
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

 

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-ės) Giedrė Streikauskaitė 

Pilietybė lietuvė 

Lytis 

                            Telefonas 

                             El.paštas 

                               

moteris 

8 683 55737 

kaisiadorys@gmail.com 

 

Darbo patirtis  

 

Datos 

 

2008 05 07 – šiuo metu 

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Įstaigos veiklos koordinavimas, darbo organizavimas, klientų 

konsultavimas verslo pradžios, verslo įteisinimo formos 

pasirinkimo, įmonių registravimo, darbo teisės, paramos verslui, 

verslo planavimo, finansavimo, informacinių technologijų, 

dokumentų tvarkymo, licencijų ir kt. klausimais, verslo ir turizmo 

informacijos teikimas, projektų rengimas ir vykdymas, verslo ir 

turizmo renginių, seminarų, mokymų organizavimas, jaunimo 

verslumo ugdymo, patriotiškumo skatinimo, turizmo tematika 

renginių vedimas, turizmo leidinių rengimas, straipsnių verslo ir 

turizmo tematika rašymas, verslininkų apdovanojimų, sąskrydžių, 

diskusijų, mainų orgnanizavimas, kitos veiklos 

Darbovietės pavadinimas 

ir adresas 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, Gedimino g. 

48, Kaišiadorys, LT-56121, tel. 8 346 60466 

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka 

Verslo konsultacijos ir informacija, mokymai, turizmo informacija 

  

Datos 2002 06 03 – 2008 05 06 

Profesija arba pareigos Vadybininkė (2 metai l.e. direktoriaus pareigas) 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Klientų konsultavimas verslo klausimais, informacijos teikimas, 

projektų rengimas ir vykdymas, įstaigos dokumentų tvarkymas, 

biuro paslaugų teikimas, viešųjų pirkimų organizavimas, renginių 

organizavimas 

Darbovietės pavadinimas 

ir adresas 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, Gedimino g. 

48, Kaišiadorys, LT-56121, tel. 8 346 60466 

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka 

Konsultavimas, mokymai, turizmo informacija 

  

Datos 2001 10 05 – 2002 06 02 

Profesija arba pareigos Savivaldybės administratoriaus padėjėja 

mailto:kaisiadorys@gmail.com


Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Klientų priėmimas, korespondencijos tvarkymas, administratoriaus 

ir jo pavaduotojų darbotvarkės planavimas, dokumentų rengimas, 

informacijos sklaida, protokolavimas, įdarbinimo konkursų 

organizavimas, personalo dokumentų tvarkymas 

Darbovietės pavadinimas 

ir adresas 

Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 

Kaunas, tel. 8 37 305503 

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka 

Viešasis administravimas 

  

Datos 2004 – 2005  

Profesija arba pareigos Bibliotekininkė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Klientų aptarnavimas, knygų ir dokumentų tvarkymas 

Darbovietės pavadinimas 

ir adresas 

Kaišiadorių rajono viešoji biblioteka, Gedimino g. 69, Kaišiadorys, 

tel. 8 346 51284 

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka 

Biblioteka, kultūros sritis 

  

Išsilavinimas  

  

Datos 1999 - 2001 

Kvalifikacija Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis 

Pagrindiniai dalykai, 

profesiniai gebėjimai 

Vadyba, ekonomika, raštvedyba, marketingas, verslo organizavimas, 

personalo valdymas, verslo planavimas, teisė, tarptautinis 

marketingas, darbo teisė, kt. 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas 

ir tipas  

  Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas 

Kvalifikacijos lygmuo 

pagal nacionalinę arba 

tarptautinę klasifikaciją 

Magistras 

  

Datos 1995 - 1999 

Kvalifikacija Verslo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

Pagrindiniai dalykai, 

profesiniai gebėjimai 

Vadyba, mikroekonomika, makroekonomika, raštvedyba, 

marketingas, verslo organizavimas, personalo valdymas, verslo 

planavimas, teisė, kt. 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas 

ir tipas  

  Vytauto Didžiojo universitetas 

Kvalifikacijos lygmuo 

pagal nacionalinę arba 

tarptautinę klasifikaciją 

Bakalauras 

  



Asmeniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių k. 

  

Kita kalba(-os) Anglų, rusų, vokiečių k. 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 

 

Lietuvių   C2  C2  C2  C2  C2 

Anglų    B2  C1  B1  B2  C1 

Rusų    B1  B1  B1  B1  A2 

Vokiečių    A2  A2  A2  A2  A2 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Patirtis projektuose  Projektai „Viešųjų paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių rajone“ 

(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m.) ir „Viešųjų turizmo 

paslaugų teikimas Kaišiadorių rajone“ (2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 m.) 
Aprašymas: verslo konsultacijos, informacijos teikimas, verslo ir 

turizmo renginių organizavimas, vedimas, mokymai, rinkodara. 

