
 Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA Agnė Tėvelytė - Petronienė 

Sodininkų 6-oji g. 17 Varkališkių km., LT-20186 Ukmergė (Lietuva) 

 (+370) 699 0984    

 a.tevelyte@gmail.com 

DARBO PATIRTIS

2016-09-05–2017-06-02
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija, Ukmergė (Lietuva) 

Lyderystės ugdymas

2016-06-29–Šiuo metu Mediatorė
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 

Taikinamasis tarpininkavimas neteisminiuose ginčuose.

2015-01-27–Šiuo metu Direktorė
VšĮ "Lyderių karta", Ukmergė (Lietuva) 

Darbo organizavimas ir planavimas;

Sutarčių sudarymas;

Įstaigos pozicijų stiprinimas;

Personalo atranka, vertinimas;

Kompleksinės pagalbos šeimoms organizavimas bei teikimas;

Socialinių projektų rengimas, planavimas, įgyvendinimas;

Konsultavimas;

Seminarų organizavimas ir vedimas;

Biudžeto planavimas.

2013-10-25–2015-06-30 Projekto koordinatorius
VO "Gelbėkit vaikus", Vilnius (Lietuva) 

Koordinuoti Ukmergės r. šeimos gerovės palaikymo komiteto veiklą;

Teikti kompleksines paslaugas šeimoms;

Vykdyti komiteto priimtų sprendimų įgyvendinimo monitoringą;

Inicijuoti ir organizuoti komiteto susirinkimus;

Užtikrinti komiteto komunikaciją bei bendradarbiavimą su organizacijomis bei specialistais;

Teikti veiklos finansines ataskaitas;

2007-09-17–2009-07-10 Pardavimų vadybininkė
AB DnB NORD, Ukmergė (Lietuva) 

Pardavimas bankinių mažmeninių produktų bei paslaugų banko klientams;

Sąskaitų aptarnavimas;

Klientų konsultavimas bankinių produktų ir paslaugų klausimais;

Investavimas.

2014-03-10–2015-05-06 Reklamos ir rinkodaros vadybininkė
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UAB "Bildas", Ukmergė (Lietuva) 

Planuoti, koordinuoti, įgyvendinti projektus;

Koordinuoti ir įgyvendinti reklamos kampanijas;

Formuoti įmonės įvaizdį;

Vykdyti produkto kūrimo ir pardavimo reklamą.

2009-07-01–2014-03-09 Direktorė
UAB "Bildas", Ukmergė (Lietuva) 

Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą;

Sutarčių sudarymas;

Personalo atranka, vertinimas;

Biudžeto planavimas;

Įmonės pozicijos rinkoje stiprinimas, pelningumo didinimas.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2004-–2009- Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija
Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilnius (Lietuva) 

Įgytas edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija Vilniaus pedagoginis 
universitetas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

anglų B1 A2 B1 B1 A2

rusų A2 A2 A2 A2 A1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Gebėjimas dirbti komandoje. Komandinio darbo įgūdžius nuolat tobulinu įvairiuose mokymuose bei 
bendradarbiaudama su kitomis nacionalinėmis institucijomis.

Puikūs bendravimo įgūdžiai. Bendravimo įgūdžius įgijau ir nuolat tobulinu, vadovaudama savo 
komandai, bendradarbiaudama su partneriais.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

7 metų vadovaujantis darbas (atsakinga už komandos darbą, organizacijų veiklą bei įvairių projektų 
vykdymą), todėl organizaciniai gebėjimai yra nuolat atnaujinami. Problemų indentifikavimas, 
formulavimas, konfliktų ir ginčų sprendimas.

Skaitmeninis gebėjimas ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija Turinio kūrimas Saugumas
Problemų

sprendimas

Pažengęs vartotojas Įgudęs vartotojas
Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pradedantis
vartotojas
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Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė 

Puikiai moku dirbti "Microsoft Office" (Exel, PowerPoint, Word, Access) paketu

Vairuotojo pažymėjimas B

PAPILDOMA INFORMACIJA

Sertifikatai 2015 02 02-03 specializuoti mokymai "Kultūrinės įvairovės aspektai teikiant pagalbą šeimoms" 
(12 valandų)

Įgytos žinios:

▪ Indijos bei Kinijos šalių kultūros, jų šeimos sampratos specifika, socialinė gyvensena;

▪ Teisiniai darbo su užsienio šalių piliečiais aspektai bei pagalbos teikimo specifiškumas.

Įgyti praktiniai tarpkultūriniai komunikacijos įgūdžiai.

2014 m. "Mentorių mokymai" (32 ak. val.)

