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DARBO PATIRTIS 
Nuo 2015-08-31 iki dabar direktorė, Šiaulių r. Voveriškių mokykla. https://voveriskiumokykla.lt  
2003-2017 m. ekonomikos ir verslumo mokytoja, Šiaulių r. Voveriškių mokykla. 
https://voveriskiumokykla.lt 
2012-2015 m ekonomikos ir verslumo mokytoja,  Šiaulių r. Bubių mokykla. http://mokykla.bubiai.lt/. 

                                                                1992-2015 m.  pradinio ugdymo mokytoja, Šiaulių r. Voveriškių mokykla. https://voveriskiumokykla.lt 
 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA 

ISM UNIVERSITETAS 

 
2014-2015 m. Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa, suteiktas Vadybos magistro 
kvalifikacinis laipsnis, 2015, MS Nr. 001044. 
 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO 
TĘSTINIŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 

 
 
Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo universitetinė laipsnio nesuteikianti studijų programa, pedagogo 
kvalifikacija 2013, TS-00117. 
 

ŠIAULIŲ KOLEGIJA 2005-2007 m. Buhalterio profesinė kvalifikacija, 2007, SK 000145. 
 

 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS  

 

 

ŠIAULIŲ PEDAGOGINIS 
INSTITUTAS 

2002-2003 m. Antrosios pakopos edukologijos krypties ekonomikos ir verslo pagrindų pedagogikos 
studijų programa, suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija 2003, S000427. 
 
1996-1997 m.  Edukologijos magistro studijos, suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) magistro 
kvalifikacinis laipsnis 1997, AA000198. 
 

ŠIAULIŲ PEDAGOGINIS 
INSTITUTAS 

1990-1994 m. Pradinio mokymo pedagogikos studijos, suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija 
1994, AA001039. 
 
2003-03-25 suteikta pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 
2012-04-19 suteikta ekonomikos ir verslumo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 
 

 

GIMTOJI KALBA Lietuvių kalba 

KITOS KALBOS SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

KLAUSYMAS SKAITYMAS 
BENDRAVIMAS 

ŽODŽIU 

INFORMACIJOS 
PATEIKIMAS 

ŽODŽIU 
 

Rusų kalba  C1 C1 C1 C1 B2 

Anglų kalba   C1 C1 C1 C1 B2 

 Anglų k. B2 lygis –pažengęs vartotojas, projekto „Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo gerinimas 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ (SFMIS Nr. VPI-2.2-ŠMM-05-K-02-005) Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centro pažymėjimas VB-352, 2013-04-18.  

 Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo universitetinė laipsnio nesuteikianti studijų programa, pedagogo 
kvalifikacija 2013, TS-00117. Šiaulių universitetas. 

 

BENDRAVIMO GEBĖJIMAI Komunikabilumas, empatija, diplomatiškas ir taktiškas problemų sprendimas įvairiose situacijose, 
tolerancija. 

 

https://voveriskiumokykla.lt/
https://voveriskiumokykla.lt/
http://mokykla.bubiai.lt/
https://voveriskiumokykla.lt/


 

  © Europos Sąjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 2 / 2 

 

ORGANIZACINIAI IR 
VADOVAVIMO GEBĖJIMAI 

LPMA valdybos narė, sekretorė. Gebu suburti komandą bendrai veiklai, įkvėpti svarbių tikslų 
įgyvendinimui, aktyviai dalyvauju visuomeninėse veiklose, užimu vadovaujančias pareigas 2 
visuomeninėse organizacijose. Parengiau daugiau nei  10 kvalifikacijos tobulinimo programų, 
vedžiau 5 autorinius seminarus, skaičiau autorinių pranešimų rajono, respublikos ar 
tarptautiniuose seminaruose, konferencijose (ir anglų kalba), vadovavau  Šiaulių rajono 
Ekonomikos ir verslumo metotiniam būreliui, 6 mokinių olimpiadų užduočių parengimo ir darbų 
vertinimo komisijoms, analizavau ir vertinau Šiaulių rajono švietimo įstaigų ir visuomeninių 
organizacijų Socializacijos programas.  

 
 
 

 

NARYSTĖS 

 

 

 
Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2022 m. iki dabar LMVA Šiaulių skyrius, sekretorė. 
2019 m. iki dabar LPMA valdybos narė, sekretorė. 
2013-2020 m.  Voveriškių kaimo bendruomenė, steigėja, Valdybos narė. 

Nuo 2009 iki dabar Lietuvos individualiosiosios psichologijos draugijos narė, vasaros 
seminarų vadovė – savanorė. 

 

 
APDOVANOJIMAI 

Už metodinės veiklos organizavimą, inovacijų diegimą, pasiekimus, projektų sėkmingą įgyvendinimą, 
atsakingą darbą švietimo srityje apdovanota mokyklos direktorės, laimėtų projektų organizatorių, 
devyniomis Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir Sporto skyriaus vedėjo, 3 mero padėkomis. 

 


