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GYVENIMO APRAŠYMAS
DARBO PATIRTIS
2007-2008 m.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Organizatorė savivaldai:
• konsultavimas įvairiais žemės ūkio klausimais (ypač ekologinių
ūkių steigimo);
• organizacinis darbas su žemdirbių organizacijomis, kaimų
bendruomenėmis.

2008-2018 m.

Skuodo rajono savivaldybės adminstracija
Kultūros ir turizmo skyriaus vyresn. specialistė (turizmui):
• bendravimas su klientais;
• sutarčių sudarymas ir administravimas;
• internetinio puslapio administavimas;
• viešųjų pirkimų dokumentų rengimas;
• įstaigos
atstovavimas
institucijose
(savivaldybėse,
departamentuose, ministerijose, ambasadose, turizmo parodose ir
t.t.);
• strategijų rengimas;
• paraiškų ES paramai gauti ruošimas ir/ar projektų vykdymas.

Nuo 2018 m.
iki dabar

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Direktorė

IŠSILAVINIMAS
2002 – 2006 m.

Lietuvos žemės ūkio universitetas
Aukštojo mokslo baigimo bakalauro diplomas (Ekologijos ir
aplinkotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
KALBINIAI ĮGŪDŽIAI
Lietuvių – gimtoji, rusų ir anglų.
KITA VEIKLA
2007 – 2010 m. – Skuodo rajono žemdirbių asociacijos pirmininko pavaduotoja.
2007 – 2009 m. – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė.
2008 – 2011 m. – Skuodo rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė.
2007 – 2009 m. – Skuodo VVG valdybos narė, komiteto „Jaunimas, moterys ir kitos socialiai
pažeidžiamos kaimo gyventojų grupės“ vadovė.
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DARBO KOMPIUTERIU ĮGŪDŽIAI
Laisvai dirbu programomis: Microsoft Office programiniu paketu, internetinėmis
paieškomis, Outlook Express, Picasa, vidine dokumentų valdymo programa „Webpartner“.
Administruoju internetinę svetainę, Facebook paskyrą.
VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
B kategorija – 2006m.
Nuosavas automobilis.
ASMENINĖS SAVYBĖS
Generuoju idėjas, kurias pritaikau organizacinėje veikloje, puikiai jaučiuosi dirbdama
komandoje, domiuosi naujovėmis, esu tolerantiška, tvarkinga.
STIPRIOSIOS SAVYBĖS
Turiu stiprią vidinę motyvaciją siekti užsibrėžtų tikslų, esu ambicinga ir linkusi viršyti
man keliamus lūkesčius. Įgyta patirtis įgalina imtis lyderio pozicijos ir savo pavyzdžiu įkvėpti kitus
konstruktyviai dirbti bendram labui.
POMĖGIAI
Poilsis gamtoje, kelionės, biografiniai filmai.
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