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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Jurgita  Morozaitė 

Adresas(-ai) Alvito k., Šeimenos sen., Vilkaviškio raj. LT-70057, Lietuva  

Telefonas(-ai) +370 686 50491   

  

El. paštas(-ai) jurgita84@gmail.com 
  

Pilietybė Lietuvė 
  

Gimimo data 1984-04-20 
  

Lytis Moteris 
  

  
  

Darbo patirtis  
  

Datos 
Darbovietė 

                                                  Pareigos 
                                  Darbovietės adresas 
                            Darbovietės veiklos sritis 

                                                    
                                       Datos 

Nuo 2017-02-01 
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus 
Direktorė 
Paežerių dvaro rūmai, Paežerių k., Šeimenos sen., LT-70372, Vilkaviškio r. 

   Turizmas, kultūriniai renginiai. 
 
Nuo 2008-10-07  

Darbovietė Marijampolės apskrities viršininko administracijos, Suvalkijos (Sūduvos) regioninis kultūros centras 

Pareigos Direktorė 

Darbovietės adresas Paežerių dvaro rūmai, Paežerių k., Šeimenos sen., LT-70372, Vilkaviškio r. 

Darbovietės veiklos sritis 
 
 

                                                         Datos 
                                                 Darbovietė 

Pareigos 
Darbovietės adresas 

Darbovietės veiklos sritis 
 
 

 
Datos 

                                                 Darbovietė 
Pareigos 

Darbovietės adresas 
Darbovietės veiklos sritis 

 
 

 
                                                         Datos 
                                                 Darbovietė 

Pareigos 
Darbovietės adresas 

Darbovietės veiklos sritis  

Turizmas, kultūriniai renginiai. 
 
 
2007 kovas – 2007 lapkritis 
TEO LT, AB, Marijampolės skyrius 
Vadybininkė 
J.Basanavičiaus a. 9 A, LT-68002, Marijampolė 
Konsultavimas telekomunikacijų klausimais, klientų paieška, klientų aptarnavimo skyrius. 
 
 
 
2006 gruodis – 2007 vasaris 
UAB „Pramogos vaikams“ 
Kasininke-vaikų guvernantė. 
V. Kudirkos g. 3, LT-68176, Marijampolė 
Pramogos ir poilsis. 
 
 
 

   2006 liepa – 2006 spalis 
   Marijampolės apskrities viršininko administracijos, Suvalkijos (Sūduvos) regioninis kultūros centras 
   Kultūros renginių organizatorė 
   Paežerių dvaro rūmai, Uosių k., Šeimenos sen., LT-70372, Vilkaviškio raj. 
   Turizmas, kultūriniai renginiai. 
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                                Išsilavinimas  
 
 
                                                                                                                                                                                                Da 

 
 
 

Datos 
Kvalifikacija 

                              Įstaigos, kurioje įgytas 
                        išsilavinimas pavadinimas 
               Įgyta specialybė ir specializacija 

 
Datos 

2014 –  2016 
Magistro laipsnis 
Kauno technologijos universitetas 
 
Organizacijų vadyba 
 
2006 –  2008 

Kvalifikacija Bakalauro laipsnis 

                     Įstaigos, kurioje įgytas               
išsilavinimas, pavadinimas 

Vilniaus pedagoginis universitetas 
 

              Įgyta specialybė ir specializacija 
 

Muzikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. 
 

 
                                                      Datos 
                                                Kvalifikacija 

Įstaigos, kurioje įgytas               
išsilavinimas, pavadinimas 

Įgyta specialybė ir specializacija 
 
 

                                                      Datos 
                                                Kvalifikacija 

Įstaigos, kurioje įgytas               
išsilavinimas, pavadinimas 

Įgyta specialybė ir specializacija 
 

 
Datos 

Kvalifikacija 
Įstaigos, kurioje įgytas               

išsilavinimas, pavadinimas 
Įgyta specialybė ir specializacija 

  
 
                                 Asmeninės savybės 
 
 
               Darbo kompiuteriu gebėjimai ir                     
kompetencijos 
 
                          Vairuotojo pažymėjimas 
 

      Asmeniniai gebėjimai ir   
kompetencijos 

 
                                Gimtoji kalba(-os) 
                                   
                                  Kita kalba(-os) 
 
                                 Įsivertinimas 
                               Europos lygmuo* 
 
                                         Anglų k. 
                                          Rusų k. 

 
2002 – 2006 
Aukštasis neuniversitetinis 
Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas 
 
Muzikos pedagogika – vargonavimo specializacija. 

 
 
2000 – 2002 
Vidurinis 
„Aušros“ vidurinė mokykla Vilkaviškyje. 
 
 
 

 
1990 – 2000 
Pagrindinis 
Alvito pagrindinė mokykla. 
 
 

 
 
Savarankiškumas, sugebėjimas dirbti komandoje, kūrybiškumas, komunikabilumas, organizuotumas, 
diskretiškumas, atsakingumas, greitai įsisavinu naujas žinias, atkakliai siekiu užsibrėžto tikslo. 

 
MS Word (Pažangus); MS Excel (Pažangus); MS Power Point (Pažangus) 
 
 
B kategorija 
 
 
 

 
    Lietuvių k. 
 
    Anglų k., rusų k. 
 

        Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Įgudus Įgudus Įgudus Įgudus Pažengus 

Įgudus Įgudus Įgudus Įgudus Įgudus 
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                                              MOKYMAI 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Laikotarpis 
        Organizacijos pavadinimas ir tipas 
             Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Laikotarpis 
        Organizacijos pavadinimas ir tipas 
             Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Laikotarpis 
        Organizacijos pavadinimas ir tipas 
             Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 

 
                                             Laikotarpis 
        Organizacijos pavadinimas ir tipas 
             Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 
                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 
            Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 
                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 
            Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 
                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 
            Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 
                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 
            Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 
                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 
            Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 
                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 
            Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2008 m. birželis 
M.Martišiaus mokymo kursai 
Priešgaisrinės saugos pažymėjimas 
 
 
2008 m. birželis 
O.Čirvinskienės mokymo centras 
Darbų saugos pažymėjimas 
 
 
2008 m. rugsėjis 
Projektų vadybos centras 
Projekto rengimo praktika 
 
 
2008 m. rugsėjis 
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras 
„Įmonės dokumentų rengimas: naujovės ir aktualūs klausimai“ 
 
 
2008 m. rugsėjis 
V.Laukaitienės kvalifikacijos kėlimo kursai „Vananta“ 
Valstybės tarnautojo etika: viešųjų ir privačių interesų derinimas ir korupcijos prevencija 
 
 
2008 m. spalis 
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras 
Kultūros centro ir bendruomenės partnerystė 
 
 
2008 m. lapkritis 
UAB „Veiklos idėjos“ 
„Valstybinis socialinis draudimas ir darbo teisė, jų taikymas praktikoje ir naujovės“ 
 
 
2008 m. lapkritis 
UAB „Auditorių aljansas“ 
Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės perkančiosios organizacijos veikloje 
 
 
2008 m. gruodis 
Konsultacinė kompanija „Jostra“ 
Praktiniai mokymai „Kaip teisingai parengti investicinius projektus ir paraiškas turizmo projektams“ 

 
 

2009 m. lapkritis 
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras 
„Įmonės/įstaigos dokumentų rengimas ir įforminimas: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė“ 
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                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 
            Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 

 
 

                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 

               Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 

                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 

               Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 

                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 

               Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 

                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 

               Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 

                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 

               Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 

                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 

              Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 

                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 

               Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
 

                                            Laikotarpis 
       Organizacijos pavadinimas ir tipas 

               Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 

2010 m. vasaris 
Asmenybės raidos centras 
„Teisė (darbo ir sutarčių teisė)“ 
 
 
2010 m. kovas 
Asmenybės raidos centras 
„Viešinimas, pristatymas“ 
 
 
2010 m. balandis 
Asmenybės raidos centras 
„Projektų valdymas“ 
 
 
2010 m. balandis 
Asmenybės raidos centras 
„Asmeninių kompetencijų valdymas“ 
 
 
2010 m. balandis 
Asmenybės raidos centras 
„Administravimas ir biuro valdymas“ 
 
 
2010 m. balandis 
Asmenybės raidos centras 
„Viešieji pirkimai“ 
 
 
2010 m. gegužis 
Asmenybės raidos centras 
„Personalo valdymas ir motyvacija“ 
 
 
2010 m. gegužis 
Asmenybės raidos centras 
„Strateginis valdymas, planavimas“ 
 
 
2010 m. lapkritis 
Statybos inžinierių asociacija 
„Meninių – skydinių parketų bei tapetų istorija Europoje ir Lietuvoje“ 

  

Laikotarpis 
Organizacijos pavadinimas ir tipas 

                Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 

2017 m. balandis 
Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 
Civilinės saugos mokymai 
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Laikotarpis 
Organizacijos pavadinimas ir tipas 

                 Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
                                                Laikotarpis 
           Organizacijos pavadinimas ir tipas 
                Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
                                                 Laikotarpis 
            Organizacijos pavadinimas ir tipas 
                 Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
                                                 Laikotarpis 
            Organizacijos pavadinimas ir tipas 
                 Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
                                                 Laikotarpis 
            Organizacijos pavadinimas ir tipas 
                 Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
                                                 Laikotarpis 
            Organizacijos pavadinimas ir tipas 
                 Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
                                                 Laikotarpis 
            Organizacijos pavadinimas ir tipas 
                 Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 
 
                                                 Laikotarpis 
            Organizacijos pavadinimas ir tipas 
                 Gauta kvalifikacija ar gebėjimai 

2018 m. gegužis 
Viešųjų pirkimų ekspertų grupė 
„Viešųjų pirkimų mokymai“ 
 
2018 m. birželis 
UAB „Žinių centras“ 
„Naujausia personalo dokumentų rengimo praktika 2018 m.: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“ 
 
2018 m. spalis 
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ 
„Muziejaus strateginis valdymas: veiklos teisiniai aspektai ir muziejų prieinamumas“ 
 
2018 m. lapkritis 
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos 
„Mobilizacijos sistema, ginkluota ir neginkluota gynyba“ 
 
2018 m. lapkritis 
Krizių tyrimo centras 
Pagalbos teikimas staigios mirties ištiktam žmogui 
 
2020 m. lapkritis 
Lietuvos nacionalinis kultūros centras 
Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai kultūros centrų vadovams 
 
2021 m. birželis 
Lietuvos nacionalinis kultūros centras 
Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai kultūros centrų vadovams 
 
2021 m. rugsėjis 
ADA Mokymai, tyrimai konsultacijos 
„Viešųjų pirkimų problematika ir praktiniai aspektai“ 

 


