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    45 m. 

22 m. darbo patirtis, tame tarpe:    

 22 m. teisinio darbo patirtis, iš jų: 
  16 m. korupcijos prevencijos srityje 
  13 m. teisės aktų analizės, vertinimo 
  10 m. teisės aktų rengimo 
  7 m. sutarčių teisės, etikos, elgesio, viešų ir privačių interesų derinimo 
  3 m. šeimos teisės 
  2 m. darbo ginčų teisės 
  2 m. tarnybinių pažeidimų tyrimų 
 20 m. vadovavimo ir administravimo, tame tarpe: 
  18 m. darbo grupėse, ekspertiniuose tyrimuose 
  15 m. studentų moksliniams darbams 
  4 m. viešajame sektoriuje, personalui 
  3 m. nevyriausybinėse organizacijose  
  3 m. privačiame sektoriuje, personalui  
 18 m. lektoriaus, eksperto, mokslinė: 
  15 m. pagal DS – Universitete: dėstyti 7 mokymų dalykai, tame tarpe strateginis planavimas 

teisininkams, teisės pagrindai vadybininkams. Rengti mokymų moduliai, konspektai, darbas 
nuotolinio mokymo MOODLE aplinkoje 

  6 m. pagal  DS, IDV ir sutartis: dėstyti 2 mokymų dalykai strateginis planavimas (viešajame 
sektoriuje, NVO), korupcijos prevencija (sistema, teisinis reglamentavimas, pasaulio patirtys).  

  14 projektų, iš jų - 8 ES ir tarptautiniai 
  >10 mokslinių pranešimų strateginio planavimo ir korupcijos prevencijos srityje 
  10 parengtų ir 9 publikuoti moksliniai straipsniai 
 16 m. strateginio planavimo, įstaigų veiklos gerinimo: 
   sukurta ES politikos vidaus saugumo srityje įgyvendinimo strategija Lietuvoje 
   suformuotos Teisingumo ministerijos veiklos efektyvumo gerinimo kryptys 
   dalyvauta kuriant NVO LATA strategiją 
   sukurta Lietuvos jaunimo problemų sprendimo strategija Lietuvos mastu 
   sukurta LR STT strateginio planavimo sistema, rengti strateginiai planai 
   dalyvauta kuriant LR Prokuratūros strateginio planavimo sistemą, strateginį veiklos planą 
   sukurta LR Prokuratūros audito sistema 
 5 m. viešųjų pirkimų patirtis, iš jų: 
  4 m. patirties dirbant CPViS, kaip paslaugų teikėjui 
  2 m. ES fondų, kaip TS rengėjui ir paslaugų gavėjui 
 Kitos patirtys: 
  administracinio darbo patirtis; 
  mokymo programų rengimo; 
  viešosios politikos; 
  darbo su žiniasklaida. 
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Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Dr. Nendrė ČERNIAUSKIENĖ 

Mobilusis telefonas: +370 648 46585   

El. paštas(-ai) el.p.: info@nendrecerniauskiene.lt; asmeninis: nendre.cerniauskiene@gmail.com       
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos 
  

Gimimo data 1976 m. spalio 21 d. 
  

 
 

Darbo patirtis  

 

Datos nuo 2019-01-01 iki dabar 

Profesija arba pareigos Konsultavimas, ekspertinė veikla, savanoriavimas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Atstovavimas teismuose 

 Pagal Vyriausiosios rinkiminės komisijos sprendimą – dėl inicijuoto REFERENDUMO – paskirta 
koordinatorė - https://www.vrk.lt/2021-06-29-nr-sp-170 

 Asmenų interesų atstovavimas, dokumentų rengimas teismams, policijai, prokuratūrai 

 Konsultacijos: 

 Įmonės veiklos vystymas, sutarčių teisė, projektinė veikla, kt. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1127499287639578&id=100011385520190&sfnsw=cl  

 UAB „Corporate Securitus“, Konstitucijos pr. 15-36, Vilnius, www.corporatesecuritus.com   

 UAB Pūko TV - Televizijos laidų vedimas, teminių laidų rengimas, programos tinklelio sudarymas, 
kt. https://www.youtube.com/watch?v=dQvP3p0muNI&t=1s 

 Rizikos vertinimas: 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės transport priemonių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo srityje 
vertinimo ataskaita, VĮ „Regitra“, 2019-09-25 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuota išvada pirkimų poreikio formavimo, pirkimų planavimo, 
valdymo srityse, UAB „Kauno vandenys‟, 2019-10-30 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuota išvada vykdant teritorijų planavimą, įgyvendinant bendrąjį 
planą, kontroliuojamų įmonių bei įstaigų valdymo ir jų veiklos priežiūrą bei viešuosius pirkimus, 
Alytaus miesto savivaldybė, 2019-10-15 

 Mokymai: 

 „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“ UAB „Kauno vandenys‟, 2019-10-01 

