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Išsilavinimas                    2013 m. A. Stulginskio universitetas, Ekologijos magistras. 

 2011 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Visuomenės sveikatos bakalauras.  

Darbinė veikla: 

 

Nuo 2011-05-20 d.  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stebėsenos  

iki 2014-05-07 d.  specialistė 

 

Nuo 2013-11-04 d. Higienos institutas 

iki 2014-09-01 d.  Projekto „Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir 

struktūrinių fondų projektai” (angl. k. Reducing health inequalities: 

preparation for action plans and structural funds projects, ACTION-FOR-

HEALTH) darbų paketų (WP4 ir WP5) veikloms įgyvendinti, vyr. specialistė 

 

Nuo 2013-12-03 d.  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l.e.p. 

iki 2014-05-07 d.  direktorė 

 

Nuo 2014-05-08 d.  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 

 

Darbas  kompiuteriu   Microsoft Windows XP/Vista, Word, Pover Point, Excel. Naudojuosi 

interneto naršykle Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer. Elektroninio pašto programa Outlook Express, Mozilla 

Thunderbird.  

 

Papildomi įgūdžiai Esu išklausiusi kėlimo kvalifikacijos kursus: „Konfliktų valdymas“; 

„Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais“; „Visuomenės, valdymo ir 

vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos 

klausimais“; „Aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės ekonominės) poveikio 

sveikatai vertinimas“; „Lėtinių ir onkologinių ligų naujausios profilaktikos ir 

prevencijos priemonės“; „Visuomenės sveikatos netolygumų mažinimo 

priemonių planavimas ir įgyvendinimas savivaldybėje“; „Vaikų sveikatos 

stiprinimo aktualijos“, „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija:kaip dirbti su 

pažeidžiamosiomis grupėmis“, „Visuomenės sveikatos stebėsenos paslaugų 

savivaldybėse teikimo ir jų teikimui reikalingos infrastruktūros modelio 

parengimas“.  

Turiu sertifikatus šiaurietiško ėjimo mokymams ir viešųjų pirkimų vykdymas 

pradedantiesiems. 2012 m. dalyvavau International Contest of Scool‘s and 

Student‘s Projects „B3 – BELLONA BARENTS BALTIC“. 2013 m. 

dalyvavau projekto „Reducing health inequalities: preparation for action 

plans and structural funds projects, ACTION-FOR-HEALTH“ partnerių 

susitikime, regioninio sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 

kūrime bei mokymuose apie struktūrinius fondus. 2013 m. skaičiau 

Aleksandro Stulginskio universitete mokslinėje konferencijoje pranešimą 

„Kizelgūro ir dirvožemio mulčiavimo poveikis vienametės paprikos 

biometriniams rodikliams“. 



Kalbos   Lietuvių kalba (gimtoji) 

 Kalbu Rašau Skaitau 

Anglų kalba B2 B2 B2 

Rusų kalba A2 A1 A1 

 

 Asmeninės savybės         Vertinu draugišką, organizuotą kolektyvą.  

Išmanau darbo organizavimo tvarką, darbo teisės pagrindus.  

Mielai imuosi iniciatyvos bei atsakingai vykdau patikėtas užduotis. 

Sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti. Moku dirbti ir komandoje, ir 

individualiai. Nuoširdumas, pareigingumas, tvarkingumas, sąžiningumas, 

kūrybiškumas, punktualumas. 

 

Papildoma informacija B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. 


