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Asmeninė informacija 
 

Vardas(-ai)  Pavardė(-ės)  Edita Žilienė 

Adresas(-ai)  Tylos takas 9, Raudondvaris Kauno raj. 

Telefonas(-ai)  Mobilusis telefonas +370 68750697 

El. paštas(-ai)  liningas@gmail.com 

 

Pilietybė  Lietuvos Respublikos 

 

Gimimo data  1968 09 15 

 

Lytis  Moteris 

 

Darbo patirtis 
 

Datos  1990-2004 

Profesija arba pareigos  Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

 Greitosios medicinos pagalbos paslaugos: būtinoji pagalba 

Darbovietės pavadinimas ir 

adresas 

 VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis.  Pramonės pr. 33, LT-51271, 

Kaunas 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

 Greitosios medicinos pagalbos paslaugos 

Datos  2003-2016   

Profesija arba pareigos  Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

 Greitosios medicinos pagalbos paslaugos: būtinoji pagalba 

Darbovietės pavadinimas ir 

adresas 

 VŠĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis. Pakraščio g. 7, LT-49426, Kaunas 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

 Greitosios medicinos pagalbos paslaugos 

Datos  Nuo 2006 m. liepos mėn. iki dabar 

Profesija arba pareigos  Medicinos psichologė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Medicinos psichologo paslaugos 

Darbovietės pavadinimas ir adresas  VŠĮ  Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras. P. Jašinsko g. 2, LT-70103, 

Vilkaviškis 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

 Asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

Datos       Nuo 2016 m. liepos mėn. iki dabar 



     

 

Profesija arba pareigos       Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

      Greitosios medicinos pagalbos paslaugos: būtinoji pagalba 

Darbovietės pavadinimas ir 

adresas 

     VŠĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis. P. Kriaučiūno g. 2,  7, LT-   

     68298,  Marijampolė       

     

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

      Greitosios medicinos pagalbos paslaugos 

 

 

Išsilavinimas 
 

Datos   2006-2009 

Kvalifikacija  Psichologijos magistras 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir tipas 

 Vytauto Didžiojo universitetas  

Kvalifikacijos lygmuo pagal 

nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

 VII lygio kvalifikacija  

Datos  2002-2006 

Kvalifikacija  Psichologijos bakalauras 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir tipas 

 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas  

Kvalifikacijos lygmuo pagal 

nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

 VI lygio kvalifikacija 

Datos  1987-1990 

Kvalifikacija  Medicinos felčeris  

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir tipas 

 Kauno aukštesnioji medicinos mokykla  

Kvalifikacijos lygmuo pagal 

nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

 IV lygio kvalifikacija 

   

 Gimtoji kalba(-os) 

Asmeniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

  

 

Lietuvių 
 

Kita kalba(-os) 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

 Europos lygmuo*   Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 

pateikimas žodžiu 

 

 

Anglų   A2  B1  A2  A2  A2 

Lenkų   B1  B1  B1  B1  A2 

Rusų   C2  C2  C2  C2  C2 

(*) Bendrieji Europos kalbų metmenys 

 

Socialiniai gebėjimai ir 

kompetencijos 
 Gebėjimas dirbti komandoje, pareigingumas, atsakingumas. Bendravimo įgūdžiai su 

pacientais, komandos nariais bei kitais sveikatos priežiūros specialistais. 

 

Organizaciniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

 Gebėjimas vadovauti komandos darbui. Gebėjimas organizuoti seminarus, konferencijas. 

Patirtis įgyta dalyvaujant Lietuvos psichologų sąjungos veikloje. 
 



     

 

Techniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

 Gebėjimas dirbti su greitosios automobiliuose esančiais medicinos prietaisais. Išmokusi 

darbo metu ir specialiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai 

ir kompetencijos 

 Gerai moku naudotis „Microsoft Office“ programomis (Word, Excel ir PowerPoint), SPSS 

programa. Gebėjimų pagrindai įgyti VDU. 
 

Kiti gebėjimai ir 

kompetencijos 

 Nuo 2015 m. turiu EuroPsy sertifikatą. Esu Lietuvos psichologų sąjungos narė, Klinikinio 

ir sveikatos psichologijos komiteto narė.  Nuolat tobulinu savo praktinę kvalifikaciją: 

dalyvauju konferencijose, seminaruose, kursuose. 
 

 

 

 

                                                                    

 

 


