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ASMENINĖ 
INFORMACIJA 

Evelina Solovjova  

 

  

 Lauko skg. LT-25110, Lentvaris, Trakų r. Lietuva  

 +37067162446    

 evelina.solovjova@gmail.com  

 

 

Lytis moteris | Gimimo data 02-03-1988 | Pilietybė Lietuvos 
Respublikos  

 
 

DARBO PATIRTIS 
  

 

 
IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   
 

2022-01-04 iki dabar  
 

           2019 08 – 2022 01 
 

2011 09 –  2019 08 
 
 

2015 12 – 2018 09 

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktorė. 
 
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos l.e. direktoriaus pareigas. 
 
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos lietuvių k. mokytoja 
metodininkė. 
 
Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė. 

 

             2010 09 – 2012 06 

 

 

 

 

                

              2006 09 – 2010 06 

 

 

 

              1996 09 – 2004 06 

 

 

              1994 09 – 2006 06 

 

 

 

 
Mykolo Romerio universitetas. Didlaukio g. 55, LT-08303, Vilnius. 
Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo studijų 
programos Švietimo įstaigų administravimo specializacijos 
magistrantūros studijos. 
 
 
Vilniaus pedagoginis universitetas. T. Ševčenkos g. 31, LT- 
03111, Vilnius. Lituanistikos fakultetas, Lietuvių filologijos 
bakalauro studijų programos bakalauras, mokytojo kvalifikacija. 
 
 
Trakų meno mokykla,  Karaimų g. 10, LT – 21104, Trakai. 
Fortepijono klasė. 
 
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla. Lauko g. 
20, Lentvaris, Trakų r. Lietuva. Vidurinis išsilavinimas. 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

 

 

 

 

Gimtoji kalba lenkų 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 
pateikimas 

žodžiu  
 

 
Anglų 

 
B1 B1 B1 B1 B1 

 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite 
lygmenį (jei žinote). 

 
 

 

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: 
įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama mokytoja ir Švietimo skyriaus 
specialiste. Vadovaudama ir bendradarbiaudama įvairiose darbo grupėse 
Dalyvaudama tarptautinėse, respublikiniuose, rajono seminaruose, konferencijose 
apie švietimą, kultūrinėje veikloje ir palaikydama bendradarbiavimo ryšius su 
socialiniais partneriais. 
 

Organizaciniai ir 
vadovavimo gebėjimai 

Vadybinių įgūdžių įgijau vadovaujant švietimo įstaigai, pirmininkavus švietimo 
įstaigos ir rajono metodinei mokytojų grupei. Organizavimo ir priežiūros patirties 
įgijau savivaldybės lygmeniu organizuodama įstaigų vadovų, atestacinės komisijos 
pasitarimus, analizuodama ir vykdydama mokinių pavėžėjimo, suaugusiųjų 
švietimo  ir pan. priežiūrą. Vadovavimo ir organizavimo įgūdžiai nuolat lavinami 
vadovaujant švietimo įstaigai (steigėjas, administracija, pedagogai, švietimo 
pagalbos specialistai, ūkio dalies specialistai, soc partneriai) 

Pageidaujamoms 
pareigoms reikalingi 

gebėjimai 

Gebu telkti komandas ir dirbti grupinį darbą, įtraukiant į kaitos procesą kuo 
daugiau kolegų. 
Gebu efektyviai komunikuoti: moku bendrauti, užmezgu vis naujus ryšius su 
socialiniais partneriais  

Gebu nuolat mokytis, dalinuosi patirtimi, organizuoju edukacines išvykas. 
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PAPILDOMA 

INFORMACIJA   
 

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijo
s 

apdorojima
s 

Komunikac
ija 

Turinio 
kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendima

s 

 
Įgudęs 

vartotojas 
Įgudęs 

vartotojas 
Įgudęs 

vartotojas 
Įgudęs 

vartotojas 
Įgudęs 

vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

 

Įrašykite kitas skaitmenines kompetencijas. Nurodykite, kaip jas įgijote. 
Pavyzdžiui:  

▪ gerai išmanau darbą su taikomąja programine įranga.  
 
 
Šių įgūdžių įgijau mokantis vidurinėje mokykloje, universitetuose, dirbdama 
mokyklose ir savivaldybėje. 

Kiti gebėjimai Mėgstu keliauti, todėl neretai organizuoju edukacines ir pramogines išvykas po 
Lietuvą, Lenkiją. Laisvalaikiu domiuosi sportu, padedu organizuoti jaunimui žygius, 
varžybas. 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B 

Publikacijos 

 

 

                                       

Narystės    

 

Pagyrimo raštai 

 

 

 

 

 

 

„Lietuvos garsių žmonių pėdsakais. Anykščiai“, Trakų r. laikraštis „Trakų žemė“, 
2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. 12 

„Lietuvos garsių žmonių pėdsakais. Druskininkai“. www. etaplius.lt, 2017 m. 

„Lietuvos garsių žmonių pėdsakais. Kaunas“ . Savivaldybės el. svetainė, 2018 m.  

 

 

Trakų r. LLS narė; Lietuvos Katalikų sąjungos narė 

 

LR Seimo Pirmininko pavaduotojo Jaroslavo Narkevič Padėka 2015 

Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėka 2016 

Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėka, 2018 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus padėka 2018 

 

 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences

