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Gyvenimo aprašymas  

    
  

 
Asmeninė informacija 

 
 
 

Vardas Pavardė  Ramunė Pilelienė.  

Adresas M.K.Čiurlionio gatvė 71, buto Nr. 2  LT-65219, Varėna, 

Telefonas(-ai)    Mobilusis telefonas: 8 616 36231   

El. paštas ramune.pil@gmail.com 

Pilietybė Lietuvos Respublikos 

Gimimo data 1975-04-07 
  

Šeimyninė padėtis Ištekėjusi, vyras – Jonas, dukra – Kamilė (gim. 1998 m.), sūnus – Paulius (gim. 2002 m.) 
 
 

 
 
 
 
 

Darbas ar profesinės veikla 
 

                                     Darbo patirtis 
                                                        
                                                       Datos 
                            Profesija arba pareigos   
        Pagrindinės veiklos ir atsakomybės                                    
       Darbovietės pavadinimas ir adresas                                                                                          
  

                                                        Datos 

                             Profesija arba pareigos   
          Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

    
        Darbovietės pavadinimas ir adresas                                                     
 
                                                        Datos 

                             Profesija arba pareigos   
          Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 
        Darbovietės pavadinimas ir adresas                                                     
 
                                               Datos    

                             Profesija arba pareigos   
          Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 
        Darbovietės pavadinimas ir adresas                                                     
 
                                               Datos    

                             Profesija arba pareigos   
          Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 
        Darbovietės pavadinimas ir adresas                                                     

Socialinis darbas 
 
 
 
Nuo 2015-03-25 iki šios dienos „Varėnos socialinių paslaugų centras“ 
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams 
Socialinės veiklos organizavimas ir administravimas 
Varėnos socialinių paslaugų centras, M .K. Čiurlionio g. 61A, Varėna 
 
Nuo 2013-11-04 iki 2014-03-31 LPF Fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ 
Konsultantas kompleksinių bendruomeninių paslaugų mechanizmo modulio kūrimui 

   Darbas projekte  „Tvarus perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų    

   alternatyvų“. Reikalingos informacijos rinkimas ir pateikimas vykdant projekto veiklas. 

   Ukmergės g. 223, Vilnius 

    

   Nuo 2013-09-09 iki 2016-06-31 „Varėnos technologijos ir verslo mokykla“ 

Profesijos mokytoja 

Dalyko „Darbas su neįgaliaisiais ir rizikos grupės asmenimis“ dėstymas 

Varėnos technologijos ir verslo mokykla, J. Basanavičiaus g. 1, Varėna 

 
   Nuo 2013-08-29 iki 2015-03-12 „Varėnos socialinių paslaugų centras“ 

L. e. direktoriaus pareigas 

Įstaigos veiklos organizavimas ir administravimas 

Varėnos socialinių paslaugų centras, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna 
 

   Nuo 2011-05-10 iki 2013-08-29 „Varėnos socialinių paslaugų centras“ 

Socialinė darbuotoja 

Socialinis darbas 

Varėnos socialinių paslaugų centras, M .K. Čiurlionio g. 61A, Varėna 
  

                                                        Datos Nuo 2010-08-02  iki 2011-04-31 Varėnos VO „Ištieskime ranką vaikui“ 

Profesija arba pareigos 
          Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

         Darbovietės pavadinimas ir adresas 

Socialinė pedagogė 
Socialinis vaikų ugdymas 
Vaikų dienos centras „Versmė“, Z .Voronecko g. 2, Varėna 
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                                                         Datos 
                             Profesija arba pareigos 
          Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 
        Darbovietės pavadinimas ir adresas 
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka 

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

 
 

   2002-06-25 – 2003-11-24 UAB „Lyvida“, 
Siuvėja 
Drabužių siuvimas 

   UAB „Lyvida“, įmonė bankrutavusi 
siuvykla 
 

   2000-11-09 – 2002-06-07 UAB „Varėnta“, 
Siuvėja 
Drabužių siuvimas 
UAB „Varėnta“, įmonė bankrutavusi 
siuvykla 

  

                                
                                Išsilavinimas 

 

  

Datos   2007-10-01 – 2012-06-26 aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Kvalifikacija Socialinis pedagogas 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai  
gebėjimai 

  Socialinės, pedagogikos, psichologijos, teisės, vadybos, etikos ir kitos žinios 

 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  Vilniaus edukologijos universitetas, Socialinės komunikacijos institutas, 
  Socialinės pedagogikos katedra 
 

Datos 
                                               Kvalifikacija 
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

 

                                                       Datos 

                                               Kvalifikacija 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai 

          Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,                   

                                  pavadinimas ir tipas 

1993-09-01 – 1994-06-22 m. Vilniaus 1-oji politechnikos mokykla  
Pašto operatorė  
Klientų aptarnavimas, pašto paslaugų išmanymas    
Vilniaus 1-oji politeknikos mokykla  
Pamėnkalnio g. 11 

    
  
 1997-02-20  - 1997-05-20 UAB „Sigerija“ – siuvimas modeliavimas ir siuvimas pramoninėmis mašinomis  
  Siuvėja     
  Siuvimas, modeliavimas 

  UAB „Sigerija“ Specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo kursai 
  Vilnius, Konstitucijos pr. 12a      

 
                   

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
                                     Gimtoji kalba 

Gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos, prie kolektyvo, darbo sąlygų. 
Atsakingumas, punktualumas, iniciatyvumas 

 
Lietuvių 
 

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Komunikabilumas, mokėjimas dirbti kolektyve, gebėjimas organizuoti bendrą darbą, administravimas. 
Patirtis įgyta darbe, savanoriaujant NVO, kvalifikacijos kėlimo mokymuose. 

 
 

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gebėjimas apjungti kolektyvą bendram darbui, patirtis įgyta darbe ir kvalifikacijos tobulinimo 
mokymuose. 

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos Gebėjimas naudotis visa kompiuterine įranga, kopijavimo aparatais, spausdintuvais ir kt. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gebėjimas naudotis „Microsoft Ofice ™“ programomis (Word™ ir PowerPoint™) 
ECDL kursai (baigti 7 moduliai) 

                           Vairuotojo pažymėjimas  
                               
                          Papildoma informacija 

   1997-12-02 įgyta teisė vairuoti. B kategorija 
 
Nuo 2007-10-01 – 2010-08-02 
Varėnos rajono visuomeninės organizacijos „Ištieskime ranką vaikui“  savanorė 

  

 
 