Rolė – projekto vadovė. Projekto administravimas, koordinavimas, 

viešųjų paslaugų verslui teikimas (verslo konsultacijų teikimas 

verslo pradžios ir plėtros temomis (verslo idėjos aptarimas, verslo 

įteisinimo formos pasirinkimas, mokesčiai, buhalterinė apskaita, 

verslo planavimas, rinkodara, finansavimas, pardavimai, sutartys, 

raštvedyba, parama verslui, darbo teisė ir kt.), mokymų ir seminarų 

organizavimas, vedimas, verslo diskusijų organizavimas ir kt.), 

viešųjų turizmo paslaugų teikimas (turizmo informacija, leidiniai, 

maršrutai, turizmo renginių organizavimas, rinkodara). 

Įgyvendinimo laikotarpiai: 2013-01-02 – 2013-11-30, 2014-01-02 – 

2014-11-30, 2015-01-02 – 2015-11-30, 2016-01-01 – 2016-11-30, 

2017-01-02 – 2017-11-30, 2018-01-02 – 2018-11-30, 2019-01-02 – 

2019-11-30. 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m. projektų metu 

buvo suteikta 3365 val. konsultacijų verslo pradžios ir verslo plėtros 

temomis.  

 

Projektai „Viešųjų paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių rajone 

2011 m.“ ir „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių 

rajone 2011 m.“ 

Kaišiadorių rajono savivaldybė. 

Aprašymas: verslo konsultacijos, informacijos teikimas, verslo ir 

turizmo renginiai, mokymai. 

Rolė – projekto administratorė. Projekto administravimas, 

koordinavimas, viešųjų paslaugų teikimas (konsultacijų, renginių ir 

kt.) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt


Įgyvendinimo laikotarpis: 2011-03-25 – 2011-12-30. 

 

Projektai "Pradėk verslą Kaišiadorių rajone" (I ir II etapai) 

Lietuvos Respublikos nacionalinė parama, Lietuvos verslo paramos 

agentūra.  

Aprašymas: verslo konsultacijos, informacijos teikimas, renginiai, 

mokymai.  

Rolė - projekto vadovė. Projekto administravimas, konsultacijų 

teikimas, renginių organizavimas, seminarų vedimas norintiems 

pradėti verslą asmenims. 

Įgyvendinimo laikotarpiai: 2010-02-01-2010-07-30 ir 2010-08-01 – 

2010-11-30. 

* Analogiški projektai „Viešųjų paslaugų verslui teikimas 

Kaišiadorių rajone“ buvo vykdomi ir ankstesniaisiais metais (2009, 

2008, 2007 m., iki tol – teikiamos viešosios paslaugos verslui ne 

projektiniu pagrindu), kuriuose Giedrė Streikauskaitė teikė 

konsultacijas ir informaciją pradedantiesiems verslininkams, 

organizavo mokymus ir seminarus. 

 

Projektas "Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant 

regioninį verslo potencialą“ (centras dalyvavo partnerio teisėmis, 

pareiškėjas - LEPA). 

ES struktūriniai fondai, Lietuvos verslo paramos agentūra. 

Aprašymas: suteiktos verslo konsultacijos, suorganizuoti renginiai, 

mokymai.  

Rolė - projekto vadovė. Konsultacijų teikimas, renginių 

organizavimas. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009-09-01 - 2009-12-31. 

 

Projektas "Turistinio leidinio "Pasižvalgykime po Kaišiadorių 

kraštą" leidyba".  

Lietuvos Respublikos nacionalinė parama, Ūkio ministerija.  

Aprašymas: sukurtas ir išleistas rajono žemėlapis su turizmo 

objektais.  

Rolė - projekto vadovė.  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2008-09 – 2008-12. 

Šiuo pagrindu žemėlapis atnaujinamas 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 m. 

 

Projektas "Kaišiadorių rajono verslo aplinkos vadovas".  

ES struktūriniai fondai, Europos regioninės plėtros fondas, Lietuvos 

verslo paramos agentūra. 

Aprašymas: atlikta Kaišiadorių rajono verslo aplinkos analizė, 

suformuluotos išvados bei pasiūlymai, sukurtas informacinis rajono 

verslo portalas bei išleistas leidinys "Kaišiadorių rajono verslo 

aplinkos vadovas".  

Rolė - projekto vadovė. Projekto koordinavimas ir dalies veiklų 

vykdymas. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2007-01-01 – 2008-02-28. 

 

Projektas “Verslumo skatinimo iniciatyva”.  

Phare 2002 ESS  programos projektas. 

Aprašymas: Tikslas - Kauno apskrities verslininkų gebėjimų 

stiprinimas panaudojant sukurtą paslaugų verslui įstaigų tinklo 



infrastruktūrą ir rengiantis administruoti ir naudoti ES struktūrinių 

fondų paramą. Projekto metu buvo sukurtos trys išsamios metodinio 

mokymo priemonės, skirtos rengiantiems verslo planus, pakelta 

pareiškėjo ir partnerių organizacijų darbuotojų kvalifikacija. 

