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Atestuota auditorė, IS sistemų analitikė, finansų, apskaitos, mokesčių ekspertė,  

turinti išskirtinius funkcinio testavimo įgūdžius 

 
 

  Finansinių ataskaitų audito ekspertė, įmonių finansų vadovė, turinti daugiau nei 15 metų patirtį, kuriant, 

vadovaujant ir konsultuojant stambias Lietuvos ir užsienio įmones sudėtingų restruktūrizavimo, 

funkcinio ir sistemų integravimo testavimo sudėtingose finansų sistemose klausimais. Yra sukaupusi 

didelę patirtį taikant vidaus kontrolės koncepcijas planuojant, atliekant, valdant ir teikiant ataskaitas dėl 

įvairių verslo procesų/sričių/funkcijų vertinimo; analizuojant IS reikalavimų specifikacijas bei rengiant 

joms tinkamus testavimo planus ir testavimo atvejus; apibrėžiant testavimo strategiją/planą įtraukiant 

įvairias IS ir (arba) platformas; turinti gilias žinias rizikos vertinimo praktikos srityje, puikiai išmananti 

audito ir finansinės atskaitomybės metodikos aspektus bei teisinio reguliavimo atitikties reikalavimus. 

Įgyta profesinė patirtis bankinių duomenų bazių perkėlimo klausimais, internetinės bankininkystės 

integravimo su „Oracle FlexCube“ bazėmis ir kitomis (SAP, „FrontEnd“, „Financial Studio“) 

sistemomis, atitikties rizikos vertinimu ir kontrole, dirbant DNB banko TODO projekte Finansų ir 

rizikos grupės eksperte. Sėkmingai įvykdyti IS duomenų perkėlimo/integravimo projektai pagerino 

įmonių finansinę veiklą, kokybės kontrolės efektyvumą ir sustiprino finansines sistemas. 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Ekspertinė projektinė veikla. Projektų valdymas ir konsultavimas, IS testavimo analitinė veikla 

(2012 – 2018) 
Gamybos įmonės duomenų perkėlimas iš vienos IS sistemos į SAP duomenų sistemą, duomenų konfigūravimas sudarant 

verslo ir finansines ataskaitas, ataskaitų kūrimas SAP sistemoje. Funkcinių specifikacijų peržiūra, testavimo sąlygų 

nustatymas, integruotos apskaitos sistemos testavimas. 

Vieno didžiausių Lietuvoje mažmeninės prekybos parduotuvių tinklo apskaitos sistemos keitimas, tobulinimas ir optimizavimas, 

vidaus kontrolės diegimas, kontrolės aplinkos vertinimas.  Įvairios klientų lojalumo programos ir jų finansinė apskaita bei vertinimas 

IS sistemoje. SQL server duomenų bazės testavimo metu identifikuoti ir pašalinti trūkumai duomenų bazės lentelėse. Sąsajos su kasos 

aparatais ir terminalais diegimas. MS SQL server sistemoje duomenų srautų analizė, naudojamų apskaitos ataskaitų parengimo ir 

efektyvumo analizė, SQL užklausų rengimas, konkrečių duomenų struktūrų pritaikymas prekybos parduotuvių tinklo verslo 

struktūrai, IS finansų procesų efektyvumo didinimas. 

Įmonių ir finansų įstaigų vidaus kontrolės ir finansinių sistemų bei procedūrų adekvatumo ir efektyvumo analizė ir vertinimas, verslo 

procesų ir rizikos vertinimas, finansinių ataskaitų ruošimas (TFAS, VAS), kapitalo pakankamumo ataskaitų rengimas, finansinių 

rodiklių analizė, kontrolė ir vertinimas, apskaitos politikos formavimas ir kontrolė, biudžeto analizė ir kontrolė IS sistemose, finansų 

valdymo konsultacijos.. 

