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DARBO PATIRTIS: 

Data 

(nuo – iki) 

Miestas, 

šalis 

Įmonė, organizacija Pareigos 

2003 m. 

iki dabar 

Kuršėnai Šiaulių rajono turizmo ir verslo 

informacijos centras 

Direktorė 

2002 m. – 

2019 m. 

Kuršėnai Šiaulių rajono verslininkų asociacija Vykdančioji direktorė 

2001 m. – 

2002 m. 

Kuršėnai Kuršėnų politechnikos mokykla Bibliotekos vedėja 

2000 m. – 

2001 m. 

Kuršėnai VšĮ Šiaulių rajono Pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Sekretorė - mašininkė 

   
IŠSILAVINIMAS: 

Institucija 

( nuo - iki) 

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Šiaulių universitetas  

2007 m. – 2009 m.  

Ekonomikos magistras 

Šiaulių universitetas   

1997 m. – 2001 m. 

Socialinių mokslų (ekonomikos) bakalauras 

Šiaulių akštesnioji technikos 

mokykla  

1994 m. – 1997 m. 

Statybos jaunesnioji inžinierė 

 

Projektinė veikla 

 

 Projektas „Kryžių kalno vaizdų skaitmeninimas“. Sukurtas virtualus turas. Priskirtos 

funkcijos – projekto administravimas. Valstybės biudžeto lėšos. 

 

 Projektas „Inovatyvus sprendimas - inovatyvus turizmas“. Sukurta specializuota turizmo 

duomenų bazė. Priskirtos funkcijos – projekto administravimas. ES paramos lėšos. 

 

 Projektas „Pamiršti nepamiršti Kuršėnų krašto dvarai”. Surengta paroda ir išleista knyga. 

Priskirtos funkcijos – projekto administravimas. Valstybės biudžeto lėšos. 

 Projektas „Šiaurės Lietuva: kultūrinio turizmo komunikavimas“. Sukurta mobili aplikacija. 

Priskirtos funkcijos – projekto partneris. Valstybės biudžeto lėšos.  

 Projektas „Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų 

ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“. Šiuo projektu buvo vykdomi mokymai 

Šiaulių rajono VVG vykdytojams. Priskirto funkcijos – projekto administravimas. Valstybės 

biudžeto lėšos. 



 Projektas „Leidinys „Šiaulių rajonas“. Išleistas Šiaulių rajoną reprezentuojantis leidinys. 

Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir vykdymas. Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas „Leidinys „Kryžių kalnas“ ir jo vaizdų fiksavimo istorija“.  Išleistas Kryžių kalną 

reprezentuojantis leidinys.  Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir vykdymas. 

Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas  „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Šiaulių rajone“. Pagrindinis tikslas  - 

sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti verslumą, mažų bei vidutinių 

įmonių konkurencingumą Šiaulių rajone. Projekto pareiškėjas – Šiaulių rajono  verslo 

informacijos centras. Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir vykdymas. 

Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas „Šiaulių rajono verslo informacijos centro plėtra, įsisavinant naujas paslaugas“. 

Šiuo projektu centras  išplėtė teikiamų paslaugų spektrą, pasiūlė SVV subjektams naują 

paslaugą „virtualų biurą“. Projekto pareiškėjas – Šiaulių rajono verslo informacijos centras. 

Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir vykdymas.  Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas „Šiaulių rajono ir krašto senieji amatai. Šiuo projektu išleistas leidinys  „Šiaulių 

rajono ir krašto senieji amatai“. Leidinyje publikuojama lietuvių –anglų kalba medžiaga apie 

Šiaurės Lietuvos rajoną, jo istoriją, gamtą, žmones, senųjų amatų raidą. Projekto pareiškėjas 

– Šiaulių rajono verslo informacijos centras. Priskirtos funkcijos – projekto administravimas 

ir vykdymas. Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas  „Verslo kompetencijos paslaugų paketo įgyvendinimas Šiaulių rajone“. Pagrindinis 

tikslas  - sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti verslumą, mažų bei 

vidutinių įmonių konkurencingumą Šiaulių rajone. Projekto pareiškėjas – Šiaulių rajono  

verslo informacijos centras. Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir vykdymas. 

Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas „Moterų verslumo ugdymas Šiaulių rajone“. Projekto tikslas – sudaryti palankias 

sąlygas moterims pradėti ir plėtoti verslą, skatinti moterų verslo iniciatyvas. Projekto 

pareiškėjas – Šiaulių rajono verslo informacijos centras. Priskirtos funkcijos – projekto 

administravimas ir vykdymas. Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas  „Viešųjų paslaugų verslui projekto įgyvendinimas Šiaulių rajone“. Pagrindinis 

tikslas  - sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti verslumą, mažų bei 

vidutinių įmonių konkurencingumą Šiaulių rajone. Projekto pareiškėjas – Šiaulių rajono 

turizmo ir verslo informacijos centras. Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir 

vykdymas. Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas  „Viešųjų paslaugų verslui projekto įgyvendinimas Šiaulių rajone“. Projekto tikslas 

- plėtoti viešųjų paslaugų verslui teikimą Šiaulių rajone, teikti verslo informacijos, 

konsultacijų ir mokymų paslaugas, sudaryti galimybes verslininkams kelti kvalifikaciją, 

didinti rajono SVV verslo įmonių konkurencingumą, skatinti informacinių technologijų 

panaudojimą versle, eksporto augimą. Projekto tikslų buvo siekiama – teikiant verslo 

informacijos paslaugas; teikiant konsultacijų paslaugas; teikiant mokymų paslaugas; teikiant 

organizacines paslaugas. Projekto pareiškėjas – Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos 

centras. Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir vykdymas. ES parama pagal 

priemonę „Asistentas – 3“ 

 Projektas „Pradėk verslą Šiaulių rajone“. Projekto tikslas didinti Šiaulių rajono 

konkurencingumą, verslo produktyvumą, tobulinti teisinę ekonominę ir informacinę 

smulkaus ir vidutinio verslo aplinką. Projekto pareiškėjas – Šiaulių rajono turizmo ir verslo 

informacijos centras. Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir vykdymas. 

Nacionalinės paramos lėšos. 



 Projektas „Pradėk verslą Šiaulių rajone II etapas“. Projekto tikslas didinti Šiaulių rajono 

konkurencingumą, verslo produktyvumą, tobulinti teisinę ekonominę ir informacinę 

smulkaus ir vidutinio verslo aplinką. Projekto pareiškėjas – Šiaulių rajono turizmo ir verslo 

informacijos centras. Priskirtos funkcijos – projekto administravimas ir vykdymas. 

Nacionalinės paramos lėšos. 

 Projektas „Viešųjų paslaugų verslui tinklo narių vadovų, atsakingų už personalo 

kvalifikacijos kėlimą, stažuotė Maltoje“. Projekto tikslas - perimti naujovišką praktiką 

personalo vadybos, moterų verslumo ugdymo srityse, organizuojant ir įgyvendinant mokymų 

ciklą Maltoje. Projekto pareiškėjas -  VšĮ Utenos verslo informacijos centras. Priskirtos 

funkcijos – projekto vykdymas. Švietimo mainų paramos fondas. 

 

Kita įgyta kvalifikacija 

 

2020-11-09. Paž. Nr. M-1096. Dizaino mąstysena: Kaip kurti turizmo inovacijas. (8 val.) 

2020-08-12 Paž. Nr. AM-02. Seimo sesijai pasibaigus:naujausi mokesčių ir apskaitos pakeitimai. (6 

val.) 

2020-02-10 Paž. Nr. AM-07. 2019 m. finansinės atskaitomybės rengimas.  (6 val.) 

