GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)
Asmeninė informacija
Vardas (-ai) Pavardė (- VILIJA VIRBICKĖ
és)
Pilietybė Lietuvė
Gimimo data 1978-11-06
Lytis Moteris

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Nuo 2010-05-04 ir dabar
Direktorė

Įstaigos valdymas. Informacijos teikimas pradedantiesiems ir verslą
plėtojantiems verslininkams: įmonės teisinės formos pasirinkimo,
registravimo procedūros, mokesčių ir buhalterinės apskaitos, personalo
valdymo, darbo teisės ir saugos, licencijų gavimo, finansavimo
galimybių, fondų paramos, bankų lengvatinių kreditų, rinkodaros,
pardavimo, produkto, paslaugos tobulinimo, raštvedybos, verslo
planavimo, sutarčių sudarymo ir valdymo, verslo pristatymo ir
reklamos klausimais. Organizavimas mokymų, seminarų, parodų.
Projektų ruošimas ir administravimas.
Darbovietės pavadinimas VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras
ir adresas Birutės g. 4, Kelmė
Darbovietės veiklos sritis Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
arba ūkio šaka

Datos Nuo 2003-12-02 iki 2010-05-04
Profesija arba pareigos Verslo konsultantė
Pagrindinės veiklos ir Informacijos teikimas pradedantiesiems ir verslą plėtojantiems
atsakomybės verslininkams: įmonės teisinės formos pasirinkimo, registravimo
procedūros, darbo teisės, licencijų gavimo, finansavimo galimybių,
fondų paramos, bankų lengvatinių kreditų, rinkodaros, raštvedybos,
verslo planavimo, verslo pristatymo ir reklamos klausimais.
Organizavimas mokymų, seminarų, parodų. Projektų ruošimas ir
administravimas.
Darbovietės pavadinimas VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras
ir adresas Birutės g. 4, Kelmė
Darbovietės veiklos sritis Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
arba ūkio šaka

Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės
Darbovietės pavadinimas
ir adresas
Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Nuo 2002-09-02 iki 2003-12-02
Geografijos mokytoja
Mokinių ugdymas (lavinimas, mokymas, auklėjimas), renginių, susirinkimų
organizavimas.
Šiaulių specialiojo ugdymo centras, Dainų 96, Šiauliai
Mokinių ugdymas(lavinimas, mokymas, auklėjimas).

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai

2003-2001
Magistras (vadyba)
Edukologiniai tyrimai, Kokybiniai ir kiekybiai metodai švietimo
vadybos diagnostikoje, organizacijos elgsena, suaugusiųjų didaktika,
Švietimo vadyba, ekonomika ir finansai, institucijų vadyba ir t.t.
Įstaigos, kurioje įgytas Šiaulių Universitetas
išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai

1997-2001
Bakalauras (pradinių klasių ir dailės mokytoja)
Švietimo vadyba, uţsienio kalbos, informatika, kalbos ir rašto kultūra,
ugdymo didaktika, psichologija, raštvedyba, Lietuvių kalbos didaktika,
statistika, matematika, raiškos meno pagrindai ir t.t.
Įstaigos, kurioje įgytas Šiaulių Universitetas
išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Gimtoji kalba(-os) lietuvių

Kita kalba(-os) rusų, anglų
Įsivertinimas
Supratimas
Europos lygmuo*
Klausymas Skaitymas

Lietuvių
Rusų
Anglų

Kalbėjimas
Rašymas
Bendravimas Informacijos
ţodţiu
pateikimas
ţodţiu
C1 puikiai C1 puikiai C2 puikiai C2 puikiai C2 puikiai
B1 l. gerai C1 puikiai B2

A2

gerai

B1 l. gerai A1

l. gerai B1
gerai

* Bendrieji Europos kalbų metmenys

A1

l. gerai

C2 puikiai

gerai

B1 l. gerai

Patirtis projektuose Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė. Paruošti ir
suadministruoti projektai: Kiaunorių kaimo bendruomenės visuomeninės
paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo
ugdymui(I ir II etapas), Mockaičių kaimo bendruomenės patalpų
remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms, Poilsio zonos
įrengimas prie Kumpiškės kaimo tvenkinio, Laugalio kaimo
bendruomenės materialinės bazės stiprinimas veiklos efektyvumui
gerinti, Paplūdimio įrengimas Lykšilio kaime, pritaikant visuomenės
poreikiams, Kultūros paveldo objekto, Kraţių kolegijos, vertybių
saugojimas ir prieţiūra, Sporto aikštelės įrengimas Liolių miestelyje,
„Vijurkų vaikų globos namų stadiono ir sporto aikštelės atnaujinimas“,
Vaidos Šaltmerienės IĮ medienos dţiovyklos ir katilinės
automatizavimas, Virginijaus Adomavičiaus mobilusis autoservisas.
Nacionalinė parama. Projektas „Pradėk verslą“. Projektas uţtikrino
fizinių asmenų, ketinančių pradėti verslą, viešųjų paslaugų
lengvatinėmis sąlygomis prieinamumą, ko pasėkoje buvo įkurtos 23
naujos darbo vietos. Bendras vadovavimas projektui, atsakomybė uţ
viso projekto eigą. Projekto vykdymas, informavimas, konsultavimas,
mokymas, renginių vedimas. Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2010-01-01
iki 2010-11-30.
VšĮ Lietuvos ekonominės plėtros agentūros projektas „Lietuvos įmonių
konsultavimas ir mokymai stiprinant regioninį verslo potencialą“ pagal
priemonę „ASISTENTAS 3“. Vadovavimas projektui, atsakomybė uţ
viso projekto eigą, verslo konsultacijų teikimas, renginių
organizavimas. Įgyvendinta eksporto mokymų programa, skirta
Lietuvos verslo konkurencingumo ir eksporto apimčių uţsienio rinkose
padidinimui, suteiktos 62 verslo konsultacijos, įvyko 9 specializuoti
renginiai. Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2009-09-01 iki 2009-12-31 .
Nacionalinės paramos projektai: vykdymas, atsakomybė uţ viso
projekto eigą „Konferencijos „SVV įmonių konkurencingumo
didinimo galimybės“ rengimas“, kuriuo siekiama padėti verslininkams
įgyti naujų ţinių, pagerinti verslo aplinką skatinant SVV įmonių
verslumą bei konkurencingumą. 2007-07-01 iki 2007-10-31. Projekto
vykdymas, atsakomybė uţ viso projekto eigą Leidinio „Investavimo ir
verslo plėtros galimybės Kelmės rajone“ leidyba, kuriuo siekiama
padidinti informacijos sklaidą apie verslo plėtrą, konkurencingumo
didinimą bei investavimo galimybes tiek Kelmės rajone, tiek Šiaulių
apskrityje. 2007-07-01 iki 2007-10-31 m.
Projekto vykdymas,
atsakomybė uţ viso projekto eigą „Kelmės verslininkų ir fizinių
asmenų misija į Norvegijos Karalystę“, kuriuo siekiama sudaryti
sąlygas Kelmės ūkio subjektams uţmegzti naujus ryšius, susipaţinti su
Norvegijos Karalystės rinka bei pasinaudoti Norvegijos Karalystės
įmonių patirtimi, taip prisidedant prie eksporto plėtros ir skatinimo
politikos įgyvendinimo, asmenys, ketinantys pradėti verslą, susipaţino su
Norvegijos verslu. 2007-07-01 iki 2007-10-31 m.
ES SF projektas (LVPA) „Kelmės turizmo ir verslo informacijos
centro viešųjų
paslaugų verslui plėtra“. Buvo sukurta
materialinė-techninė bazė, kuri leido uţtikrinti viešųjų paslaugų verslui
teikimą ateityje. Projekto vadovas. Įgyvendinimo laikotarpis nuo 200609-01 iki 2007-12-31.