 „Interesų konfliktų valdymas“ (Tarnybinės etikos samprata ir turinys, pažeidimų pasireiškimo formos; 
Viešųjų ir privačių interesų derinimas, svetingumas, dovanos, privačių interesų deklaravimas;  Viešų ir 
privačių interesų sprendimo būdai, atstovavimo apribojimai, apribojimai pabaigus tarnybą/darbą; 
Naujovės viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje nuo 2020 m. sausio 1 d.), Lietuvos Respublikos 
Krašto apsaugos ministerija, 2019-10-24 

 „ Korupcijos prevencija: korupcijos apraiškos, atpažinimas, priemonės, veiksmai“ (Korupcijos požymių 
atpažinimas ir korupcijos prevencinės priemonės, veiksmai kovojant su korupcijos apraiškomis; 
Galimos korupcijos apraiškos ir kova su jomis Tarptautinių operacijų rajone: Afganistane, Irake, 
Malyje, Turkijoje), Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras, 2020-11-20 
 

 

https://lt.linkedin.com/pub/ph-d-nendre-cerniauskiene/67/b46/831
https://www.facebook.com/nendre.cerniauskiene
https://www.vrk.lt/2021-06-29-nr-sp-170
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1127499287639578&id=100011385520190&sfnsw=cl
http://www.corporatesecuritus.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dQvP3p0muNI&t=1s
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  "Atnaujinti ir pagausinti teisės žinias antikorupcinėje srityje“ ( I. Korupcijos samprata ir turinys, 
pasireiškimo formos, kaip atpažinti kasdieninėj veikloje; tarnybinės etikos samprata ir turinys, 
pažeidimų pasireiškimo formos; viešųjų ir privačių interesų derinimas, konfliktų valdymo galimybės ir 
priemonės: (privačių interesų deklaravimas, svetingumas, dovanos; atstovavimo apribojimai, 
apribojimai pabaigus tarnybą/darbą); naujovės viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje nuo 2020 
m. sausio 1 d.; II. Formuoti praktinį gebėjimą pasirinkti tinkamą elgesio variantą: praktinis situacijų 
aptarimas ir nagrinėjimas pasirenkant tinkamą elgesio variantą), UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra (VIPA), 2019-11-21 „Antikorupcinio sąmoningumo stiprinimas – tinkamas interesų konfliktų 
valdymas organizacijoje” (Tarnybinė etika, pažeidimai; Viešųjų ir privačių interesų derinimas, 
deklaravimas; Dovanos, svetingumas; Atstovavimo apribojimai; Naujovės nuo 2020-01-01), 
Pabėgelių centras, Rukla 2019-12-05 

 Nuotolinių mokymų kurso parengimas. „Korupcijos prevencijos ir tarnybinės etikos mokymai“  (Viešų 
ir privačių interesų deklaravimas; Dovanų politikos įgyvendinimas; Etikos (elgesio) normos; Korupcijos 
prevencijos priemonių valdymas; Tinkamas elgesys korupcinėse situacijose), VĮ „Regitra“, 2019-12-
15 

 „Antikorupcinio sąmoningumo stiprinimas - tinkamas interesų konfliktų valdymas organizacijoje” 
(Tarnybinė etika, pažeidimai; Viešųjų ir privačių interesų derinimas, deklaravimas; Dovanos, 
svetingumas; Atstovavimo apribojimai; Naujovės nuo 2020-01-01), Trakų rajono savivaldybė, 2019-
12-18  

 

 

Datos nuo 2020-11-13 iki 2022-03-24  

Profesija arba pareigos Seimo nario patarėja, (politinio pasitikėjimo) valstybės tarnautoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Teisės aktų analizė, organizacinis – metodinis darbas, pagalba teismuose, referendumo iniciatyva, kt. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Lietuvos Respublikos Seimas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Teisė, vadyba 
  

 
 

Datos nuo 2017-04-05 iki 2018-12-31 

Profesija arba pareigos Sveikatos apsaugos ministro patarėja korupcijos prevencijos klausimais, (politinio pasitikėjimo) 
valstybės tarnautojas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Korupcijos prevencija, veiklos administravimas, vadovavimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius www.sam.lt  