2019-09-16 Paž. Nr. 2019-09-16-JN-17. Už ką atsako įmonės vadovas, kokias funkcijas galima 

deleguoto. (4 val.) 

2019-04-25 Paž.Nr. 703. Dora lyderystė. Iššūkis sau ir esančiam greta“. (6 val.) 

2019-03-04. Paž.Nr. Seimo sesijai pasibaigus: 2019 m. naujausi mokesčių ir apskaitos pasikeitimai. 

Darbo užmokesčio reforma (ar tinkamai jai pasiruošta?. (6 val.) 

2018-12-10 Paž.Nr. 2018-12-10 JN-03. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma 

nuo 201-01-01 ir 2018 m. aktualijos (darbai, kuriuos reikia padaryti 2018 m.) 

2018-11-07. Prieinamas turizmas – turizmas VISIEMS. (6 val.) 

2018-03-22 Paž. Nr. 2018-03-22-JN-03 2017 m. finansinės atskaitomybės rengimas ir mokesčių bei 

apskaitos pakeitimai nuo 2018 m. (6 val.) 

2018-03-21 Paž. Nr. PRT-11347 Asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir jų užtikrinimas 

praktikoje, reguliavimo tendencijos (GDPR). (6 val.) 

2017-11-07 Paž. Nr. 2017-11-07-JN-03 Aktualųs darbo teisės klausimai. (6 val.) 

2017-06-14-15 Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų mokymai. (12 val.) 

2016-11-03 Paž. Nr. 3125 Elektroninių dokumentų valdymas (4 val.) 

2016-11-14 Paž. Nr.0-16-0207 Kvalifikacijų sandaros įgyvendinimo ir taikymo patirtis regionuose. 

(4 val) 

2016-11-16 The practical impliacations of sustainability, under the framework of the international 

year of sustainable Tourism for development. (14 val) 

2015-12-03. Inovatyvus turizmo produktų kūrimas ir pristatymas. (4 val.) 

2015-06-02 Paž.Nr. JN-23 „Mokesčių planavimo galimybės ir grėsmės Kas žinotina vadovams.“ (6 

val) 

2015-03-26 Paž. Nr. C1-0111A Dokumentų rengimas ir valdymas (6 val) 

2015-01-15 Paž. Nr. C1-0019A Darbo teisė: Sutarčių sudarymas ir valdymas. (6 val). 

2014-06-11. Sertifikatas už dalyvavimas Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte 

„paslaugų sektoriaus darbuotojų rengimo kokybės tobulinimas“. 

2013-03-21 Paž. Nr. 13-0419 „Verslo situacija Lietuvoje ir regionuose. Smulkaus ir vidutinio 

verslo perspektyvos“ (6 val.) 



2011-06-15 „Efektyvūs valdymo sprendimai, pokyčių iniciavimas ir valdymas“ 8 val.  

2010-06-10 Paž.Nr.048-2010-5.3.KB. „Kaimo bendruomenės verslo kūrimas“. (4 val.) 

2010-09-25 Paž.Nr.112-4.4. „Tradicinių amatų, kaip tautinio paveldo dalies, plėtojimo galimybės 

Lietuvos kaime“. (4 val.) 

2005-09-16 „Verslo pradžia“ (24 ak.val.) 

2005-03-04 Paž. Nr.22„Verslo plėtros projektų iniciavimas, rengimas ir valdymas“ ( 56 val.) 

2005-02-09 Paž. Nr. 5 „Darbo su klientais įgūdžių tobulinimas“, „Internetinio tinklapio parengimas 

efektyviam paslaugų teikimui“ (16val.) 

2004-10-22 Paž. Nr. 11143 „Finansavimo šaltinių paieška“ (8val.) 

2004-10-19 „Darbo teisė“ (16 val.) 

Papildoma informacija 

Šiaulių rajono vietos veiklos grupės narė nuo 2007m.  

16 metų patirtis ruošiant projektus verslo subjektams. 

 

 

 

 

 

 

 


