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DARBO PATIRTIS

1997-10-01–2003-12-31 Vyr. specialistė globai rūpybai
Telšių rajono savivaldybė, Ryškėnų seniūnija, Telšiai (Lietuva) 

Socialinio darbo organizavimas šeimoms, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir kitiems
asmenims gyvenantiems Telšių rajono Ryškėnų seniūnijoje.

2004-01-01–Šiuo metu Direktorė
Telšių socialinių paslaugų centras, Telšiai (Lietuva) 

Kasdieninės įstaigos veiklos organizavimas, administravimas, koordinavimas, kontroliavimas, 
bendrosios būklės analizavimas ir priemonių numatymas būklei gerinti, veiklos, strateginių planų, 
ataskaitų rengimas, projektų ruošimas, sandorių sudarymas, finansinių ataskaitų ruošimas, tvarkų, 
taisyklių ruošimas, saugių darbo sąlygų užtikrinimas įstaigos darbuotojams, įstaigos veiklą 
reguliuojančių įsakymų rengimas, skaidrios tarnybinės veiklos užtikrinimas įstaigoje. Įstaigos 
darbuotojų kontroliavimas, kaip jie vykdo  LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Telšių rajono 
savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius ir pati juos 
vykdau. 

2009-11-01–2013-10-31 Seimo nario padėjėja
Lietuvos Respublikos Seimas, Telšiai (Lietuva) 

Dokumentų valdymo ir viešųjų ryšių funkcijos.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

1985-09-01–1991-05-31 Zooinžinieriaus kvalifikacinė kategorija EKS 1 lygmuo

Lietuvos veterinarijos akademija, Kaunas (Lietuva) 

Gebu ieškoti būdų, kaip išspręsti technologines problemas, naudodamasi  matematikos, tiksliųjų ir 
gamtos mokslų žiniomis. 

2002-09-01–2004-11-12 Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. EKS 2 lygmuo

Kauno technologijos universitetas, Kaunas (Lietuva) 

2011-09-01 Socialinio darbo programa
Žemaitijos kolegija, Telšiai (Lietuva) 

Socialinis darbas, jo organizavimas, plėtra ir koordinavimas.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS
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Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

rusų C2 C2 C1 C1 C2

vokiečių B1 B1 B1 B1 B1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Puikūs komunikaciniai gebėjimai, bendravimo įgūdžiai, greitai užmezgu kontaktą, esu komunikabili, 
atsakinga, punktuali, gebu priimti iššūkius ir su jais susidoroti, pasižymiu puikiais organizaciniais 
gebėjimais, analitiniu mąstymu, gebu dirbti individualiai ir komandoje.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Šiuo metu vadovauju įstaigai, kurioje dirba 106 žmonės. Įstaigos struktūroje yra 8 nuo pagrindinės 
įstaigos buveinės nutolę padaliniai. Nuolat rengiu susirinkimus, apskrito stalo diskusijas darbuotojams,
padalinių vadovams, instruktuoju priešgaisrinės, darbų saugos klausimais, dalyvauju įvairių komisijų 
darbo veikloje ir tt. Ruošiu ES ir SADM ir iš kitų šaltinių finansuojamus projektus.

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija Turinio kūrimas Saugumas
Problemų

sprendimas

Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas
Pažengęs
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė 

puikūs kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. Moku dirbti MS offise Word, MS Exsel, MS Outlook ir 
Internet Explorer, Mozilla ir kitomis programomis.

Kiti gebėjimai Organizuoju renginius, minėjimus Telšių rajono mastu, gebu suteikti pirmąją pagalbą, žaidžiu 
šachmatais, gebu greitai orientuotis įvairiose situacijose, spręsti konfliktus ir priimti konstruktyvius 
sprendimus. Gebu skaityti brėžinius, sudaryti sąmatas.  

Vairuotojo pažymėjimas B
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