Pažymejimai 2016 m. Darbuotojų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti 
vaiką patikrinimą. (72 akad. val.) organizavo Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2016 04 29-30 "Socialinė mediacija" (16 ak. val) organizavo Asmenybės brandos centras

2016 m. Supervizijos mokymai "Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas" (35 ak. val.) pagal 
Lietuvos Respublikos ir 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 
"Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" priemonę "Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 
savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo modelį"

2016 m. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų mokymų programa (63 ak. val.):

▪ Komandinis darbas ir komunikacija sprendžiant jaunimo sveikatos problemas - 14 ak. val.

▪ Pagrindinės komunikacijos klaidos komandoje - 7 ak. val.

▪ Jaunimo sveikatos problemų sprendimo metodai komandoje - 14 ak. val.

▪ Jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligų, 
prevencija - 7 ak. val.

▪ Sauga ir susižalojimų prevencija - 7 ak. val.

▪ Jaunimo požiūris į priklausomybių prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą - 7 ak. val.

▪ Informacijos reikšmė jaunimo priklausomybių prevencijoje: pagrindinės klaidos ir praktiški 
pasiūlymai - 7 ak. val.

2015 11 21 "Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas mediacijoje" (8 ak. val.) organizavo 
Mykolo Romerio universitetas

2015 11 20 Užsiėmimai dirbantiems su rizikos šeimomis "Atsparumo veiksnių stiprinimas. 
Žvilgsnis į save", kuriuos vedė psichologė Aurelija Lingienė

2015 11 19 Skaičiau pranešimą konferencijoje "Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai. 
Iššūkiai ir galimybės", kurią organizavo Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus"

2015 11 21 "Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas mediacijoje" (8 ak. val.) organizavo 
Mykolo Romerio universitetas

2015 11 14 "Derybos - sėkmingos mediacijos pagrindas" (8 ak. val.) organizavo Mykolo Romerio 
universitetas

2015 05 23 "Mediacijos atvejų analizė pažengusiems" (8 ak. val.) Mykolo Romerio universitetas

2015 05 09 "Mediacijos teorija ir praktika pradedantiems" (8 ak val.) organizavo Mykolo Romerio 
universitetas

2013 11 18-19 Teoriniai - praktiniai mokymai "Efektyvus NVO veiklos valdymas ir socialinis 
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marketingas" (15 akad. val.), kuriuos organizavo Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus"

Narystė Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė

Ukmergės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narė

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimo valdymo komiteto narė

Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjungos "Apskritasis stalas" kontrolės komisijos narė

Asociacijos "Šeima - vertybė" steigėja

Viešosios įstaigos "Lyderių karta" steigėja

Ukmergės miesto vietos veiklos grupės valdybos narė

Mokymų vedimo patirtis 2015 m. "Darbo ypatumai su problemų turinčiomis šeimomis" (44 akad. val.)

2015 m. "Darbas su elgesio problemų turinčiais vaikais ir jų šeimos nariais Ukmergės rajone" (36 
akad. val.)

2015 m. "Bendravimo ypatumai socialinės rizikos aplinkoje" (8 akad. val.)

2015 m. "Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai. Iššūkiai ir galimybės Ukmergės rajone" (8 
akad. val.)

2016 m. Pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymas (24 akad. val.)

2016 m. "Elgesio būdai konfliktinėse situacijose" (8 akad. val.)

2016 m. "Konfliktai ir jų valdymas" (16 akad. val.)

2016 m. bendradarbiaujant su VšĮ "Asmenybės brandos centras" teiktos KOMPLEKSINĖS 
PASLAUGOS UKMERGĖS RAJONO TULPIAKIEMIO KAIMO VAIKŲ DIENOS CENTRO (VDC) 
BENDRUOMENEI. 

▪ Psichosocialinė pagalba vaikų dienos centrą lankantiems vaikams (80 akad. val.)

▪ Sėkmingos tėvystės formavimo mokymai (24 akad. val.)

▪ Darbo ypatumai teikiant paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams (30 akad. val.)

2017 m. Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos namai tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo 
mokymai (24 val.)