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Korupcijos prevencija: strategijų rengimas, tarpinstitucinių planų vykdymas, viešųjų pirkimų 
dokumentų ir sutarčių vertinimas, teisės aktų antikorupcinis vertinimas, bendradarbiavimas su 
tarptautinėmis organizacijomis, įstaigomis, teisėsaugos organizacijomis, skundų ir pažeidimų 
nagrinėjimas, tarnybiniai tyrimai, paskaitų skaitymas, paskaitų, diskusijų ir konferencijų organizavimas, 
viešųjų ryšių užtikrinimas (pranešimų rengimas, atsakymų į žurnalistų klausimus rengimas). 
Darbo rezultatai: 

 sukurtas 7 darbuotojų skyrius: atrinkti darbuotojai, deleguotos užduotys; 

 pradėti aktyviai vykdyti darbo drausmės tyrimai: (iki skyriaus atsiradimo, iki 2017 m. pb. 
būdavo  – 3-4 drausminiai tyrimai, inicijuojami personalo skyriaus. 2018 m. atlikti 22 tyrimai 
dėl 14 asmenų (2 asmenys atleisti, 3 atšaukti iš pareigų, 1 pasitraukė iš pareigų, 1 paskirta 
nuobauda, 6 tyrimai nutraukti)  

 parengtas anonimių pranešimų el. kanalas: teisinis reglamentavimas ir e-platforma; 

 vadovauta 2 ES projektams (viešinimo ir mokymų) (biudžetas > kaip 200.000 eur) 

 parengtas dovanų registro projektas; 

 parengtas ekspertų atrankos projektas; 

 parengta kovos su korupcija programos projektas; 

 parengti teisės aktų pakeitimai supaprastinantys pranešimo apie nusikaltimą procedūras. 

 kt.  

 Plačiau:  
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-pradeda-formuoti-aukstos-kvalifikacijos-specialistu-rezerva  
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-renginiai-skirti-tarptautines-korupcijos-dienai-pamineti   
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/iteikti-apdovanojimai-nesitaikstantiems-su-korupcija-sveikatos-apsaugos-sistemoje 
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-kviecia-dalyvauti-antikorupciniu-iniciatyvu-atrankoje 
https://www.etaplius.lt/medikai-ir-moksleiviai-susivienijo-pries-korupcija 

http://www.sam.lt/
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-pradeda-formuoti-aukstos-kvalifikacijos-specialistu-rezerva
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-renginiai-skirti-tarptautines-korupcijos-dienai-pamineti
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/iteikti-apdovanojimai-nesitaikstantiems-su-korupcija-sveikatos-apsaugos-sistemoje
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-kviecia-dalyvauti-antikorupciniu-iniciatyvu-atrankoje
https://www.etaplius.lt/medikai-ir-moksleiviai-susivienijo-pries-korupcija
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 http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kauno-klinikines-ligonines-vadovas-g-abeciunas-atsauktas-is-pareigu  
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-apsisprende-neskaidriai-dirbantys-gydymo-istaigu-vadovai-negali-dirbti 
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vilniaus-psichiatrijos-ligonines-direktorius-v-maciulis-atleistas-is-pareigu 
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/respublikines-panevezio-ligonines-direktorius-i-dorosas-menesiui-nusalintas-nuo-
pareigu  

 http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kodel-negalima-siulyti-gydytojui-dovanu 
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-kad-neskaidriai-dirbantys-gydymo-istaigu-vadovai-negaletu-toliau-eiti-pareigu 
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/ministras-a-veryga-medikams-primena-apie-butinybe-deklaruoti-interesus 
http://www.anyksta.lt/naujienos/naujienos/53681-kodel-negalima-siulyti-gydytojui-dovan 
 

 http://www.siaure.lt/main/turinys/sveikata/1/16830 
https://www.ukzinios.lt/lietuva/aktualijos/19976-apie-korupcija-ligonineje-ar-poliklinikoje-praneskite-telefonu-
112?fbclid=IwAR36bkCKRku6IZ59pzERFqNGsnA6ZdZgzUg5gAJl-6xpIWiUj-1B2cmtt-o 
http://lsveikata.lt/aktualijos/su-korupcija-susidure-pacientai-ir-gydytojai-gali-skambindami-112-9485 
http://www.vlmedicina.lt/lt/issetine-skleroze-neleidzia-serganciajam-jaustis-savo-gyvenimo-seimininku/sveikatos-
apsaugos-darbuotojams--korupcijos-prevencijos-mokymai kt. 
Konferencijos, renginiai - https://www.youtube.com/watch?v=PfeGQfalCqo 

https://www.youtube.com/watch?v=px-tNqZCesY (nuo 5:20) 
 

Datos nuo 2016-10-21 iki 2017-04-05 

Profesija arba pareigos Teisininkė 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Teisė, vadyba, strateginis valdymas, viešieji pirkimai, sutarčių teisė, civilinė teisė, pardavimų plėtra ir 
planai, įmonės administravimas, skolų išieškojimas, civilinė sauga, migracija, darbo paieška, 
darbuotojų paieška ir atranka, kt. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Eurogenomas“, Žalgirio g. 114, Vilnius, www.eurogenomas.com   

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Sutarčių teisė, vadyba, viešieji pirkimai, sutarčių teisė, pardavimai  
 

  

