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DARBO PATIRTIS   

 

 

 

 

 

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

 

 

 

1989-–1990- Vaikų darželio auklėtoja 

Rubikių vaikų darželis, Rubikiai  

1990-–1993- Vyresnioji bibliotekininkė 

Anykščių centrinės bibliotekos Rubikių biblioteka, Rubikiai  

1993-–1999- Bibliotekos vedėja 

Anykščių centrinė biblioteka, Kavarskas  

1999-–2006- Socialinio darbuotojo padėjėja 

Aknystų socialinės globos namai  

2006-–2008- Socialinė darbuotoja 

Aknystų socialinės globos namai  

2008-–Šiuo metu Direktorė 

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras  

1978-–1989- Vidurinis  

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla 

2000-–2004- Socialinio darbuotojo kvalifikacija  

Utenos kolegija 

2004-–2006- Socialinės pedagogikos kvalifikacija  

Vilniaus pedagoginis universitetas 

2006-–2007- Viešojo administravimo  (savivaldos institucijose) magistro 
kvalifikacija 

 

Riomerio universitetas 

2014-–2015- Socialinio darbuotojo kvalifikacija  

Lietuvos edukologijos universitetas 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 
 

 

Gimtoji kalba lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu 
Informacijos 

pateikimas žodžiu  

anglų B2 B2 B2 B2 B1 

rusų C2 C2 C2 C2 C2 

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

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Anykščių rajono socialinių paslaugų centre vykdytų projektų vadovas: 

2009 m. - 2011 m. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas "Debeikių savarankiško gyvenimo senyvo 

amžiaus asmenims įkūrimas" – įrengtos patalpos ir įkurtas Anykščių rajono socialinių paslaugų centro (toliau – 

ARSPC) struktūrinis padalinys – Debeikių savarankiško gyvenimo namai, senyvo amžiaus asmenims. Už 

įgyvendintą projektą gautas Europos burių „Už šilumą“ įvertinimas. 

2013 m. - 2015 m. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas "Integralių paslaugų plėtra Anykščių 

rajone" – ARSPC įdiegta nauja (slaugos ir globos asmens namuose) paslauga, sukurta 12 naujų darbo vietų.  

Viena iš 20 pilotinių savivaldybių diegusių šią paslaugą Lietuvoje. 

2015 m. - 2022 m. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Integralios pagalbos plėtra Anykščių 

rajone-1” – tęsiamas I etapu įdiegtos paslaugos teikimas anykštėnams. 

2018-2019 m. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, 

taikant EQUASS kokybės sistemą“ - ARSPC, viena iš 19 pilotinių įstaigų Lietuvoje, kurioje įdiegta kokybės 

sistema ir gautas tarptautinis sertifikatas.  

2018 - 2019m. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas “Socialinės priežiūros paslaugos prieinamumo 

ir kokybės gerinimas Anykščių rajone” – projekto dėka pagerinta pagalbos į namus paslaugos prieinamumas, 

darbuotojų darbo sąlygos. 

2019m. - 2021m. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projekto „Kompleksiškai teikiamos paslaugos 

Anykščių rajono savivaldybėje“ partneris, diegiant naują Asmeninio asistento paslaugą Anykščių rajono 

negaliesiems. Paslauga įdiegta, sukurtos 3 naujos darbo vietos. 

Projektų, finansuotų iš Anykščių rajono savivaldybės programinių lėšų, projekto vadovas: 

2014 m. -2018m. – 1.„Delinkventinio elgesio vaikų užimtumo organizavimas ‚, 2. „Laikas bendrauti", 3. 

„Pažinkime savo kraštą iš arčiau", 4. „Mes prieš", 5.„Mokausi būti savarankiškas", 6. „Žingsniai sveikos šeimos 

link", 7. "Iš širdies į širdį", 8.Vaikų vasaros stovykla „Vasara priklauso mums!", 9."Sušildykime širdžių 

gerumą",10. "Būk pokyčių mano gyvenime",11. „Mes galime gyventi saugiai “, 12 „Būk pokyčiu vaiko 

gyvenime “,13."Vaikams", 14. "Svajoju, mokausi, galiu"; 

 

 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.  

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr

