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DARBO PATIRTIS
2016 LIEPA IKI DABAR

2010 SAUSIS IKI DABAR

2005 SAUSIS – IKI DABAR

2005 RUGSĖJIS – IKI
DABAR

Profesionali Eneagramos ir verslo trenerė
Interaktyvūs seminarai ir individualios konsultacijos.
Eneagramos modeliotaikymas. Įvairūs pjūviai pagal klientų poreikius: Darbuotojų
motyvavimas, EQ ir SQ stiprinimas; 9 gyvenimo strategijos; Tikslų įgalinimas; Komandos
formavimas; Asmeninis tobulėjimas; Talentų stiprinimas; Grįžtamojo ryšio stiprinimas;
Verbaliniai ir neverbaliniai požymiai; Pardavimai ir derybos; Efektyvus bendravimas ir
bendradarbiavimas; Įkvėpianti lyderystė ir kt.
Sukurtas unikalus Eneagramos tipo nustatymo testas www.devyniskaiciai.lt
VšĮ Gerovės ekonomikos institutas

Direktorė
Įmonės administravimas, įmonių konsultavimas, žmogiškųjų santykių valdymas, mokymo
programų rengimas; mokymo poreikių įvertinimas, dėstymas; e-mokymo programų rengimas;
įvairių motyvacinių metodikų ir strategijų rengimas, verslo ir individualių klientų konsultavimas;
rinkos tyrimai; ekspertų mainai, lektorių atranka; ES projektų administravimas ir įgyvendinimas;
įmonės produktų pardavimai, bendradarbiavimas su viešojo ir privataus sektorių atstovais.
VšĮ Gerovės ekonomikos institutas, www.geroveseonomika.lt
Lektorė (neformalusis švietimas)
šdėstyti kvalifikacijos tobulinimo seminarai: Vadovų emocinis intelektas; Vadovavimo įgūdžių
ugdymas; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Emocinė kompetencija; Darbuotojų veiklos
vertinimas; Emocijų, streso ir konfliktų valdymas; Auditorijos valdymas; Intelektinių ir kitų
produktų pardavimai; Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas; Rinkos tyrimai; Rinkos
dalyviai ir kt..
VŠĮ Gerovės ekonomikos institutas, Vilniaus miesto savivaldybė, LR SADM SPPD, UAB
„Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, UAB „Eurointegracijos projektai“, Klaipėdos, Kėdainių ir
kitų socialinių paslaugų organizacijoms; L UAB „MTVC“, UAB „Grand Partners“, UAB Capital
Centras, įvairioms jaunimo grupėms ir kt.

Lektorė (formalusis švietimas)
Dėstomi dalykai:
Mokslinis tiriamasis darbas(MRU, 2005-2009). Modulis buvo dėstomas magistro studijų
studentams, sociologiniai tyrimo metodai, tyrimo instrumentų, apklausų rengimas ir jų
praktinis pritaikymas, kurių pagrindu buvo rengiami magistro baigiamieji darbai.
Europos ekonominė integracija(VU TVM, 2014-2016). Modulis dėstomas tarptautinio verslo
bakalauro studijų studentams. Studentai buvo mokomi ES bendrosios rinkos principų
taikymo, ekonominės ir monetarinės politikos, ES rinkų, tarptautinio verslo įmonių steigimas:
SWOT, SMARTEF, kitų verslo metodikų analizė ir praktinis pritaikomumas.

Puslapis1 / 4

Gyvenimo aprašymas

2003 SAUSIS – IKI DABAR

2010 VASARIS – IKI DABAR
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Verslo projektų valdymas(VGTU, nuo 2018-09-03 iki dabar). Modulis dėstomas bakalauro
studijų studentams. Studentai mokomi rengti verslo projektus ir juos administruoti.
Įvairių mokslinių straipsnių autorė ir bendraautorė.
Sociologinių tyrimų tyrėja/ ekspertė
Metodikų rengimas ir adaptavimas, galimybių strategijų rengimas ir administravimas,
visuomenės viešosios apklausos (KTU, MRU, UAB „Eurointegracijos projektai, VšĮ Gerovės
ekonomikos institutas), Valstybės tarnautojų mokymo poreikių tyrimo metodikos sudarymas,
tikslinių grupių, atsakingų už LR ministerijų strateginių tikslų įgyvendinimą, nustatymas
(
Valstybės tarnybos departamentas), Subjektyvios gyvenimo kokybės tyrimai vietos Lietuvos
savivaldos kontekste (KTU, MRU, VU TVM, verslo ir viešojo sektoriaus įstaigos).

