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| Gimimo data 1989-08-16 | Pilietybė Lietuvos
DARBO PATIRTIS
Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki
dabar

Lektorė
Klaipėdos valstybinė kolegija, Jaunystės g. 1, Klaipėda
Pagrindinės atliekamos užduotys:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nuo 2016 gegužės mėn. iki dabar

Nuo 2016 birželio mėn. iki 2019
rugpjūčio mėn.

Vadovauti Turizmo verslo studijų programos komitetui;
Dėstyti Turizmo verslo studijų programos studentams lietuvių ir anglų kalbomis;
Vadovauti studentų baigiamiesiems darbams;
Koordinuoti gidų kursų lektorių darbą bei dėstyti šiuose kursuose (2020-2021 m. – Šilutės rajono
turizmo informacijos centro vykdyti gidų kursai);
Vadovauti studentų įvadinėms, profesinėms ir baigiamosioms praktikoms;
Dalyvauti mokslinėje veikloje, atliekant mokslinius tyrimus, rašant publikacijas, skaitant pranešimus;
Rengti dėstomų dalykų metodinę medžiagą;
Kartu su studentais organizuoti renginius, dalyvauti savanoriškoje veikloje;
Dalyvauti tarptautinėje projektinėje veikloje.

Gidė ir Miško maudynių gidė Klaipėdos mieste ir krašte
Darbas pagal individualios veiklos pažymą.

Kultūrinės veiklos organizatorė, gidė-edukatorė
Klaipėdos pilies muziejus, Priešpilio g. 2, Klaipėda
Pagrindinės atliekamos užduotys:
▪ Koordinuoti Klaipėdos pilies muziejaus kultūrinę ir edukacinę veiklą;
▪ Vesti ekskursijas lietuvių ir užsienio kalbomis;
▪ Organizuoti ir vesti edukacinius užsiėmimus, moksleivių konkursus bei rengti jų reklaminę
medžiagą;
▪ Rengti edukacinių programų projektus, dalyvauti jų įgyvendinime;
▪ Organizuoti ekskursijų bei edukacinių užsiėmimų, moksleivių konkursų ir kitų renginių dalykinės
medžiagos ruošimą ir atnaujinimą;
▪ Inicijuoti ir palaikyti sklandų Pilies muziejaus bendradarbiavimą su turizmo sektoriaus atstovais;
▪ Organizuoti Pilies muziejaus komunikaciją su visuomene socialiniuose tinkluose;
▪ Bendradarbiauti su valstybinėmis, kitomis kultūros ir švietimo institucijomis bei organizacijomis,
panašaus profilio muziejais, mokslo įstaigomis ir pavieniais specialistais, dalintis informacija
kultūrinės ir kitos muziejų veiklos organizavimo klausimais;
▪ Rengti informaciją Klaipėdos miesto ir regiono švietimo skyriams, mokykloms apie Pilies muziejuje
vedamus edukacinius užsiėmimus.

Nuo 2014 rugpjūčio mėn. iki
2016 birželio mėn.

Viešųjų ryšių specialistė
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Klaipėda
Pagrindinės atliktos užduotys:
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▪ Ryšių su žiniasklaidos atstovais palaikymas;
▪ Spaudos konferencijų, viešų susitikimų, viešųjų ryšių akcijų organizavimas ir moderavimas;
▪ Pranešimų žiniasklaidai rengimas;
▪ Komentarų žiniasklaidos atstovams rengimas ir davimas;
▪ Žiniasklaidos stebėsena;
▪ Renginių organizavimas;
▪ Interneto svetainės ir puslapio socialiniame tinkle turinio priežiūra;
▪ Kassavaitinio savivaldybės puslapio dienraštyje rengimas;
▪ Fotografavimas ir fotografijų sklaida.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. iki
2014 m. birželio mėn.

Istorijos magistras
Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius
Studijuotos disciplinos:
▪ Teorinės ir didaktinės Lietuvos istorijos problemos;
▪ Komunizmas ir nacionalsocializmas teoriniame, tiriamajame ir viešajame diskursuose;
▪ Stalinizmas;
▪ Postsovietinė erdvė;
▪ Architektūrinis, urbanistinis ir dailės paveldas;
▪ Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija.

Nuo 2008 m. rugsėjo mėn. iki
2012 m. birželio mėn.

Rekreacijos ir turizmo bakalauras
Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda
Studijuotos disciplinos:
▪ Ekonomika;
▪ Marketingas;
▪ Vadyba;
▪ Finansai;
▪ Teisė;
▪ Kultūros paveldas;
▪ Geografija;
▪ Kaimo ir miesto turizmas;
▪ Pramogų industrija.

Nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016
m. gegužės mėn.

Rekreacijos
Gidų
kursai ir turizmo bakalauras
Klaipėdos universitetas,
turizmo ir kultūros
Herkaus
informacijos
Manto g.centras,
84, LT- Turgaus
92294 Klaipėda
g. 7, Klaipėda
Studijuotos disciplinos:

Nuo 2021 m. vasario mėn. iki
2021 m. birželio mėn.

Rekreacijos
ir turizmo
bakalauras
▪ Ekonomika;
Miško
maudynių
gidų rengimo
kursai

▪Klaipėdos
Marketingas;
universitetas,
Manto g.Institute),
84, LT- 92294
Klaipėda
Miško
terapijos
institutasHerkaus
(Forest Therapy
Dublinas,
Airija
▪ Vadyba;
Studijuotos disciplinos:
▪ Finansai;
Ekonomika;
▪ Teisė;
▪ Marketingas;
Kultūros paveldas;
▪ Vadyba;
Geografija;
Finansai;
▪ Kaimo
ir miesto turizmas;
Teisė;
▪ Pramogų
industrija.
▪ Kultūros paveldas;
Rekreacijos
▪ Geografija;ir turizmo bakalauras
▪ Kaimo ir miesto turizmas;
▪ Pramogų industrija.
Rekreacijos ir turizmo bakalauras
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių

Kitos kalbos

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų

B2

B2

B2

B2

B1

Vokiečių

B2

B2

B2

B2

B1

Rusų

A2

A2

A2

A2

A1

Vairuotojo pažymėjimas

B kategorija

PAPILDOMA INFORMACIJA

Narystė
Savanorystė

Nuo 2016 metų esu Klaipėdos krašto gidų gildijos narė
Nuo 2021 metų savanoriauju Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijoje
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