
  
 

CURRICULUM VITAE 

 

1. Pavardė:  Mačiulaitienė 

2. Vardai:  Gaiva 

3. Gimimo data: 1969-11-24 

4. Pilietybė: lietuvė 

5. Išsilavinimas: aukštasis 

 

Įstaiga 

[laikotarpis nuo – iki] 
Suteikti laipsniai arba diplomai: 

1988 – 1992 ŠPI PMP mokytojo kvalifikacija 

2002 - 2004 KTU ekonomikos ir verslo vadybos studijos , ekonomikos ir verslo 

vadybos magistro laipsnis. 

6. Kalbų mokėjimas: nurodykite kompetenciją 1–5 balų skalėje (1 – puikiai; 5 – pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų C1 C2 B2 

Anglų B2 B2 B2 

Vokiečių A2 A2 A1 

 

7. Kiti įgūdžiai: MS Office, MS Windows, Internet Explorer, Excel, PowerPoint. Outlook Express. 

8.  Dabartinės pareigos: VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė 

9.  Darbo įmonėje trukmė:  16 metų. 

10. Profesinė patirtis: 

Nuo - iki Vieta 
Įmonė/Įstaig

a 
Pareigos Apibūdinimas 

1999 - 

2004 

Klaipėda 

Tilžės 48 Tel. 8 

699 75640 

Individuali 

įmonė „Būstas“ 

  

Vadybinink

ė 

Statybos ir santechnikos prekybos įmonės „Būstas“ 

dukterinės įmonės steigimo organizavimas ir 

veiklos priežiūra Klaipėdoje. Įmonės statybos 

darbų organizavimas. Įmonės plėtros strateginių 

planų rengimas ir įgyvendinimas. Tiekėjų paieška, 

kontraktų sudarymas. 

1992 - 

2003 

Vyturio g. 12, 

Jurbarkų sen., 

LT-74205 

Jurbarko r. Tel. 

844772 349 

Jurbarkų m-kla 

„Vyturėlis“ 

 

Vyr. 

mokytoja 

Mokymo planų rengimas, mokytojų metodinės 

veiklos organizavimas, pamokų vedimas, projektų 

rašymas. 

2003 - 

2004 

Ju Vydūno g. 

15, LT-74119 

Jurbarkas. Tel: 

844772561.  

Giedriaus 

Giedraičio 

gimnazija 

Vyr. 

ekonomikos 

mokytoja 

Ekonomikos pamokų vedimas, popamokinės 

veiklos organizavimas, jaunųjų verslininkų klubo 

subūrimas. 



Nuo - iki Vieta 
Įmonė/Įstaig

a 
Pareigos Apibūdinimas 

2004 - iki 

dabar 

 

 

 

 

 

Jurbarkas, 

dariaus ir 

Girėno 120 a, 

JurbarkasTel: 

8447 71407  

VšĮ Jurbarko 

verslo 

informacijos 

centras, 

reoragnizuotas į 

Jurbarko 

turizmo 

informacijos 

centrą 

Direktorė Įmonės veiklos organizavimas, vietos verslininkų ir 

gyventojų konsultavimas, mokymų ir seminarų 

vedimas bei organizavimas, paraiškų rengimas bei 

projektų įgyvendinimas.  

Įstaigos bei krašto reprezentacinių renginių 

organizavimas.  

 

 

2015-2020 Jurbarkas 

Vydūno g. 19, 

Miesto vietos 

veiklos grupė 

Direktorė Grupės subūrimas, įsteigimas, veiklos 

organizavimas, strategijos parengimas, vietos 

veiklos projektų rengimas, mokymų ir seminarų 

vedimas. 

 

14. Veiklos sritys Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre: 

• Įstaigos strategijos, veiklos ir užduočių formavimas ir koordinavimas. 

• Įstaigos įvaizdžio formavimas. 

• Darbuotojų atranka ir jų ugdymas. 

• Strateginių įstaigos bei paslaugų plėtros projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

• Darbas Jurbarko strateginio plano rengimo ekonomikos grupėje. 

• ES projektų rengimas, planavimas ir valdymas  

• Verslininkų konsultavimas, mokymų bei seminarų organizavimas . 