 

DNB BANKAS,  

Ekspertė/analitikė TODO Projekte DNB Banke, Finansų ir rizikos grupė 

(2013) 
Pagrindinės bankinės sistemos pakeitimas nauja sistema. Sistemos testavimo, specifikavimo darbai, verslo reikalavimų 

įgyvendinimo finansų, valdymo ir priežiūros ataskaitose koordinavimas. Verslo valdymo sistemos, banko produktų ir procesų 

analizė, SQL duomenų bazės testavimas, testavimo atvejų/scenarijų kūrimas ir atlikimas, testavimo rezultatų analizė, 

duomenų žemėlapio rengimas, klaidų identifikavimas ir aprašymas HPQC sistemoje, UAT organizavimas ir priežiūra. 

Funkcinių ir techninių reikalavimų informacinėms sistemoms rengimas, IS diegimo techninės priežiūros vykdymas, IS diegėjų 

pateiktų dokumentų atitikties reikalavimams vertinimas. Įžvalgų teikimas bei atitinkamų veiksmų iniciavimas siekiant optimizuoti 

veiklą. 

Naujos IT sistemos finansinių ataskaitų diegimas ir kontrolė (Basel II, Basel III, TFAS ir banko atskaitomybė). Migracijos 

prie Basel III rėžimo kontekste, sėkmingai įgyvendintos banko periodinės kapitalo pakankamumo, mokumo, likvidumo ir kitų 

rodiklių stebėsenos procedūros. 

 

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, ISLB 

Finansų patarėja, Finansų katedros vedėja, Apskaitos katedros  vedėja 

(2010 – 2012) 
Įstaigos reorganizavimo projektų rengimas, ateities prognozių sudarymas ir analizė, veiklos ir procesų analizė. Efektyvios finansų 

valdymo sistemos įgyvendinimas. Įstaigos IS analizė, verslo analitikos projektų vykdymas, naujų verslo įžvalgų rengimas, procesų 

optimizavimas ir automatizavimas. Aktyvus dalyvavimas vadovų strateginio planavimo susirinkimuose ir kapitalo pritraukimo 

projektų parengimas. Naujos įstaigos biudžeto sistemos sudarymas. Apskaitos studijų programos akreditavimo pagal ACCA 

reikalavimus proceso priežiūra ir vykdymas. 
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UAB „Audifina“, MSI Global Alliance narė 

Audito skyriaus vadovė 

(2009 – 2010) 
Įdiegta nauja kokybės kontrolės sistema atliekamiems finansinių ataskaitų auditams ir kitoms užtikrinimo paslaugoms pagal ISQC1 

(IFAC). Vadovavimas audito skyriui, dalyvavimas atliekant įvairių įstaigų ir projektų finansinių ataskaitų auditus, konsultacinių 

paslaugų teikimas įvairioms užsienio kapitalo įmonėms teisės, apskaitos, mokesčių bei finansinių prognozių klausimais, įmonių 

reorganizavimo, skaidymo, jungimo klausimais, įmonių due dilligence ataskaitų rengimas 

 
2009. VšĮ Audito ir Apskaitos Tarnyba,  

Audito priežiūros padalinio vadovė 

Viešosios audito priežiūros klausimai, viešosios audito peržiūros tvarkų projektų rengimas pagal ES direktyvų reikalavimus, 

Tarptautiniai audito standartai.  
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ĮGŪDŽIAI          Visos Microsoft taikomosios programos, Adobe, “Remote”, buhalterinės apskaitos programos 

(MS Dynamics NAV (Navision), Rivilė, MS Dynamics AX (Axapta), Open ERP, SAP GUI 

for Windows (ERP, BI, CRM, SRM), Finvalda, Agnum, Debetas, Directo, Saikas, Stekas, 

Konto, Paulita, Pragma, 1C ir kitos, bankinės IT sistemos “Financial Studio”, “Oracle 

FlexCube”, “HPQC”), MS SQL Server (užklausų rengimas).  

Esu susipažinusi su LEAN, ADIZES metodologijomis. 
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