Papildoma informacija 2016 11 atestuota socialinė darbuotoja (GIMK programos mokytoja)
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   ECV 2016-05-04T12:32:58.037Z 2017-08-09T12:05:00.680Z V3.3 EWA Europass CV true                 Agnė Tėvelytė - Petronienė    Sodininkų 6-oji g. 17 Varkališkių km. LT-20186 Ukmergė  LT Lietuva  a.tevelyte@gmail.com   (+370) 699 0984  mobile Mobilusis telefonas      false <p>Lyderystės ugdymas</p>  Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija    Ukmergė  LT Lietuva    true  Mediatorė <p>Taikinamasis tarpininkavimas neteisminiuose ginčuose.</p>  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba    true  Direktorė <p>Darbo organizavimas ir planavimas;</p><p>Sutarčių sudarymas;</p><p>Įstaigos pozicijų stiprinimas;</p><p>Personalo atranka, vertinimas;</p><p>Kompleksinės pagalbos šeimoms organizavimas bei teikimas;</p><p>Socialinių projektų rengimas, planavimas, įgyvendinimas;</p><p>Konsultavimas;</p><p>Seminarų organizavimas ir vedimas;</p><p>Biudžeto planavimas.</p>  VšĮ "Lyderių karta"    Ukmergė  LT Lietuva     false  Projekto koordinatorius <p>Koordinuoti Ukmergės r. šeimos gerovės palaikymo komiteto veiklą;</p><p>Teikti kompleksines paslaugas šeimoms;</p><p>Vykdyti komiteto priimtų sprendimų įgyvendinimo monitoringą;</p><p>Inicijuoti ir organizuoti komiteto susirinkimus;</p><p>Užtikrinti komiteto komunikaciją bei bendradarbiavimą su organizacijomis bei specialistais;</p><p>Teikti veiklos finansines ataskaitas;</p>  VO "Gelbėkit vaikus"    Vilnius  LT Lietuva     false  Pardavimų vadybininkė <p>Pardavimas bankinių mažmeninių produktų bei paslaugų banko klientams;</p><p>Sąskaitų aptarnavimas;</p><p>Klientų konsultavimas bankinių produktų ir paslaugų klausimais;</p><p>Investavimas.</p>  AB DnB NORD    Ukmergė  LT Lietuva     false  Reklamos ir rinkodaros vadybininkė <p>Planuoti, koordinuoti, įgyvendinti projektus;</p><p>Koordinuoti ir įgyvendinti reklamos kampanijas;</p><p>Formuoti įmonės įvaizdį;</p>Vykdyti produkto kūrimo ir pardavimo reklamą.  UAB "Bildas"    Ukmergė  LT Lietuva     false  Direktorė <p>Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą;</p><p>Sutarčių sudarymas;</p><p>Personalo atranka, vertinimas;</p><p>Biudžeto planavimas;</p><p>Įmonės pozicijos rinkoje stiprinimas, pelningumo didinimas.</p>  UAB "Bildas"    Ukmergė  LT Lietuva      false Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija <p>Įgytas edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija Vilniaus pedagoginis universitetas</p>  Vilniaus pedagoginis universitetas    Vilnius  LT Lietuva      lt lietuvių    en anglų  B1 A2 B1 B1 A2   ru rusų  A2 A2 A2 A2 A1  <p>Gebėjimas dirbti komandoje. Komandinio darbo įgūdžius nuolat tobulinu įvairiuose mokymuose bei bendradarbiaudama su kitomis nacionalinėmis institucijomis.</p><p>Puikūs bendravimo įgūdžiai. Bendravimo įgūdžius įgijau ir nuolat tobulinu, vadovaudama savo komandai, bendradarbiaudama su partneriais.</p>  <p>7 metų vadovaujantis darbas (atsakinga už komandos darbą, organizacijų veiklą bei įvairių projektų vykdymą), todėl organizaciniai gebėjimai yra nuolat atnaujinami. Problemų indentifikavimas, formulavimas, konfliktų ir ginčų sprendimas.</p>  <p>Puikiai moku dirbti &#34;Microsoft Office&#34; (Exel, PowerPoint, Word, Access) paketu</p>  B C B B A   B    certifications Sertifikatai <p>2015 02 02-03 specializuoti mokymai <strong>&#34;Kultūrinės įvairovės aspektai teikiant pagalbą šeimoms&#34;</strong> (12 valandų)</p><p>Įgytos žinios:</p><ul><li>Indijos bei Kinijos šalių kultūros, jų šeimos sampratos specifika, socialinė gyvensena;</li><li>Teisiniai darbo su užsienio šalių piliečiais aspektai bei pagalbos teikimo specifiškumas.</li></ul><p>Įgyti praktiniai tarpkultūriniai komunikacijos įgūdžiai.<strong></strong></p><p><b><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">2014 m.</span></span></span> &#34;Mentorių mokymai&#34; </b>(32 ak. val.)</p>   Pažymejimai <p>2016 m. Darbuotojų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą. (72 akad. val.) organizavo Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos</p><p>2016 04 29-30 <strong>&#34;Socialinė mediacija&#34; </strong>(16 ak. val) organizavo Asmenybės brandos centras</p><p>2016 m. Supervizijos mokymai <strong>&#34;Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas&#34;</strong> (35 ak. val.) pagal Lietuvos Respublikos ir 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 &#34;Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos&#34; priemonę &#34;Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį&#34;</p><p>2016 m. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų mokymų programa (63 ak. val.):</p><ul><li>Komandinis darbas ir komunikacija sprendžiant jaunimo sveikatos problemas - 14 ak. val.</li><li>Pagrindinės komunikacijos klaidos komandoje - 7 ak. val.</li><li>Jaunimo sveikatos problemų sprendimo metodai komandoje - 14 ak. val.</li><li>Jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligų, prevencija - 7 ak. val.</li><li>Sauga ir susižalojimų prevencija - 7 ak. val.</li><li>Jaunimo požiūris į priklausomybių prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą - 7 ak. val.</li><li>Informacijos reikšmė jaunimo priklausomybių prevencijoje: pagrindinės klaidos ir praktiški pasiūlymai - 7 ak. val.</li></ul><p><br /></p><p>2015 11 21 <strong>&#34;Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas mediacijoje&#34; </strong>(8 ak. val.) organizavo Mykolo Romerio universitetas</p><p>2015 11 20 Užsiėmimai dirbantiems su rizikos šeimomis <b>&#34;Atsparumo veiksnių stiprinimas. Žvilgsnis į save&#34;, </b>kuriuos vedė psichologė Aurelija Lingienė</p><p>2015 11 19 Skaičiau pranešimą konferencijoje <b>&#34;Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai. Iššūkiai ir galimybės&#34;, </b>kurią organizavo Visuomeninė organizacija &#34;Gelbėkit vaikus&#34;</p><p>2015 11 21 <strong>&#34;Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas mediacijoje&#34;</strong> (8 ak. val.) organizavo Mykolo Romerio universitetas</p><p>2015 11 14<strong> &#34;Derybos - sėkmingos mediacijos pagrindas&#34;</strong> (8 ak. val.) organizavo Mykolo Romerio universitetas</p><p>2015 05 23<strong> &#34;Mediacijos atvejų analizė pažengusiems&#34;</strong> (8 ak. val.) Mykolo Romerio universitetas</p><p>2015 05 09 <strong>&#34;Mediacijos teorija ir praktika pradedantiems&#34;</strong> (8 ak val.) organizavo Mykolo Romerio universitetas</p><p>2013 11 18-19 Teoriniai - praktiniai mokymai<b> &#34;Efektyvus NVO veiklos valdymas ir socialinis marketingas&#34;</b> (15 akad. val.), kuriuos organizavo Visuomeninė organizacija &#34;Gelbėkit vaikus&#34;</p>   memberships Narystė <p>Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė</p><p>Ukmergės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narė</p><p>Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimo valdymo komiteto narė</p><p>Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjungos &#34;Apskritasis stalas&#34; kontrolės komisijos narė</p><p>Asociacijos &#34;Šeima - vertybė&#34; steigėja</p><p>Viešosios įstaigos &#34;Lyderių karta&#34; steigėja</p><p>Ukmergės miesto vietos veiklos grupės valdybos narė</p>   Mokymų vedimo patirtis <p>2015 m.  &#34;Darbo ypatumai su problemų turinčiomis šeimomis&#34; (44 akad. val.)</p><p>2015 m. &#34;Darbas su elgesio problemų turinčiais vaikais ir jų šeimos nariais Ukmergės rajone&#34; (36 akad. val.)</p><p>2015 m. &#34;Bendravimo ypatumai socialinės rizikos aplinkoje&#34; (8 akad. val.)</p><p>2015 m. &#34;Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai. Iššūkiai ir galimybės Ukmergės rajone&#34; (8 akad. val.)</p><p>2016 m. Pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymas (24 akad. val.)</p><p>2016 m. &#34;Elgesio būdai konfliktinėse situacijose&#34; (8 akad. val.)</p><p>2016 m. &#34;Konfliktai ir jų valdymas&#34; (16 akad. val.)</p><p>2016 m. bendradarbiaujant su VšĮ &#34;Asmenybės brandos centras&#34; teiktos KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS UKMERGĖS RAJONO TULPIAKIEMIO KAIMO VAIKŲ DIENOS CENTRO (VDC) BENDRUOMENEI. </p><ul><li>Psichosocialinė pagalba vaikų dienos centrą lankantiems vaikams (80 akad. val.)</li><li>Sėkmingos tėvystės formavimo mokymai (24 akad. val.)</li><li>Darbo ypatumai teikiant paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams (30 akad. val.)</li></ul><p>2017 m. Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos namai tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo mokymai (24 val.)</p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup>   Papildoma informacija <p>2016 11 atestuota socialinė darbuotoja (GIMK programos mokytoja)</p> 

