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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Ernesta Rudžiuvienė 

Adresas(-ai) Pergalės 18,Cirkliskio km. Švenčionių raj, Lietuva  

Telefonas(-ai)    Mobilusis telefonas:  +37067440362 

El. paštas(-ai) erudziuviene@gmail.com 
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos 
  

Gimimo data 1959-07-23 
  

Lytis Moteris 
  

  

Darbo patirtis  
  

Datos 1977-07-05   

Profesija arba pareigos Priimta dirbti pagalbinio ūkio buhalterės pareigose 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Invalidų namai ‚‘Strūna‘‘ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  

  

Datos 1980-07-17 

Profesija arba pareigos Pervesta vyr. buhalterės pareigoms 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Pakeistas pavadinimas ‚‘Strūnos psichoneurologinis internatas‘‘ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  

  

Datos 1981-03-10 

Profesija arba pareigos Atleista iš darbo (asmeniškai prašant) 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Strūnos psichoneurologinis internatas 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  

  

Datos 1981-04-10 

Profesija arba pareigos Priimta buhalterės pareigoms 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Cirkliškio TŪT 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  

  

Datos 1985-01-01 

Profesija arba pareigos Pervesta vyresniąja buhalterė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Cirkliškio TŪT 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  
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Datos 2001-09-03 

Profesija arba pareigos Priimta buhalterinės apskaitos profesijos mokytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 2007-06-21 patvirtinta vyresniojo profesijos mokytojo (buhalterinė apskaita) kvalifikacinė kategorija 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Švenčionių profesinio rengimo centras, Liepų alėja 2, Cirkliškio k. Švenčionių r. 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Profesinis mokymas 

  

Datos Nuo 2009-12-21 

Profesija arba pareigos Paskirta l. e.  vyr. finansininkės pareigas 
Nuo 2010-03-01 Vyr. finansininkė 
Buhalterinės apskaitos vyr. profesijos mokytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Centro finansų apskaita 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Švenčionių profesinio rengimo centras, Liepų al.2, Cirkliškio k., Švenčionių r. 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Profesinis mokymas 

  
  

Išsilavinimas Aukštesnysis 
  

Datos 1977-06-25 

Kvalifikacija Žemės ūkio buhalterinės apskaitos specialybė 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas 
 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

 
 

Gimtoji kalba(-os) Lenkų 

Kita kalba(-os) Kalbų mokėjimas: įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą (1-puikiai; 5-pagrindai) 

Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Lietuvių 1 1 1 

Rusų 1 1 1 

Anglų -- -- -- 

Vokiečių 4 4 5 
  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Darbas su modifikuota pagal VSAFAS reikalavimus programa „Stekas apskaita“, Valstybės biudžeto 
apskaitos sistema (VBAMS) programa „NAVISION“, darbas su programa „VSAKIS“. Elektroninė 
bankininkystė. 
Darbas su programomis „WORD“, „EXCEL“. 

  

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)  
  

Papildoma informacija Parengti ir vykdyti projektai: 
Dalyvavimas vykdant projektus 
Projektas VP3-2.2 ŠMM-13-V-04-005 „Mokymo bazės, skirtos pirminių įgūdžių įgijimui ir vėlesniam jų 
tobulinimui sektoriniuose praktinio mokymo centruose, sukūrimas Švenčionių profesinio rengimo 
centre“. 
Projektas Leader-12-Švenčionys -02-004 
Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos“ 
II prioritetas „VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant gerinti gyventojų gyvenimo kokybė“ 
priemonė „visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra“. 
Projektas su keliais Dotacijos gavėjais pagal ERASMUS + Programa1. 

  

 


