų švietimo centras –„Darbo
kodekso praktinio įgyvendinimo komentarai“
2001 – S Česnavičienės firma „Skirma“ bendravimo
meno mokykla – „Tarpusavio santykių pažinimas – kelias
į sėkmę“.

PAPILDOMA INFORMACIJA Ilgametė darbo patirtis: kaupti, sisteminti, analizuoti,
apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus,
planuoti, kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos veiklą,
operatyviai reaguoti į pokyčius, užtikrinti komandinį darbą,
motyvuoti darbuotojus nepriekaištingam darbų atlikimui,
kvalifikacijos kėlimui, gerosios darbinės patirties sklaidai.
Esu sąžininga, darbšti, atsakinga. Išmanau darbo
organizavimo tvarką, darbo teisės pagrindus. Mielai imuosi
iniciatyvos bei atsakingai vykdau patikėtas užduotis.
Sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti. Darbus stengiuosi
atlikti kruopščiai ir laiku. Laisvalaikiu mėgstu skaityti,
domiuosi psichologija, mėgstu rankdarbius, keliones.
4 kartus esu gavusi Pagėgių savivaldybės merų padėkos
raštus ir vardinį prizą  už sėkmingą vadovavimą įstaigai ir
iniciatyvas.