Datos nuo 2015-10-01 iki 2016-10-21 

Profesija arba pareigos Plėtros ir pardavimų direktorė, lektorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Klientų paieška, paslaugų produktų (įvairiuose mokymuose) kūrimas, paslaugų pardavimas, 
dalyvavimas viešųjų institucijų skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose (CVPiS pasiūlymų sekimas, 
pasiūlymų teikimas, paslaugų administravimas). 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Corporate Securitus“, Konstitucijos pr. 15-36, Vilnius, www.corporatesecuritus.com   

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Vadyba, viešieji pirkimai, sutarčių teisė, pardavimai  

 

Datos nuo 2014-09-01 iki 2015-09-01 

Profesija arba pareigos Direktorė, lektorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įmonės veiklos ir personalo administravimas, sutarčių rengimas, sutarčių įgyvendinimo 
administravimas, dalyvavimas viešųjų institucijų skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose (CVPI`S 
pasiūlymų sekimas, pasiūlymų teikimas, paslaugų administravimas (lektorių, mokymo, apgyvendinimo 
patalpų, maitinimo paslaugų paieška)), klientų paieška, mokymo paslaugų produktų kūrimas, sąskaitų-
faktūrų išrašymas, sąskaitų apmokėjimas el.bankininkystėje, finansinių ataskaitų rengimas, skolų 
išieškojimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“, Naugarduko g. 41, 32 korp., 2 aukšt., LT-03227 Vilnius, 
www.konsultavimas.lt   

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Vadyba, projektų valdymas, sutarčių teisė, pardavimai (privatus sektorius), skolų išieškojimas.  

 
  

Datos nuo 2000-09-13 iki 2015-06-30 

Profesija arba pareigos Lektorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Paskaitų konspektų rengimas dieninėms, neakivaizdinėms, nuotolinėms studijom, paskaitų vedimas, 
bakalaurams ir magistrams: 
1. Parengti > 7 mokymo dalykų paskaitų konspektus ir dėstyta: Žiniasklaidos administravimas, Studijų 

įvadas, Vadybos pagrindai, Vadyba, Strateginė analizė, Strateginis planavimas, Strateginis 
valdymas, Strateginė analizė ir kontrolė, Teisėsaugos institucijų administravimas, Veiklos auditas;  

2. Parengti 2 nuotolinių studijų modeliai: Strateginio valdymo (600 psl.) ir Viešojo sektoriaus 
strateginio planavimo (400 psl.), vykdyti mokymai Moodle aplinkoje (nuotolinis mokymas);   

3.  Konsultacijos studentams rašant rašto, bakalauro, magistrinius darbus.  

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kauno-klinikines-ligonines-vadovas-g-abeciunas-atsauktas-is-pareigu
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-apsisprende-neskaidriai-dirbantys-gydymo-istaigu-vadovai-negali-dirbti
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vilniaus-psichiatrijos-ligonines-direktorius-v-maciulis-atleistas-is-pareigu
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/respublikines-panevezio-ligonines-direktorius-i-dorosas-menesiui-nusalintas-nuo-pareigu
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/respublikines-panevezio-ligonines-direktorius-i-dorosas-menesiui-nusalintas-nuo-pareigu
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kodel-negalima-siulyti-gydytojui-dovanu
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-kad-neskaidriai-dirbantys-gydymo-istaigu-vadovai-negaletu-toliau-eiti-pareigu
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/ministras-a-veryga-medikams-primena-apie-butinybe-deklaruoti-interesus
http://www.anyksta.lt/naujienos/naujienos/53681-kodel-negalima-siulyti-gydytojui-dovan
http://www.siaure.lt/main/turinys/sveikata/1/16830
https://www.ukzinios.lt/lietuva/aktualijos/19976-apie-korupcija-ligonineje-ar-poliklinikoje-praneskite-telefonu-112?fbclid=IwAR36bkCKRku6IZ59pzERFqNGsnA6ZdZgzUg5gAJl-6xpIWiUj-1B2cmtt-o
https://www.ukzinios.lt/lietuva/aktualijos/19976-apie-korupcija-ligonineje-ar-poliklinikoje-praneskite-telefonu-112?fbclid=IwAR36bkCKRku6IZ59pzERFqNGsnA6ZdZgzUg5gAJl-6xpIWiUj-1B2cmtt-o
http://lsveikata.lt/aktualijos/su-korupcija-susidure-pacientai-ir-gydytojai-gali-skambindami-112-9485
http://www.vlmedicina.lt/lt/issetine-skleroze-neleidzia-serganciajam-jaustis-savo-gyvenimo-seimininku/sveikatos-apsaugos-darbuotojams--korupcijos-prevencijos-mokymai
http://www.vlmedicina.lt/lt/issetine-skleroze-neleidzia-serganciajam-jaustis-savo-gyvenimo-seimininku/sveikatos-apsaugos-darbuotojams--korupcijos-prevencijos-mokymai
https://www.youtube.com/watch?v=PfeGQfalCqo
https://www.youtube.com/watch?v=px-tNqZCesY
http://www.eurogenomas.com/
http://www.corporatesecuritus.com/
http://www.konsultavimas.lt/
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Darbovietės pavadinimas ir adresas Mykolo Romerio universitetas (MRU), Politikos ir vadybos fakultetas, Strateginio valdymo katedra 
(terminuota darbo sutartis), Ateities g. 20, LT-083303 Vilnius, www.mruni.eu   

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Vadyba, strateginis valdymas (viešasis sektorius).  