Įgyta kvalifikacija 2017-02-22 LR Ţemės ūkio rūnai
patvirtinta sertifikatais Verslo kūrimas ir plėtra kaime: ES paramos panaudojimo galimybės
2016-11-08
UAB „Mokesčių srautas“ COUNT LAIN
„Darbo uţmokesčio skaičiavimo ypatumai ir naujovės. Naujos
redakcijos Darbo kodekso įtaka darbo uţmokesčio skaičiavimui nuo
2017 m.“
2016-09-13
LR ţemės ūkio rūmai
„Ţemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) veiklos ir valdymo
optimizavimas – teisės ir vadybos pagrindai, buhalterinė apskaita bei
mokesčiai“
2016-09-06
UAB „Mokesčių srautas“ COUNT LAIN
„i.MAS diegimo rekomendacijos. Kaip prisitaikyti apskaitos sistemas ir
įtaka apskaitos politikai. 2016 metų finansinių ataskaitų rengimo bei
mokesčių reglamentų pokyčiai“
2016-06-10
Šiaulių valstybinė kolegija
„Buhalterinės apskaitos pagrindai“
2016-02-25
UAB „Docinta“
„Buhalterinės apskaitos pagrindai“
2015-11-03
UAB „Mokesčių srautas“ COUNT LAIN
2015 m. mokestinės metinės atskaitomybės rengimas
2015-05-20
Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras
„Darbo uţmokesčio apskaičiavimas ir apskaita: praktika ir patarimai“
2014-05-19
Startum sprendimai
„Emocijų įtaka veiklos rezultatams“
2014-03-13
Startum sprendimai
„Bendravimo psichologija ir konfliktų valdymas“
2014-03-12
Startum sprendimai
„Efektyvi komuninkacija“
2014-03-05
Startum sprendimai
„Asmenybės įtaka organizacijos rezultatams“
2014-03-04
Startum sprendimai
Kaimo vietovių socialinio ir ekonominio konkurencingumo
stiprinimas“
2014-02-19
Startum sprendimai
„Idėjos pristatymo kalba
2014-02-18
Startum sprendimai
„Asmeninio laiko derinimas su VVG veikla“
2014-02-12
Startum sprendimai
„Viešas kalbėjimas“
2014-02-11
Startum sprendimai
„Strateginis valdymas“
2014-01-29

2010-10-07
LR Ţemės ūkio ministerija
Informavimas, motyvavimas, orientavimas ir konsultavimas
„Surask galimybę naujai veiklai“
2010-02-04
Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Kaimo turizmo veiklos skatinimas.
2010-03-05
Lietuvos respublikos ţemės ūkio rūmai
„Amatai smulkiame ūkyje-ekonominės naudos sukūrimas“
2010-03-17
Lietuvos Respublikos Ţemės ūkio ministerija
Konsultanto akreditavimo paţymėjimas(suteikta akreditacija teikti
konsultacijas verslo planų rengimo ir projekto administravimo
klausimais)
2010-03-05
Lietuvos Respublikos Ţemės ūkio rūmai
„Amatai smulkiame ūkyje, ekonominės naudos sukūrimas“
2006-06-22
VšĮ „Ekonominių-socialinių tyrimų ir mokymų centras“
Mokymų temos: Verslo samprata / Verslo plano struktūra / Įmonės
tarptautinės veiklos vystymas / Vadybos pagrindai / Strateginis įmonės
valdymas / Įmonės finansas / Verslo teisinis reglamentavimas / Įmonės
finansai ir mokesčių planavimas / Vadovavimo įgūdţiai ir įmonės
plėtra / Galimybės gauti finasines lėšas / ES struktūriniai fondai ir jų
teikiamos galimybės / Marketingo vadyba planavimas ir valdymas /
Finansinės paramos gavimoprojektų rengimas ir valdymas / Verslo
plano struktūra ir kita dokumentacija.
2005-06-16
AB „Lietuvos telekomas“ Kompetencijos ugdymo centras
„Nacionalinės mokesčių sistemos ypatybių atskleidimas ir
harmonizavimas su Europos sąjungos mokesčių sistema“.
2005-05-26
AB „Lietuvos telekomas“ Kompetencijos ugdymo centras
„Bendravimo su klientais įgūdţių tovulinimas“.
2005-03-24
AB „Lietuvos telekomas“ Kompetencijos ugdymo centras
„Paraiškų Europos Sąjungosstruktūriniams fondams rengimas ir
projektų valdymas“.
2005-06-30
VšĮ „Informacinių technologijų institutas“
Europos kompiuterio vartotojo paţymėjimas (ECDL).
2005-03-04
VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“
„Verslo plėtros projektų inicijavimas, rengimas ir valdymas“.
2004-10-22
UAB „Ekonomikos mokymo centras“
„Finansavimo šaltinių paieška“.
2004-08- 17-19 dienomis
UAB „Ekonomikos mokymo centras“
„Įmonės valdymas“.
2004-07-21
Konsultacinė firma „Jostra“
„RINKODARA“.

2004-06-15
Šiaulių kolegija
„Strateginio marketingo plano sudarymas“.
2003-11-28
VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“
„Praktinės verslo plėtojimo galimybės, naudojantis ES Struktūrinių fondų
parama“

Kiti gebėjimai ir Susipaţinusi su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
kompetencijos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą.

Papildoma informacija Tel. 8-427-61430, 867353489
El. pašas: direktore@kelmevic.lt

Priedai

Santuokos liudijimas