Rolė - projekto vadovo asistentė. Mokymų vedimas, metodinės 

medžiagos rengimas. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2004 – 2005. 

 

Tarptautinis projektas ECSA (Apsikeitimas patirtimi mažinant 

socialinį atskirtį). Darbas su vietos socialinės ekonomikos dalyviais, 

užsienio partnerių gerosios patirties sklaida vietiniame lygmenyje. 

2004 m. 

 

Tarptautinis projektas SCOPE (Socialinės ekonomikos iniciatyvų 

skatinimas). Veikla socialinės ekonomikos srityje, siekiant acquis 

communautaire įsisavinimo vietoje. 2003 m. 

 

Kiti verslo ir turizmo projektai. 

  

Įgyta kvalifikacija 

patvirtinta sertifikatais 

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistė. Darbų saugos 

pažymėjimas, UAB „Darbosaugos konsultacijos“, 2016 m. paž. Nr. 

924, Priešgaisrinės saugos pažymėjimas, 2016 m., paž. Nr. 6244, 

ECDL vartotojo pažymėjimas (pagal 7 modulius).  

  

Kita įgyta kvalifikacija ir 

patirtis  
Dalyvauta mokymuose ir seminaruose:  

„Kaip atsivesti turistą pas save“, „Kultūros keliai regionų vystymui“, 

„Darbo teisė ir duomenų apsauga“, „Viešasis sektorius ir žiniasklaida. 

Kaip priversti socialinius tinklus dirbti sau“, „Investicijų planas 

Europai - konsultacijos Lietuvos MVĮ, Savivaldybėms ir 

konsultantams“, „Socialinis verslas“, „Viešasis sektorius ir 

žiniasklaida. Kaip priversti socialinius tinklus dirbti sau“, „Darbo 

teisės reforma“, „Darnusis turizmas“, „Turizmas visiems: iššūkiai ir 

galimybės“, "Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara", 

"Darbuotojai nori dirbti! Motyvavimas XXI-ajame amžiuje", 

"Dokumentų valdymas įmonėse ir įstaigose (praktinis taikymas)", 

„Verslo kūrimas“, „Dokumentų rengimas, įforminimas ir tvarkymas“, 

„Projektų valdymas“, „Mažoji bendrija“,  „Žinios + inovacijos = 

ilgalaikis konkurencinis pranašumas“, „Darbo kodekso pakeitimai“, 

„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Sėkmingas vadovavimas“, 

“Motyvacija nepiniginėmis priemonėmis”, iuolaikiniai vadybos 

įrankiai“, „Kursai mokymų vadovams“, „Komandinio darbo 

mokymai“, „Verslas ir personalo valdymas“, „Finansų analizė, 

kontrolė ir valdymas“, „Bendravimo su klientais įgūdžių 

tobulinimas“, „Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, techninis 

produktų reglamentavimas, kokybės vadybos sistemos“, „Verslo 

planavimas“, „Įmonės valdymas“, „Personalo valdymas“, 2002-2018 

m. dalyvauta įvairiuose verslo ir turizmo srities mokymuose ir 

seminaruose Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre. 

Darbas komisijose ir darbo grupėse: Kaišiadorių r. sav. smulkiojo 

verslo skatinimo fondo komisija, Paramos smulkiajam verslui, Šv. 

Jokūbo kelio, Žydų kultūros kelio, Regionų specializacijos, Valstybės 

atkūrimo 100-mečio, Darbdavių atrankos, Suaugusiųjų mokymosi ir 



kitose.  

Rajono turizmo ir renginių pristatymas tiesioginiame eteryje radijuje, 

vizitų-turų žiniasklaidos atstovams organizavimas. Rajono 

pristatymas tarptautinėse ir respublikinėse parodose.  

 

Kiti gebėjimai ir 

kompetencijos 

Darbas kompiuteriu: MS Windows, Word, Excel, Power Point,  

Outlook, Photoshop, Internet Explorer, Adobe Premiere, Adobe 

Lightroom, Googlemaps, Wix.com, Wordpress, kitos programos.  

Vairuotojo pažymėjimas, B kategorija, nuo 1997 m. 

Patirtis rengiant, administruojant ir vykdant įvairius Kaišiadorių 

turizmo ir verslo informacijos centro projektus. Straipsnių verslumo, 

vadybos, turizmo, renginių temomis rašymas, verslo ir turizmo 

paraiškų paramai gauti rengimas.  

Renginių, turizmo objektų fotografavimo patirtis profesionalia 

technika (11 m.). 

 
Pomėgiai, laisvalaikis 

 

Fotografija, gamta, Kaišiadorių krašto viešinimas, verslo, turizmo, 

valstybingumo tendencijų analizavimas, teminių, naujų renginių 

kūrimas ir iniciavimas, renginių ir lankytinų vietų viešinimas 

internete, socialiniuose tinkluose, visuomeninė veikla. 

 