 
  

Datos nuo 2003-02-24 iki 2011-09-12 

Profesija arba pareigos Teisininkė, vyriausioji, nuo 2011 m. – vyresnioji specialistė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pagrindinės veiklos ir atlikti darbai: 

 1. Rengti vidaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai: Strateginio planavimo, Korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymo, Savivaldybių kovos su korupcija programų rengimo metodika, Korupcijos 
rizikos analizės atlikimo metodikos projektas. Plačiau: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336093&p_query=&p_tr2= 

 2. Vykdytos korupcijos rizikos analizės, teiktos išvados dėl Druskininkų, Trakų, Vilniaus rajono, 
Švenčionių, Varėnos savivaldybių vykdomos veiklos žemėtvarkos, statybų, viešųjų pirkimų 
organizavimo srityse. Plačiau: http://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analize/ ; 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/stt-nustate-kad-svencioniu-valdzia-savivaldybeje-elgesi-kaip-uabe.d?id=35858569  ir 
kt. 

 3. Organizuoti ir vesti mokymų seminarai korupcijos prevencijos tematika. Plačiau, pvz., 
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/korupcijos-smaugliui-reikia-tautos/ ; 
http://www.silute.lt/publ/Sem_korupc.htm ;  http://www.ukmerge.lt/index.php/lt/38579/ ir pan.;  

 4. Rengti planavimo dokumentai: Ilgalaikė veiklos strategija (PPBS modelio taikymas), 3-imečiai 
strateginiai veiklos planai (pagal Vyriausybės patvirtiną Strateginio planavimo metodiką), metiniai 
padalinių planai; vykdyta planų stebėsena ir kontrolė. Plačiau: www.stt.lt 

 5. Rengti tarpinstituciniai strateginiai dokumentai: Nacionalinio saugumo strategija, Nacionalinė kovos 
su korupcija programa, vykdyta pastarosios stebėsena ir kontrolė. Plačiau: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344466 

 6. 2004 – 2005 m. Pokyčių valdymo darbo grupės pirmininko pavaduotoja, Specialiųjų tyrimų tarnybos 
direktoriaus 2004-11-24 d. įsakymas Nr. 2-197.  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), Korupcijos prevencijos valdyba, Rizikos 
analizės skyrius; iki 2007-07-01 d. Planavimo skyrius, darbuotojas pagal darbo sutartį. A. Jakšto g. 6, 
LT-01105 Vilnius. www.stt.lt . 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Teisė, strateginis veiklos planavimas, korupcijos prevencija. 
  

 

Datos 2000 m.  

Profesija arba pareigos Pakaitinė Seimo nario padėjėja-sekretorė. 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Teisės aktų analizė, organizacinis – metodinis darbas, kt. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komitetas. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Teisė, vadyba 
  

 

Datos 2001 m. iki dabar 

Profesija arba pareigos Ekspertinis, tiriamasis darbas, darbas darbo grupėse, mokymų vedimas 

Veiklos sritis arba ūkio šaka teisė, vadyba, korupcijos prevencija 

2017 – 2018 m. lektorius: mokymai korupcijos prevencijos srityje, 48 val., Pažyma Nr. (1.1.20)10-9084 išduota 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, 2018-12-31. Plačiau: 
https://rsl.lrv.lt/lt/naujienos/sveikatos-apsaugos-darbuotojams-korupcijos-prevencijos-mokymai  
http://www.panevezioligonine.lt/lt/susitikimas-korupcijos-prevencijos-klausimais  

2016 – 2017 m. lektorius: mokymai korupcijos prevencijos srityje, pagal IDV, 2016-2017 m., 50 val., Pagiegiai, 
Kretinga, Neringa, Veisiejai, Grigiškės, Naujoji Akmenė, Kaunas, Pakruojis, Vilkaviškis, kt. 