Verslo konsultantė (nuolatinio LR gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma)
LR individualios veiklos pažyma ir kodai:
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (EVRK kodas 702200);
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa( 732200);
Kitas mokymas (855000);
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (722000).
Nuo 2017-03-08 Verslo konsultantų tinklo narė(VšĮ Versli Lietuva). Verslo konsultacijos
rinkodaros, pardavimų ir derybų, personalo valdymo, projektų valdymo, verslo steigimo ir kt.
Nuo 2016 
Verslo trenerė(International Couch and Trainer Associacion).

IŠSILAVINIMAS
2013 RUGSĖJIS-2016 LIEPA

Eneagramos modelio studijos/ profesionali Eneagramos trenerė
Profesiniai gebėjimai: EQ bei bendrųjų/asmeninių/tarpasmeninių/profesinių/ kompetencijų
ugdymas, personalo motyvavimas, asmenybės tipologijos taikymas praktikoje, karjeros
planavimo, komandos stiprinimo, grįžtamojo ryšio, komunikacijos, pardavimų ir kitų gabumų
ugdymas.
nternational Couch and Trener Asociation (ICTA), Eneagramos akademija

2003 LAPKRITIS– 2009
LAPKRITIS

2001 RUGSĖJIS– 2003 SAUSIS

Sociologijos krypties doktorantūros studijos
Profesiniai gebėjimai: sociologinių tyrimų metodologijos konstravimas, SPSS taikymas,
viešosios nuomonės, atvejo studijos, kokybinių ir kiekybinių tyrimų praktinis konstravimas.
Kauno technologijos universitetas,valstybinė aukštojo mokslo institucija
Adresas: Donelaičio g. 20, Kaunas, Socialinių mokslų fakultetas.

Socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis
Profesiniai gebėjimai: Europos Sąjungos socialinės politikos ir Socialinės saugos teisės,
Amžiaus tarpsnių ir ugdymo sociologijos pritaikymas praktikoje,
Lietuvos teisės universitetas (dabar – Mykolo Romerio universitetas), valstybinė aukštojo
mokslo institucija, Adresas: Ateities g. 20, Vilnius.

1996 RUGSĖJIS – 2000
BIRŽELIS

Verslo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Profesiniai gebėjimai: Verslo įmonės administravimo, Verslo draudimo, Personalo valdymo
metodikų; Verslo, Darbo, Administracinės, Civilinės teisės kodeksų taikymas praktikoje.
Kauno technologijos universitetas, valstybinė aukštojo mokslo institucija
Adresas: Donelaičio g. 20, Socialinių mokslų fakultetas, Kaunas

KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO
KURSAI
2018 KOVO 04

DAAR akademijos organizuoti mokymai tema „Eneagramos meistras” (36 val. pažymėjimo Nr.
2019 9GP Nr. 37M LTK).

2018 VASARIO 24

ETCEN (Eneagramos mokykla) ir DAAR akademijos organizuoti mokymai tema „Emocinės
kompetencijos taikymas pagal Eneagramos modelį” (16 val. pažymėjimo Nr. 2019 9GP Nr. 10,
LT).
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2017
BIRŽELIO
24

DAAR akademijos organizuoti mokymai tema „Eneagramos praktikumas, asistavimas” (36
val., pažymėjimo Nr. 2019 9GP Nr. 2LT).

2017 GEGUŽĖS24

DAAR akademijos organizuoti mokymai tema „Eneagramos meistras, asistavimas” (32 val.,
pažymėjimo Nr. 2019 9GP Nr. 1LT).

2016 LIEPOS
01

Makani Academy ir Vetor sector (International couch and trainer association) baigti Verslo
trenerių mokymai (180 val., sertifikato Nr. BTT-1603).

2015
VASARIO
08

Tarptautinio kaučingo mokykloje (International Coach Union) baigti Eneagramos praktikanto ir
meistro mokymai, (36 val., sertifikato Nr. DV33).

