
 
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 
ASMENINĖ INFORMACIJA 
Vardas  Jūratė  

 

Pavardė  Savaikaitienė 
Telefonas (-ai)  8-343-25979 
El. paštas (-ai) tarnybamarijampole@gmail.com 
Adresas (-ai) Bažnyčios g. 19, Marijampolė 

PROFESINĖ PATIRTIS 
Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 
1991-05-01 
1997-12-01 

Vilkaviškio 
valdybos 
kultūros 
skyrius 

kolektyvo 
vadovas 
kūrybiniame 
susivienijime 

Vadovavimas vaikų dramos kolektyvui. Kolektyvo 
veiklos, planavimas,  organizavimas, koordinavimas 
su bendrais miesto renginiais 

  
1997-11-17  
2008-07-18 

Marijampolės 
moksleivių 
kūrybos 
centras 

estetinio 
sektoriaus 
vadovė 

Vadovavimas ( iki 27) meninės krypties kolektyvams 
ir būreliams.  
Papildomo ugdymo programų rengimas, pedagogų 
konsultavimas, programų vykdymo organizavimas, 
koordinavimas ir kontrolė. Įmokų, gaunamų už 
papildomo ugdymo paslaugas, apskaita. Bendrų 
renginių (konkursų, parodų, varžybų ir pan.) 
savivaldybės švietimo įstaigoms, organizavimas.  

 
2003-08-31  
2006-08-31 

Marijampolės 
Mokolų 
pagrindinė 
mokykla 

logopedė Vaikų kalbos ir kalbėjimo ugdymas 
(Kalbos ugdymo programų rengimas, pratybų 
organizavimas, bendra pedagoginė veikla mokyklos 
bendruomenėje). 

 
 2004-02-02  
 2007-06-01 

Vilkaviškio 
vyskupijos 
KKC vidurinė 
mokykla 

logopedė Vaikų kalbos ir kalbėjimo ugdymas 
(Kalbos ugdymo programų rengimas, pratybų 
organizavimas, bendra pedagoginė veikla mokyklos 
bendruomenėje). 

 
2006-09-25  
2009-09-28 

Marijampolės 
Jono 
Totoraičio 
pagrindinė 
mokykla 

specialioji 
pedagogė 

Švietimo pagalbos organizavimas mokykloje, 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, 
vadovaujant specialiojo ugdymo komisijai. 
Specialiosios pagalbos teikimas mokiniams veiklų ir 
pratybų metu, derinimas su pedagogų ir kitų švietimo 
pagalbos specialistų veikla. 

2007-09-03 
2017-03-31 

Marijampolės 
savivaldybės 
pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

specialioji 
pedagogė 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 
(planuojant vertinimo tikslus, turinį, būdus ir metodus, 
parenkant vertinimo medžiagą, pritaikant aplinką, 
laiką ir išteklius). Bendravimas ir bendradarbiavimas 
su savivaldybės švietimo įstaigomis, švietimo 
pagalbos specialistais, tėvais ir mokiniais. Metodinė 
veikla ir vadovavimas savivaldybės logopedų ir 
specialiųjų pedagogų metodiniam būreliui. Švietimo, 
komunikacinių ir informacinių naujovių naudojimas 
vykdant švietėjišką veiklą švietimo įstaigų 
bendruomenėms.  

 2017-05-04 
2021-02-26 

Kazlų Rūdos 
pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

direktorė Valstybinės ir regioninės bei savivaldybės švietimo 
politikos formavimas ir įgyvendinimas Kazlų Rūdos 
pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, vadovavimas 
įstaigai, jos nuostatuose nustatytų tikslų, uždavinių ir 
funkcijų įgyvendinimas. 



2021-03-01 Marijampolės 
savivaldybės 
pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

direktorė Švietimo politikos formavimas ir įgyvendinimas, 
vadovaujant Marijampolės savivaldybės pedagoginės 
psichologinės tarnybos strateginio plano rengimui ir 
įgyvendinimui, telkiant specialistus tarnybos 
uždaviniams ir funkcijoms vykdyti bei numatytoms 
veiklos programoms įgyvendinti. 

 


