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Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Marija GAREJEVA 

Adresas(-ai) Laisvės g. 56-10, 30115 Ignalina, Lietuva 

Telefonas(-ai)  +37068380105   

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

 

Pilietybė  Lietuvos Respublikos 

Gimimo data 1982.08.03 

Lytis moteris 
  

  

Darbo patirtis  

Datos 2018-dabar 

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ignalinos rajono turizmo informacijos centro veiklos organizavimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Ignalinos rajono turizmo informacijos centras, Ateities g. 23, Ignalina 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Veiklos sritys: viešųjų turizmo informacijos paslaugų Ignalinos rajono užtikrinimas, 
turizmo informacijos rinkimo, analizavimo ir sklaidos organizavimas, įstaigos veiklos 
organizavimas ir kt. 

  

Datos 2011-2018 

Profesija arba pareigos Vietos plėtros strategijos administratorė (nuo 2016 m.) 
Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos projektų vadovė (iki 2016 m.) 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Projekto „Dvisektorė Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-
2020 m.“ 
Projekto „Ignalinos rajono kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimas bei kitų įstaigos 
projektų koordinavimas. 
Veiklos sritys: kvietimų teikti paraiškas dokumentacijos rengimas, vietos projektų 
vertinimas (daugiau nei 100 vietos projektų), jų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė, 
tarptautinių ir vietinių projektų inicijavimas, rengimas ir administravimas. Įstaigos 
veiklos organizavimas, viešųjų pirkimų vykdymas.  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, Ateities g. 23, Ignalina 
  

  

Datos 2003- 2011 

Profesija arba pareigos l.e.direktorės p., vadybininkė 
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Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įstaigos darbo organizavimas, veiklos planų sudarymas ir vykdymas, viešųjų pirkimų 
vykdymas. Konsultavimas, renginių organizavimas, projektų rengimas, paraiškų 
pildymas ir pan. 
Atstovavimas įstaigos vertinant verslo projektų paraiškas pagal Ignalinos rajono 
savivaldybės SVV programą, Darbo biržos vietinių iniciatyvų programoje.  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Viešoji įstaiga Ignalinos verslo informacijos centras, Ateities g. 23, Ignalina 

 
  

Išsilavinimas  
  

  

Datos 1999-2003 

Kvalifikacija Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Vilniaus universitetas 

  
  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Rusų, Lietuvių 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų  B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

Lenkų  A
2 

Pradedantysis 
vartotojas 

A2 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys  

  

Išklausyti seminarai 2020-dabar Gidų kursai (UAB „Senamiesčio gidas“) ir kt. 
 

2019 „Skaitmeninis turizmas. Įrankiai ir jų naudojimas“ 

   

  

 

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