2015 – 2017 m. ekspertas atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą – Visagine, Trakuose, Kėdainiuose, 
Elektrėnuose. 
Plačiau: http://www.manokedainiai.lt/naujiena/kedainiu-savivaldybeje-pristatytas-korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-tyrimas  

http://muge.eu/pristatytos-korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-tyrimo-isvados/   

2015 m. diskusijos vedantysis, ekspertas Baltų Krivulė Naisiuose. Plačiau: http://krivule.info/lt/2015/11/15/naisiu-
krivule/  

http://www.mruni.eu/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336093&p_query=&p_tr2
http://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analize/
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/stt-nustate-kad-svencioniu-valdzia-savivaldybeje-elgesi-kaip-uabe.d?id=35858569
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/korupcijos-smaugliui-reikia-tautos/
http://www.silute.lt/publ/Sem_korupc.htm
http://www.ukmerge.lt/index.php/lt/38579/
http://www.stt.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344466
http://www.stt.lt/
https://rsl.lrv.lt/lt/naujienos/sveikatos-apsaugos-darbuotojams-korupcijos-prevencijos-mokymai
http://www.panevezioligonine.lt/lt/susitikimas-korupcijos-prevencijos-klausimais
http://www.manokedainiai.lt/naujiena/kedainiu-savivaldybeje-pristatytas-korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-tyrimas
http://muge.eu/pristatytos-korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-tyrimo-isvados/
http://krivule.info/lt/2015/11/15/naisiu-krivule/
http://krivule.info/lt/2015/11/15/naisiu-krivule/
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2015 m. ekspertas tyrime „ES politikos prioritetinių krypčių vidaus saugumo srityje įgyvendinimo Lietuvoje 
strategijos kūrimas“, Užsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Policijos 
departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės plėtros instituto projektą pagal 
2014 m. gruodžio 5 d. sutartį Nr. 327-14-ESD/NPI(S)-141205-01. Plačiau:  
http://www.policija.lt/index.php?id=31653  

2012 – 2015 m. lektorius – viešojo sektoriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams: Korupcijos prevencija, jos teisinis 
reglamentavimas, Korupcijos rizikos pasireiškimo vertinimas viešojo sektoriaus organizacijose ir pan. 
(daugiau kaip 100 val.), užsakovas UAB “Vadybos pokyčių konsultavimas“, UAB “Corporate Securitus“. 
http://corporatesecuritus.com/   

2013 – 2015 m. 
 
 

 
 

lektorius ES projekte Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-004 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
dirbančių kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“. Mokymai apie valstybės valdymą ir 
kovą su korupciją, 2013-2015 m. pagal IDV ir sutartį, 112 val., Mokymai apie korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, 160 val., Pažyma išduota VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2015 m. birželio 18 
d., Vilnius, Plačiau: http://corporatesecuritus.com/ 

2012 m. ekspertas, lektorius, įgyvendinant projektą „Jaunimo problemų sprendimo planų sudarymo ir 
įgyvendinimo nacionaliniu bei vietos lygmenimis“, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionalinis plėtros institutas. Plačiau:  
http://ijpp.lt/lt/Vir%C5%A1utinis+meniu/artimiausi-renginiai/%E2%80%A2%09jaunimo-problemu-sprendimo-planai-ir-ju-

igyvendinimas-nacionaliniu-bei-vietos-lygmenimis/ ;   
http://www.kalvarija.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article
_print_view&article_id=275 

2011 – 2012 m. darbo grupės apygardų prokuratūrų struktūrai nustatyti narys, Lietuvos Respublikos Generalinio 
prokuroro įsakymas „Dėl darbo grupės apygardų prokuratūrų struktūrai nustatyti sudarymo“, 2011 m. 
rugpjūčio 9 d. Nr. I-188. Plačiau: http://www.prokuraturos.lt/Prokurat%C5%ABrospertvarka/tabid/527/Default.aspx   

http://www.prokuraturos.lt/Naujienos/Prane%C5%A1imaispaudai/tabid/71/ItemID/4364/Default.aspx 

2011 m. ekspertas, darbo grupės vadovas ES finansuojamame projekte „Naujos strateginio planavimo 
prokuratūroje metodikos parengimo ir įdiegimo, Prokuratūros darbuotojų mokymų organizavimo taikyti 
parengtą ir įdiegtą naują strateginio planavimo prokuratūroje metodiką, Prokuratūros veiklos ilgalaikio 
strateginio plano 2011–2020 metams parengimo ir Prokuratūros ilgalaikio strateginio plano 2011–2020 
metams įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) sistemos sukūrimo paslaugos“ 3 dalyje „Prokuratūros 
veiklos ilgalaikio strateginio plano 2011–2020 metams parengimas“. Plačiau: 
http://www.prokuraturos.lt/Naujiena/tabid/104/ItemID/4459/Default.aspx;  
http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Vie%C5%A1iejipirkimai/tabid/176/Default.aspx ; 

2010 m. ekspertas – ACIS Nacionalinės veiksmų programa 2006 – „Parama Azerbaidžano Respublikos 
generalinės prokuratūros antikorupcijos departamentui“, Dvynių sutartis AZ08/PCA/JH/04, Sutarties Nr. 
204-728: 4.2 – 4.4. dalys: Train the trainers, STT direktoriaus 2009-09-18 d. įsakymas Nr. 2-228.  
Plačiau: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402714; 

2008 m. ekspertas tyrime „Teisingumo ministerijos veiklos efektyvumo didinimas“, pagal „Organizacijos veiklos 
efektyvumo valdymo” tyrimo metodiką, užsakovas – Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. 
Plačiau: http://www.livadis.lt/user_dir/File/2009/Doc1.doc . 

