
 Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA VIRGINIJUS ANDRIUS BUKAUSKAS 

Draugystės g. 13-23, LT 31212 Visaginas (Lietuva) 

(+370)68501730    

virginijus.bukauskas@gmail.com 

Lytis Vyras | Gimimo data 1960-11-14 | Pilietybė lietuvis 

DARBO PATIRTIS

2015-12-01–2019-05-31 Juristas
SĮ (VĮ) "Visagino energija", Visaginas (Lietuva) 

Darbas su įmonės skolininkais, dokumentų teismui rengimas, įmonės interesų atstovavimas teisme, 
įmonės darbuotojų konsultavimas teisiniais klausimais.

2011-05-02–2015-09-16 Administracijos direktorius
Visagino savivaldybės administracija, Visaginas 

Savivaldybės institucijos veiklos organizavimas.

2005-12-19–2011-04-29 Teisėjo padėjėjas
Visagino miesto apylinkės teismas, Visaginas 

Teismo priimamų procesinių dokumentų projektų rengimas.

2005-10-01–2005-12-16 Vykdantysis direktorius - teisininkas
UAB "VITEDANAS", Ignalina 

Gamybos proceso organizavimas ir įmonės veiklos kontrolė. 

1999-10-04–2005-04-11 Štabo personalo skyriaus viršininkas
VSAT prie LR VRM Ignalinos AE apsaugos rinktinė, Visaginas 

VRM statutinis valstybės tarnautojas. Personalo valdymas, pareigūnų mokymo organizavimas.

1998-01-05–1999-10-04 Viršininkas
PPD prie LR VRM Visagino mokykla (mokymo centras), Visaginas 

Pasienio tarnybos pareigūnų mokymo proceso organizavimas ir vykdymas.

1997-05-07–1998-01-05 Generalinis inspektorius
Pasienio policijos departamentas prie LR VRM, Vilnius 

Pasienio policijos departamento dalinių ir padalinių veiklos kontrolė.

1994-10-01–1997-05-07 Viršininkas
PPD prie LR VRM Mokymo centras, Visaginas 

Pasieniečių mokymo proceso organizavimas ir vykdymas.

1992-04-01–1994-10-01 Viršininkas
KAM Valstybės sienos apsaugos tarnybos Specializuotas mokymo centras, Visaginas 

Pasieniečių mokymo proceso organizavimas ir vykdymas.
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1982-09-01–1992-03-18 Būrio vadas, radiotechninio bataliono ir pulko vadavietės operatyvinis budėtojas, 
atskirosios radiolakacinės kuopos ir radiotechninio bataliono vadas
Tarnyba Sovietinėje armijoje: Archangelsko sr., Vologdos sr., Kostromos sr., Leningrado sr. 

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2000-09-01–2004-06-25 Teisės magistras
Vilniaus universitetas, Vilnius 

1978-09-01–1982-07-16 Vadų taktinė, Automatinių valdymo sistemų inžinierius
Vilniaus aukštoji priešlėktuvinės gynybos radioelektronikos karo mokykla, Vilnius 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

anglų A1 A2 A1 A1 A2

rusų C2 C2 C2 C2 C1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Geri bendravimo įgūdžiai, įgyti dirbant pedagoginį ir vadovaujantį darbą. Greitai užmezgu kontaktą su 
įvairaus amžiaus ir tautybių asmenimis.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Lyderystė, geri organizaciniai ir vadovavimo komandai įgūdžiai, įgyti vadovaujant įvairaus dydžio 
kolektyvams.

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija, stažas nuo 1999 m. gegužės mėn.

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija Turinio kūrimas Saugumas
Problemų

sprendimas

Pažengęs vartotojas
Pažengęs
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė 
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