• Kvalifikacijos kėlimo kursų, verslo misijų, konferencijų, parodų verslininkams organizavimas. 

• Paraiškų ES struktūriniams bei kitoms finansavimo programoms rengimas ir administravimas.  

 

15. Veiklos sritys Vietos veiklos grupėje „Jurbarkas“(nebedirbu): 

• Veiklos grupės strategijos rengimas. 

• Veiklos grupės strategijos įgyvendinimo administravimas. 

• Konsultavimas ir mokymai paraiškų rengimo temomis. 

• Vietos bendruomenės telkimas. 

 

16. Parengti ir administruoti didesnės apimties projektai: 

1. „Verslo ryšių plėtros, tarp Jurbarko (Lietuva) ir Bogensė (Danija) regionų skatinimas, organizuojant 

mokymus vietos verslininkams ir dalijantis bendradarbiavimo patirtimi“ „Jurbarko verslo informacijos 

plėtros projektas 2004“. 

2. „Viešųjų  paslaugų verslui kokybės, kompleksiškumo plėtra įrengiant mokymų – konferencijų salę 

Jurbarke“  

3. „Rinkodaros priemonių diegimas Jurbarko rajono įmonėse“ 

4. „Jurbarko rajono seniūnijų gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“ 

5. „Jurbarko verslo informacijos plėtros projektas 2006“ 

6.  “Žemės ir miškų ūkyje dirbančių Jurbarko rajono gyventojų mokymas bei švietimas” 

7. “Ekonominio bendradarbiavimo skatinimas dalinantis Jurbarko rajono ir Suvalkų apskrities ekonominio 

vystymosi patirtimi. 

8. Profesinės kompetencijos didinimas verslo informacinių centrų veiklos kokybei užtikrinti  naudojantis 

Didižiosios Britanijos patirtimi" 

9. “ Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros” 

10. “Verslo ABC” 2012, 2013 

11.  „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir saugojant miesto parkų istorinį-kultūrinį 

paveldą“  3 mln EUR ir kiti. 2014-2016 metai. 



12. „Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Pagėgių rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų 

ženklinimas“. Nr.  05.4.1-LVPA-R-821 

13. „Nemuno kelias“ Nr. S-05.4.1-LVPA-K-808-01-0007.  

14. “Kauno gatvė pasakoja”  

15. “Startuok lengvai” ir kiti.  
 

18. Kvalifikacijos kėlimo kursų pažymėjimai:  

• Darbo teisė buhalteriams: naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybės nuo 2019-07-01. 2019 m.  

• The praktical Implications of Sustainability, under the Framework o the Internationa Year of Sustainable 

Tourism for Development, 2016 m. 

• Apgyvendinimo paslaugų ekspertų mokymai, 2016 m.  

• Kaip pristatyti pasauliui Lietuvos turizmo galimybes“ 2016 m. 

• Pakeisto ir papildyto LR Darbo kodekso praktinis taikymas ir efektyvus personalo valdymas“  2015 m. 

• VVG  „ Nemunas Strategijos rengimas“ ( 2012m , 2015 m.)  

• „Turizmo marketingas: nuo produktų iki patirties:2015 m. 

• Vietos projektų įgyvendinimas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas.( 2013 m.) 

• Europass mobility pažymėjimas ( 2010 m.) 

• General English Courrse Intermediate ( 2010 m.) 

• „Projektų, įgyvendinamų pagal Leader metodą, rengimas ir įgyvendinimas“ ( 2009 m.) 

• Įmonės finansų valdymas ( 2009 m. )  

•  „Impact of European Unijon Enlargement on tourism developmentin Europe“ Sertifikatas (2006 m.) 

• „ECDL (Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas), 7 moduliai“ pažymėjimas (2005 m.) 

•  „Vadovavimo psichologija“ pažymėjimas (2005m) 

•  „Finansų analizė, kontrolė ir valdymas“ pažymėjimas (2005m) 

• „ Verslo planavimas“ pažymėjimas (2005m) 

• „Paraiškų Europos sąjungos struktūriniams fondams rengimas ir projektų valdymas“ pažymėjimas (2005 

m.) 

 

 