2008 m. ekspertas tyrime „Prokuratūros būklės diagnozavimas“, Generalinio prokuroro 2008-04-04 d. įsakymas 
Nr. P-291. Plačiau: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110825_103142-47249/DS.005.1.01.ETD  

2006 – 2007 m. ekspertas – ES paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-426/BPD-195/PES-8. „Efektyvios MRU 
magistrantų praktikos/doktorantų stažuotės įgyvendinimo sistemos sukūrimas“, Mykolo Romerio 
universitetas. Darbo rinkos analizės metodikos rengimas, seminaro pravedimas.  

2007 m. ekspertas - BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą 
sąlygų plėtojimo“, Nr. BPD 2004-ESF-2.4-03-05/0086, paramos sutarties Nr. ESF/204/2.4.0-03-
308/BPD-94/PEST-7, „E-aplankas – neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių registras“ 
sukūrimas, modelio išbandymas. Mykolo Romerio universitetas. Plačiau: 
http://www.mruni.eu/lt/bpd/bpd0086/projekto_vykdymas/index.php?sphrase_id=498462 . 

2004 – 2005 m.   ekspertas tyrime „Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo efektyvumo didinimas“, STT direktoriaus 2004-11-
24 d. įsakymas Nr. 2-197. 

http://www.policija.lt/index.php?id=31653
http://corporatesecuritus.com/
http://corporatesecuritus.com/
http://ijpp.lt/lt/Vir%C5%A1utinis+meniu/artimiausi-renginiai/%E2%80%A2%09jaunimo-problemu-sprendimo-planai-ir-ju-igyvendinimas-nacionaliniu-bei-vietos-lygmenimis/
http://ijpp.lt/lt/Vir%C5%A1utinis+meniu/artimiausi-renginiai/%E2%80%A2%09jaunimo-problemu-sprendimo-planai-ir-ju-igyvendinimas-nacionaliniu-bei-vietos-lygmenimis/
http://www.kalvarija.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=275
http://www.kalvarija.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=275
http://www.prokuraturos.lt/Prokurat%C5%ABrospertvarka/tabid/527/Default.aspx
http://www.prokuraturos.lt/Naujienos/Prane%C5%A1imaispaudai/tabid/71/ItemID/4364/Default.aspx
http://www.prokuraturos.lt/Naujiena/tabid/104/ItemID/4459/Default.aspx
http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Vie%C5%A1iejipirkimai/tabid/176/Default.aspx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402714
http://www.livadis.lt/user_dir/File/2009/Doc1.doc
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110825_103142-47249/DS.005.1.01.ETD
http://www.mruni.eu/lt/bpd/bpd0086/projekto_vykdymas/index.php?sphrase_id=498462
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2002 – 2003 m. ekspertas, darbo grupės narys pagal Projekto FEU LIT 0182 „Teismų sektorius IV: Parama Generalinei 
prokuratūrai, gerinant jos gebėjimus“ veiklos krypties E) Parama kuriant Generalinės prokuratūros 
veiklos vidaus audito sistemos pagrindus; ekspertas FEU-programos „Vietos pasirengimo narystei 
institucija Lietuvoje“, Projekte LPA LIT 0033 „Parama kuriant generalinės -“. Daugiau informacijos 
pateikiama: 
http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitu_paieska1.php, prokuratūros 2004 m. veiklos ataskaitoje 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3372&p_d=40110&p_k=1 , „Justitia“ klubo internetiniame puslapyje 

http://www.justitiasc.lt/default.asp?TopicID=1&ArticleID=402&DL=L ,   
http://www.justitiasc.lt/default.asp?TopicID=21&ArticleID=479&DL=L,  e-informaciniuose portaluose 
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/generalineje-prokuraturoje-ieskoma-budu-kaip-isvengti-finansu-bado-

56-42627 ir kt.; 
 

 

 
 

Išsilavinimas  
  

Datos 2019 

Kvalifikacija Mediatorius 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

  Civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) 
 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Pažymėjimas Nr. MMV4015. 
https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiliniu-gincu-taikinamasis-tarpininkavimas-mediacija 

  

 

Datos 2011 

Kvalifikacija Socialinių mokslų daktaras 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Vadybos ir viešo administravimo kryptis (03 S),  
Disertacijos tema „Sisteminis vadybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje tobulinimas”. 
Plačiau: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110825_103142-47249/DS.005.1.01.ETD ; 

 http://www.lmt.lt/lt/naujienos/disertacijos/d-db/2341 ; 
 http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=104397&section=645  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-083303 Vilnius.  

