GYVENIMO APRAŠYMAS
JURGITA BUČINSKIENĖ
direktorius@visitjoniskis.lt
IŠSILAVINIMAS IR ĮGYTA KVALIFIKACIJA
2001-2003

Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, vadybos ir verslo adminstravimo
magistro kvalifikacinis laipsnis

1997-2001

Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Socialinių mokslų (vadybos ir
administravimo) bakalauro kvalifikacinis laipsnis

1986-1997

Joniškio Aušros vidurinė mokykla (dabartinė Aušros gimnazija), vidurinis
išsilavinimas

1986-1993

Joniškio muzikos mokykla (dabartinė Joniškio A. Raudonikio meno mokykla),
fortepijono klasė.

DARBO PATIRTIS
2016 – iki dabar Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, direktorė
2001- 2016 D.Bučinsko prekybos įmonė, vadybininkė
MOKYMAI/SEMINARAI
2019 metai

„Veidotyra – efektyvus instrumentas bendravime ir versle“.E.Pelienė- Venclovė, 2019-11-04
 Kūrybinga lyderystė ekonominėje veikloje. Vytautas Kontrimas. 2019-05-17/18.
 „ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR įgyvendinimas): esminiai aspektai ir
praktinės rekomendacijos“. I Dilienė, 2019-04-10
 Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui. R.Grigonienė. 2019-04-04
2018 metai
 Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų mokymai. Ekspertas. 2018-10-02/03
 Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė. Lietuvos viešojo administravimo institutas.
Pažymėjimo Nr. R-54248, 2018-09-27.
 Emocinis intelektas asmeniniams efektyvumui ugdyti. V.Juškienė. 2018-06-21
 Asmens duomenų apsaugos reikalavimų naujovės:ruošiamės pokyčiams šiandien“. Mokymo
ir konsultavimo centras. Pažymėjimo nr. 25236. 2018-04-04
2017 metai
 The world tourism organization (UNWTO), the UNWTO. Themis Foundation and the
Ministry of Economy of the Republic of Lithuania. Current trends in Tourism eMarketing. 13-14
November 2017, Kėdainiai, Lithuania.
 The international tourism forum „The Balts‘ Route“: prospects of cultural tourism. Certificate
No.61. 23 September 2017.
 Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų mokymai. Ekspertas. 2017-06-15.
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 Viešieji pirkimai: 2017 metų didieji pasikeitimai. UAB „Pokyčių valdymas“ Pažymėjimas
serija PV Nr. 6913. 2017-05-24.
 Naujasis darbo kodeksas: kaip pasirengti naujųjų nuostatų taikymui. Ekonomikos mokymo
centras. Pažymėjimo Nr. 22677. 2017-05-08.
2016 metai
 „Norvegijos karalystės patirtis, vietos savivaldos tvarus vystymasis, verslumo principų
taikymas“, „Norvegijos karalystės patirtis, vietos savivaldos tvarus vystymasis, savivaldybių
projektų ir investicijų valdymas“. Pažymėjimo Nr. PVMC NOR-2016-690
 The Practical Implications of Sustainability, under the framework of the International Year of
Sustainable Tourism for Development (sertifikatas). 2016-11-16/18.
 UAB „Pačiolis“ buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai, seminarai (sertifikatai)
 Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos mokymai (sertifikatai)
ĮGŪDŽIAI

 Lietuvių- gimtoji
 Anglų- įgudęs vartotojas
 Rusų- įgudęs vartotojas
 Vokiečių- pradedantysis

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
B kategorija, nuo 1997 metų

KOMPETENCIJOS







Dalyvauta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje „Efektyvi
komunikacija, siekiant sėkmingo organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo“ (49 val.),
išklausyta 27 auditorinių valandų mokymų, kaip: „Dalykinis bendravimas ir komunikacija
organizacijoje“ (lektorė- R.Mikailienė), „Viešas kalbėjimas- oratorystės menas“ (lektoriusV.Gaidamavičius), „Nesmurtinė komunikacija“ (lektorius- L.Benevičius), edukaciniame
užsiėmime „Bendravimas ir bendradarbiavimas, komunikuojant netradicinėse aplinkose“
(„Gėlių muzika“). 2019 m.spalio- gruodžio mėn.
Baigtas 8 val. trukmės įmonių, įstaigų ir organziacijų vadovų ir atsakingų asmenų
priešgaisrinės saugos mokymo programos kursas. Pažymėjimo nr. Š-19/045, išdavimo data:
2019 m.
Dalyvauta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje „Kelias į
organizacijos sėkmę- motyvuotas darbuotojas“ 8 val. seminare „Motyvacija organizacijoje.
Kokiomis priemonėmis užtikrinti darbuotojų aukštą kvalifikaciją“ ir tobulino komunikacijos
ir problemų sprendimo kompetencijas. Lektorius Juris Belte. Joniškio rajono švietimo
centras. Pažymėjimas Nr. 2419, 2018-12-04
Dalyvauta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje „Kelias į
organizacijos sėkmę- motyvuotas darbuotojas“ 10 val. seminare „Andragogikos ABC:koks
turėtų būti andragogas“ ir tobulino asmenines ir pažinimo kompetencijas. Joniškio rajono
švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 2419, 2018-12-04
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Latvijos Lietuvos turizmo konferencija “Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!”. Skaitytas
pranešimas tema “Turizmo sistema Biržuose, Pasvalyje, Pakruojyje ir Joniškyje. Akcijos
įtaka turizmui savivaldybėse”. 2018-10-13.
Dalyvauta programos „Keisti ir keistis- tai sielos erdvė ir pokyčių valdymas 8 val. seminare
„Konfliktinių ir sudėtingų situacijų valdymas“ ir tobulino kūrybiškumo ir problemų
sprendimo kompetencijas. Joniškio rajono švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 760, 2017-0919.
Dalyvauta programos „Keisti ir keistis- tai sielos erdvė ir pokyčių valdymas“ 8 val. seminare
„Bendravimo kultūros psichologiniai aspektai“ ir patobulino darbo organizacijoje ir
lyderystės bendradarbiavimo (su asmeniu ir komandoje) kompetencijas. Lektorius Juris
Belte. Joniškio rajono švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 725, 2017-09-04.
Baigta 16 val.trukmės darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimais programa, ir įgyta kompetencija sudaryti darbuotojams
saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Pažymėjimo nr. 17030219, išdavimo
data: 2017 m. kovo 16 d. Reg.Nr. 58.
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