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SANTRAUKA

Esu pirmosios Lietuvos parolimpinės rinktinės po Nepriklausomybės atkūrimo narė. Į
profesionalų sportą patekau 1985-aisiais po automobilio avarijos, kuomet netekau
regėjimo. Esu tapusi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių moterų lengvosios atletikos rekordininke
bėgimo, disko metimo, rutulio stūmimo šakose, taip pat esu vienintelė neregė sportininkė,
atstovavusi Lietuvai net 5 parolimpinėse žaidynėse.

DARBO PATIRTIS
1993-–Šiuo metu

Sekretorė
Sporto klubas „Šviesa“, Panevėžys (Lietuva)
Po Barselonos parolimpinių žaidynių nusprendžiau įsitraukti į sportinę veiklą. Man buvo svarbu, kad
kuo daugiau savimi, galbūt, nepasitikinčių silpnaregių ir aklųjų atrastų save sporte. Iki šiol padedu
sportu susidomėjusiems žmonėms rasti jame viltį. Prisidedu prie specialiųjų varžybų organizavimo,
rūpinuosi silpnaregių treniruočių proceso sklandumu regione.

1986-–1994-

Sekretorė
Panevėžio aklųjų ir silpnaregių įmonė, Panevėžys (Lietuva)
Teko koordinuoti regiono aklųjų ir silpnaregių įdarbinimo teisinę bazę. Nuolat domėjausi, kaip sekasi
regiono silpnaregiams.

1981-–1985-

Vedėja
Parduotuvė „Upytė“, Upytė (Panevėžio raj.) (Lietuva)
Buvau atsakinga už prekių užsakymą, apskaitą, bendravimą su tiekėjais.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1979-–1982-

Panevėžio vartotojų kooperatyvo prekybos mokykla, Panevėžys (Lietuva)
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Gyvenimo aprašymas
Bendravimo gebėjimai

Sigita Markevičienė

Esu komunikabili;
Sugebu greitai susidraugauti;
Sugebu suprasti ir užjausti.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Kiti gebėjimai

▪ Sugebu suburti kolektyvą bendrų tikslų siekimui;
▪ Galiu tinkamai paskirti užduotis pagal žmogaus kompetencijas.
▪ Gebu suteikti pirmąją pagalbą – tai yra būtina dirbant su sportininkais;
▪ Dešimt metų (1999-2009) buvau aktyvi Panevėžio dramos kolektyvo „Arka“ narė, aktorystė man
nėra svetima. Spektaklyje „Aukštųjų Šimonių likimas“ sukūriau vieną pagrindinių – Ievos
Simonaitytės - vaidmenį;
▪ Mėgstu poeziją – regione garsėjau, kaip gera poezijos skaitovė, viena ir su kolektyvu
pasirodydavau koncertuose.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Apdovanojimai

Esu pelniusi šiuos apdovanojimus:
▪ KKSD medalis Už aukštus sporto pasiekimus (1992, 1996);
▪ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordinas (1996).
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