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
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Bendravimo gebėjimai

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

A1

▪ Bendravimo gebėjimus tobulinau dėstydama universitetuose, kitose organizacijose
bendraudama su verslo ir valstybės sektorių atstovais, mokymo dalyviais ir rengdama
mokymo poreikių tyrimus;
▪ auditorijos valdymo gebėjimus tobulinau dėstydama įvairių mokymo grupių dalyviams,
konsultuodama įvairias grupes ir individualiai, moderuodama įvairius renginius;
▪ konsultavimo gebėjimus tobulinau konsultuodama verslo atstovus ir individualiai dirbdama
įvairiuose projektuose (akredituota verslo konsultantė/ verslo trenerė (ICTA));
▪ pardavimų gebėjimus tobulinau dėstydama pardavimus ir teikdama verslo konsultacijas
pardavimų ir derybų klausimais, pristatydama įstaigų intelektualius produktus ir kitas
paslaugas;
▪ derybų vedimo gebėjimus tobulinau bendraudama su ypatingais klientais kaip sertifikuota
verslo konsultantė/ sertifikuota verslo trenerė;
▪ empatijos ir grįžtamojo ryšio gebėjimus tobulinau bendraudama su mokymo dalyviais, verslo
ir viešojo sektoriaus įmonėmis.

▪ Vadovavimas (vadovavau įvairioms organizacijoms:
Mykolo Romerio universiteto
Kvalifikacijos tobulinimo centrui 2007-2009 m.,
Lietuvos universitetų tęstinių studijų
asociacijai 2009-2014 m., Asociacijos viceprezidentės pareigos),VŠĮ Gerovės ekonomikos
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institutui nuo 2010 m., taip pat vadovavau įvairiems projektams ( ekspertų , tyrėjų/ grupėms ir
kiti projektai, nuo 2013 m. Jaunimo tyrėjų tinklo narė, nuo 2017 Verslo konsultantų tinklo
narė) ir kt.;
▪ veiklos organizavimas, administravimas ir atsakomybė (aukščiau įvardintoms institucijoms);
▪ geri laiko planavimo įgūdžiai (laiku suorganizuoti susitikimai ir pateiktos ataskaitos);
▪ orientacija į rezultatus, įmonės tikslų formavimas ir įgyvendinimas (sertifikuota verslo
trenerė);
▪ komandinio darbo motyvavimas/ talentų atskleidimas/stipriųjų pusių tobulinimas (vesti
mokymai ir verslo konsultacijos įvairioms įmonėms, sertifikuota Eneagramos trenerė).

Tarptautinė patirtis/
sertifikatai

▪ Tarptautinis seminaras Latvijoje "Strenghtening the role of youth research in policy
making". 2017-11-13 – 2017-11-17. Ryga
▪ Profesionali Eneagramos trenerė (ICTA, International coch and trainer acociation). Suteikta
teisė sertifikuoti Eneagramos Praktiko ir Meistro grupes. 2016-07-01. Minskas. Sertifikato Nr.
ETT – 1605.
▪ Verslo trenerė nuo 2016 m. (ICTA, International coch and trainer acociation). 2016-06-18 –
2016-07-01 trenerių mokymai. 170 akad. val., Minskas. Sertifikato Nr. BTT – 1603.
▪ Tarptautinis partnerystės seminaras Vokietijoje. Jaunimo demokratiškumo ugdymas ir
sprendimų priėmimas. 2013-04-23 – 2013-04-25. Jaunimo reikalų departamentas.
▪ Leonardo da Vinci stažuotė Suomijoje.Tarptautinis partnerystės seminaras „Tools for Quality
Assurance in Vocational Educational and Training“ 2010-06-08 – 2010-06-10.

Skaitmeninis raštingumas

Įsivertinimas

Informacijos
apdorojimas

Pažengęs
vartotojas

Bendravimas

Turinio kūrimas

Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas

Saugumas

Problemų
sprendimas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

L
evels: Pagrindinis vartotojas Basic user - Pažengęs vartotojas - Įgudęs vartotojas
Skaitmeninis raštingumas (Europos įgūdžių pasas)

Vairuotojo pažymėjimas
Pomėgiai
Priedai

B kategorija.
Joga, plaukimas, kulinarija, kelionės, netradicinė rytų medicina, bendravimas ir motyvavimas.
Priedai ir rekomendacijos pateikiami pagal Jūsų pageidavimus.

.
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