 

Datos 1995 – 2000 m. 

Kvalifikacija Teisės bakalauras, teisės magistras  

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis: Teisės ir valdymo magistratūros dieninės studijos, atestato Nr. 
000599. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-083303 Vilnius. 
 

  

 

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba(-os) Anglų, Rusų kalbos                                                                    * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų  
C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas B2 

Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2  
Pažengęs 
vartotojas 

Rusų  
C2 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas B2 

Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

Prancūzų  A1 Pradedantis A1 Pradedantis A1 Pradedantis A1 Pradedantis A1 Pradedantis 

Norvegų  A1 Pradedantis A1 Pradedantis A1 Pradedantis A1 Pradedantis A1 Pradedantis 

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitu_paieska1.php
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3372&p_d=40110&p_k=1
http://www.justitiasc.lt/default.asp?TopicID=1&ArticleID=402&DL=L
http://www.justitiasc.lt/default.asp?TopicID=21&ArticleID=479&DL=L
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/generalineje-prokuraturoje-ieskoma-budu-kaip-isvengti-finansu-bado-56-42627
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/generalineje-prokuraturoje-ieskoma-budu-kaip-isvengti-finansu-bado-56-42627
https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiliniu-gincu-taikinamasis-tarpininkavimas-mediacija
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110825_103142-47249/DS.005.1.01.ETD
http://www.lmt.lt/lt/naujienos/disertacijos/d-db/2341
http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=104397&section=645
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt


Gyvenimo aprašymas  
Dr. Nendrės ČERNIAUSKIENĖS  

 

7 

 

 2012 m. Norvegų kalbos kursai, Gimnazita, 40 val.: išsilavinimo sertifikatas. VLN Nr. 372. 
2010-2011 m. Prancūzų kalbos kursai, Gloria Lingua Language school, išsilavinimo sertifikatas. Reg. 
No. 254. 
2009-2010 m. Anglų kalbos kursai, Gimnazita, 80 val.: išsilavinimo sertifikatas. Nr. 0426. 
1994-1995 m. Anglų kalbos studijos “English as a Second Language”, Highland Park High School, 
Highland Park, Ilinojuje, JAV: išsilavinimo sertifikatas. 
 
 

Kvalifikacijos kėlimas Kasmet dalyvaudama mokymo kursuose, seminaruose ir konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, keliu 
kvalifikaciją: 

 1. Mediatorių (derybininkų) mokymai, 40 val., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2019-
05-19/24 d., UAB „Mokymai ir konsultavimas“, Pažymėjimas Nr. MMV4015. 

2. Socialiniai tinklai. Reklama ir pardavimai feisbuke. Nuotoliniai mokymai. 2019 m. 
3. Skaidrumo receptai savivaldybėms: kaip sukurti gerąjį pavyzdį?, 4 val., 2019-01-22, 

Transparency International Lietuvos skyrius, Vilnius. 
4. 7-asis antikorupcinis forumas. 7th Anti-Bribery & Corruption forum, 2018 m. lapkričio 14-15 d, 

Londonas. 
5. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybinėje tarnyboje: nulinė dovanų politika, 8 val., 2018-

10-28, Vilnius, IĮ „Praeventi“, Pažymėjimo Nr. 3922. 
6. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas valstybinėje tarnyboje: reikalavimai dirbantiesiems ir 

išėjusiesiems, 8 val., 2018-10-18, Vilnius, IĮ „Praeventi“, Pažymėjimo Nr. 3913. 
7. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas valstybinėje tarnyboje: deklaravimas ir pareiga nusišalinti, 

8 val., 2018-10-17, Vilnius, IĮ „Praeventi“, Pažymėjimo Nr. 3904. 
8. Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas, 8 val., 2017-11-08, Pažymėjimas Nr. M17/3-

1, išduota VšĮ „Galimybių plėtra“, Vilnius. 
9. EHFCN konferencija 2017 m., 2017 m. spalio 5-6 d., Paryžius 
10. Viešieji pirkimai praktikams 2016, 6 val., 2016-01-12, Reg.Nr. VSP2016SAU_139/VLN N-020, 

UAB „Confinn“, Vilnius. 
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19-044-2. P. 99 – 106. Ir pranešimas konferencijoje.  
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kompetencijos 

Esu komunikabili, pareiginga, patinka dirbti ir komandoje ir individualiai. Vertinu griežtai neprižiūrimą 
darbo laiką ir galimybę dirbti kūrybiškai. Laisvalaikiu užsiimu gėlininkyste, sportuoju, vykstu į gamtą. 
Rašau eiles. Patinka kulinarija, kulinarinės ir pažintinės kelionės. Domiuosi klasikine ir roko muzika, 
istorine dokumentika, senaisiais lietuvių papročiais, gyvensena. Lankau operą, koncertus, spektaklius. 
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