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P A T I R T I S

2015 09 - Dabar Direktorė
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

2012 12 - 2015 09 Vadovo pavaduotoja menui
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2013 04 - 2014 06 2007-2013 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programos dalinai finansuojamo projekto „Daugiakultūris dialogas – 
daugiakultūris teatras – socialinės ir kultūrinės integracijos stiprinimas tarpsieniniuose 
regionuose“ koordinatorė
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2006 06 - 2013 02 Renginių organizatorė, kultūros vadybininkė
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

2004 10 - 2006 05 Iliustratorė styginių kameriniame orkestre
Klaipėdos universitetas

I Š S I L A V I N I M A S

2020 Meno vadyba
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Magistras
Magistro baigiamasis darbas „Kūrybinių rezidencijų plėtra Neringos savivaldybėje“

2006 Klaipėdos universitetas
Muzikos magistras

2004 Klaipėdos universitetas
Muzikos bakalauras

S E R T I F I K A T A I

2020 08 - Dabar „Finansų paieškos laboratorija", ES programos „Kūrybiška Europa“ biuras

2020 08 - Dabar „Efektyvios komunikacijos pagrindai“, ES programos „Europa piliečiams“, „Kūrybiška Europa“ 
biurai

2020 05 - Dabar Kursai „Kūrybos komunikacijos strategija“, Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Kūrybinių 
industrijų fakultetas

2020 04 - Dabar Inovacijų kūrimas ir valdymas kultūrinėse organizacijose, Lietuvos nacionalinis kultūros centras
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2020 01 - Dabar

Kursai  „Training of Beneficiaries programme Introducing project Managment“, SHMF 
Ekonomikos katedra

2020 - Dabar Darbuotojų mokymo gaisrinės saugos klausimais programa

2019 12 - Dabar Seminaras „Kūrybinių rezidencijų steigimas ir plėtra“, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 
kultūros centras

2019 12 - Dabar Lietuvos nacionalinio centro  kvalifikacijos tobulinimo seminaras kultūros centrų vadovams 
Temos: medijų turinio rengimas, komunikacija, laiko planavimas, komandos formavimas

2019 04 - Dabar Lietuvos nacionalinio centro  seminaras kultūros centrų vadovams  Temos: kultūros strategijos 
„Kultūra 2030“ pristatymas, viešųjų pirkimų problematika, Lietuvos kultūros centrų įvaizdžio 
analizė. Diskutuota  lyderystės, vadovo atsakomybės, darbuotojų veiklos efektyvumo, pokyčių, 
informacijos gausos valdymo temomis.

2018 11 - Dabar Seminaras „Kultūros centrai šiandienos visuomenės kontekste“

2018 09 - Dabar Paskaitų ciklas „Antreprenerystė ir inovacijos mene ir kūrybinėse industrijose“

2018 02 - Dabar Kūrybinės dirbtuvės (praktika ang. „Art of hosting“) „Kaip įgalinti ir įkvėpti  save ir jaunimą kurti“

2018 01 - Dabar „Mažos vertės pirkimai, reikalavimai, tvarka ir organizavimo praktiniai ypatumai“

2017 12 - Dabar „Turizmo rinkodaros seminaras“

2017 06 - Dabar „Klientų aptarnavimas“

2017 05 - Dabar „Mažos vertės viešųjų pirkimo vykdymo ypatumai“

2017 02 - Dabar „Kūrybiškos Europos" seminaras „Kaip pritraukti rėmėjus kultūrai?“

2017 02 - Dabar „Personalo atranka, vertinimo įdarbinimo pokalbių organizavimas ir valdymas“,       
„Organizacijos motyvaciniai aspektai“

2017 02 - Dabar „Projektų rašymas“

2016 09 - Dabar „Kultūrinių projektų valdymo ypatumai“

2016 09 - Dabar „Balso siuntimo ir valdymo pratybos“

2016 03 - Dabar Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programa

2016 03 - Dabar Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo 
programa

2016 03 - 2019 03 Civilinės saugos mokymo kursai

2016 01 - Dabar „Strategijos ir strateginio planavimo esmė“

2015 10 - Dabar „Kultūros produkto kūrimo, pristatymo ir viešinimo ypatumai turizmo skatinimo kontekste”

2013 02 - Dabar Leonardo da Vinci programos mobilumo vizitas „Vadybinės kvalifikacijos tobulinimas kultūrinio 
turizmo ir svetingumo verslo srityse“ Glasgow (Škotija)
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2011 04 - Dabar

„Skandinavijos šalių kultūros centrų infrastruktūros privalumai. Baltijos ir Šiaurės šalių 
tarptautinis bendradarbiavimas vykdant didelės apimties projektus (Estija - Suomija – Švedija)

2010 12 - Dabar English language institute. Išklausytas 48 akad. val. anglų kalbos kursas

2010 03 - Dabar „English language institute“. Išklausytas 40 kad.  val. anglų kalbos kursas

2009 12 - Dabar Kalba.lt. Baigtas Prie – Intermediate lygio verslo anglų kalbos kursas 40 akad. val.

2009 12 - Dabar Kalba.lt  Išklausytas Intermediate C anglų kalbos kursas 50 akad. val.

2009 10 - Dabar „Sutarčių, sudaromų su autoriais ir atlikėjais, ypatumai“

K A L B O S

Lietuvių Gimtoji k.

Anglų Laisvai

Rusų Vidutiniškai
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