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ASMENINĖ INFORMACIJA REGINA URBANOVIČIENĖ 
 

  

 

  

  

   

Lytis Moteris | Gimimo data                    | Pilietybė Lietuvė 

 

DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

            2022-09-01 – iki dabar Direktorė 
 Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio r. 

2018-05-01 – 2022-08-30 Vyriausioji socialinė darbuotoja 
Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio r. 

▪ Socialinio darbo ir socialinių paslaugų organizavimas, dokumentacijos tvarkymas.  
Veiklos sritis arba ūkio šaka: Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, socialinė priežiūra institucijoje.  

            2018-03-01 – 2018-04-30 Socialinė darbuotoja 
 Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio r. 
 ▪ Darbas su globojamais (rūpinamais) vaikais. 
 Veiklos sritis arba ūkio šaka: Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, socialinė priežiūra institucijoje.  

 
2016-01-18 – 2018-02-28 

 
Socialinė pedagogė 

 
 

 
 

 
2003-09-02 – 2016-01-15 

 
 

 
 

 
2002-09-02 – 2003-09-01 

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio r. 

▪ Darbas su globojamais (rūpinamais) vaikais.  
Veiklos sritis arba ūkio šaka: Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, socialinė priežiūra institucijoje.  

 
Socialinė pedagogė 
Kupiškio r. Adomynės pagrindinė mokykla, A. Vilėniškio g. 8, Adomynė, Kupiškio r. 

▪ Darbas su mokiniais, jų socialinių poreikių bei socialinės gerovės užtikrinimas.  
Veiklos sritis arba ūkio šaka:  Vaikų ugdymo įstaiga, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 
papildomo ugdymo programas. 
 

Pradinių klasių mokytoja 
Kupiškio r. Adomynės pagrindinė mokykla, A. Vilėniškio g. 8, Adomynė, Kupiškio r. 

▪ Pradinių klasių vaikų mokymas.  
Veiklos sritis arba ūkio šaka:  Vaikų ugdymo įstaiga, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 
papildomo ugdymo programas.  

 

 

 

2003-09-01 – 2005-07-08 Edukologijos (socialinės pedagogikos šakos) magistro mokslinis 
laipsnis 

 

Vilniaus pedagoginis universitetas, Studentų g. 39, Vilnius  

▪ Įgytas gebėjimas teikti bei organizuoti socialinės paslaugas, projektų vadybos įgūdžiai; 
 

1998-09-01 – 2002-06-29 Edukologijos (pradinio ugdymo pedagogikos ir dailės krypties) 
bakalauro mokslinis laipsnis 

 

Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, Šiauliai  

▪ Įgyta pradinių klasių ir dailės mokytojos specialybė; 
 

1995-09-01 – 1998-06-23 Vidurinis išsilavinimas  

Kupiškio r. Šimonių vidurinė mokykla, Skapiškio g. 18, Šimonys, Kupiškio r.  

▪ Įgytas vidurinis išsilavinimas; 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 
 
 
 

         1986-09-01 – 1995-06-01  Pagrindinis išsilavinimas 
 Kupiškio r. Adomynės pagrindinė mokykla, A. Vilėniškio g. 8, Adomynė, Kupiškio r. 

Gimtoji kalba Lietuvių  kalba 

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Rusų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

Anglų kalba  A2 A2 A2 A2 A2 

 Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Gebu bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis įvairiomis temomis. Puikiai išmanau bendravimo 
specifiką su įvairių amžiaus tarpsnių vaikais: 

▪ bendravimo pagrindų išmokau studijuodama universitetuose; 

▪ bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama mokykloje, dirbdama su globojamais vaikais; 
organizuodama socialinių paslaugų teikimą. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Dirbdama Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namuose vyriausiąja socialine darbuotoja įgijau: 

▪ socialinių paslaugų organizavimo patirties (4 metai); 

▪ vadovavimo įstaigai patirties (1 metai ir apie 8 mėn.) įgijau laikinai eidama direktoriaus pareigas. 

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

Gebu vadovauti įstaigos kolektyvui, organizuoti, planuoti veiklas, racionaliai naudoti finansinius, 
žmogiškuosius ir laiko išteklius. Gebu dirbti komandoje ir individualiai:  

▪ turiu gerus personalo valdymo įgūdžius (šiuo metu laikinai einu Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų 
globos namų direktoriaus pareigas); 

▪ išmanau dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Geri darbo kompiuteriu gebėjimai:   

▪ moku naudotis Microsoft Office™ programa; 

▪ dirbu su Signa, SPIS programomis, DVS,  EPP sistemomis. 

Vairuotojo pažymėjimas Galiu vairuoti automobilius, kurių bendroji masė iki 3500 kg, iki 8 keleivių (neskaitant vairuotojo).  

B kategorija. 

Projektai 

 

2018 m. pateiktas projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 
teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ – Šeimos modelio bendruomeninių vaikų 
globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Panevėžio  regione. Laimėti 
du pasiūlymai 62400 Eur ir 71043,60 Eur vertės. Buvau atsakinga už šių projektų administravimą 
(reikiamų dokumentų rengimą) bei įgyvendinimą.  
 


