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ASMENINĖ INFORMACIJA Įrašykite vardą(-us) pavardę(-s)  
[Nei viena CV antraštė neprivaloma, ištrinkite nereikalingas eilutes.] 

  

 Įrašykite gatvę, namo numerį, pašto kodą, miestą, valstybę  

 Įrašykite telefono numerį     Įrašykite mobiliojo telefono numerį        

 Įrašykite el. pašto adresą (-us)  

Įrašykite asmeninės (-ių) svetainės (-ių) adresą (-us)   

rašykite interneto telefonijos tinklo pavadinimą Įrašykite vartotojo vardą   

Lytis Nurodykite lytį | Gimimo data dd/mm/mmmm | Pilietybė Nurodykite pilietybę (-es)  
 

 

DARBO PATIRTIS   

[Informaciją apie kiekvieną darbą pateikite atskirais įrašais. Pradėkite nuo paskutinės darbovietės.] 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

[Informaciją apie kiekvieną mokymo/ugdymo įstaigą pateikite atskirais įrašais. Pradėkite nuo paskutinės mokymosi vietos.] 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

[Pašalinkite nereikalingas eilutes.] 

 

 

 

PAREIGOS, DĖL KURIŲ 
KREIPIAMASI 

PAREIGOS 
PAGEIDAUJAMOS PAREIGOS 
PAGEIDAUJAMOS STUDIJOS 

ASMENINIS PAREIŠKIMAS 

 rašykite pareigas, dėl kurių kreipiatės / pareigas / pageidaujamas 
pareigas / pageidaujamas studijas / asmeninio pareiškimo (ištrinkite 
nereikalingas eilutes kairėje esančiame stulpelyje)  

Įrašykite datas (nuo - iki) Įrašykite profesiją arba pareigas 

Įrašykite darbovietės pavadinimą ir adresą (jei reikia, įrašykite interneto svetainės adresą ir kitus 
duomenis). 

▪ Įrašykite pagrindines veiklas ir atsakomybes 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Įrašykite darbovietės veiklos sritį ar ūkio šaką  

Įrašykite datas (nuo - iki) Įrašykite įgytą kvalifikaciją Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Įrašykite įstaigos, kurioje įgijote išsilavinimą, pavadinimą ir adresą (jei reikia - ir valstybę)  

▪ Įrašykite pagrindinius dalykus / įgytus gebėjimus 

Gimtoji kalba Įrašykite savo gimtąją (-ąsias) kalbą(-as) 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Įrašykite kalbą Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį 

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

Įrašykite kalbą Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį 

 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 Įrašykite bendravimo gebėjimus. Nurodykite, kaip juos įgijote. Pavyzdžiui:  
▪ bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdamas pardavimų vadybininku 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Įrašykite  organizacinius / vadovavimo gebėjimus. Nurodykite, kaip juos įgijote. Pavyzdžiui:  

▪ gebu vadovauti komandai (šiuo metu vadovauju dešimties asmenų komandai)  
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 

PRIEDAI   

 

 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Įrašykite su pageidaujamomis pareigomis susijusius gebėjimus, kurių dar nepaminėjote. Nurodykite, 
kaip juos įgijote. Pavyzdžiui: 

▪ geri kokybės valdymo proceso įgūdžiai (šiuo metu vykdau kokybės audito procedūras) 

Skaitmeninė kompetencija ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį Nurodykite lygmenį 

 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 biuro programine įranga ( teksto redagavimo, skaičiuoklės, pateikčių 
rengimo) 

▪ gerai išmanau darbą su nuotraukų redagavimo programomis ‒ šiuos įgūdžius įgijau mėgėjiškai 
fotografuodamas 

Kiti gebėjimai Įrašykite savo gebėjimus, kurių dar nepaminėjote. Nurodykite, kaip šie gebėjimai buvo išugdyti. 
Pavyzdžiui:  

▪ dailidės amatas 

Vairuotojo pažymėjimas Įrašykite, kokios kategorijos transporto priemones galite vairuoti. Pavyzdžiui:  

▪ B 

Publikacijos 

Pristatymai 

Projektai 

Konferencijos 

Seminarai 

Apdovanojimai 

Narystės 

Rekomendacijos 

Pagyrimo raštai 

Kursai 

Sertifikatai 

Pašalinkite nereikalingas eilutes kairėje esančiame stulpelyje. 

Publikacijos pateikimo pavyzdys 

▪ Kaip tinkamai parengti gyvenimo aprašymą (CV), New Associated Publishers, Londonas, 2002. 

Projekto pristatymo pavyzdys: 

▪ Nauja Devono viešoji biblioteka. Vyriausiasis architektas, atsakingas už projektavimą, konkurso 
vykdymą ir statybos darbų priežiūrą (2008-2012) 

 Įrašykite visus prie CV pridedamus dokumentus. Pavyzdžiai: 

▪ suteiktų laipsnių ar kitų įgytų kvalifikacijų pažymėjimų kopijos 

▪ rekomendacijos iš ankstesnės darbovietės ar praktikos atlikimo vietos 

▪ straipsniai, mokslinių tyrimų pristatymas 

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

