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GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

Vardas, pavardė  EVA STONKEVIČIENĖ  

Adresas  ALYVŲ G. 64, TELŠIAI, LIETUVA 

Telefonas  +370 65901575 

Elektroninis paštas  eva.stonkeviciene@gmail.com 

Pilietybė  Lietuvė  

Gimimo data  1982 M. GRUODŽIO 23 D. 

 Šeimyninė padėtis          Ištekėjusi, 2 vaikai 

 
 
 
 
DARBO PATIRTIS 

• Datos 
             • Įstaigos pavadinimas 

Adresas 
• Pareigos 

 2019 m. birželio 10 – šiuo metu 
Žemaičių muziejus "Alka", direktorė. 
Muziejaus g. 31, LT-87357, Telšiai, Lietuva 
Direktorė 

 

• Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Muziejaus veiklos organizavimas bei atsakomybė už įstaigos veiklą, tinkamą funkcijų vykdymą ir 
rezultatus. Muziejinių vertybių apsaugos, apskaitos ir saugojimo užtikrinimo kontrolė. Muziejaus 
finansinės – ūkinės veiklos organizavimas. Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas. Darbuotojų 
priėmimas, atleidimas, atlyginimų  nustatymas, skatinimas, kvalifikacijos kėlimo programų iniciavimas, 
drausminių nuobaudų skyrimas ir kitos su personalo valdymu susijusios funkcijos. Sandorių įstaigos 
vardu sudarymas. Prašymų, skundų, pasiūlymų nagrinėjimas. Muziejaus planų, programų iniciavimas, 
rengimas, tvirtinimas ir jų vykdymo užtikrinimas. Muziejaus veiklos analizė, vertinimas, metinių strateginių 
veiklos planų ir ataskaitų rengimas. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų investicijų projektų 
įgyvendinimas. Neformalaus švietimo programų įgyvendinimo užtikrinimas. Atstovavimas Muziejui 
Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose, kt. 

 

• Datos 
             • Įstaigos pavadinimas 

Adresas 
• Pareigos 

 2017 m. kovo 21 d. – 2019 m. birželio 9 d. 
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras 
Žemaitės g. 14LT-87133, Telšiai, Lietuva 
Direktorė 

 
 
 
 

• Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Vadovavimas teatrui bei atsakomybė už įstaigos veiklą, tinkamą funkcijų vykdymą ir rezultatus. Teatro 
finansinės – ūkinės veiklos organizavimas. Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas. Darbuotojų 
priėmimas, atleidimas, atlyginimų  nustatymas, skatinimas, kvalifikacijos kėlimo programų iniciavimas, 
drausminių nuobaudų skyrimas ir kitos su personalo valdymu susijusios funkcijos. Sandorių įstaigos 
vardu sudarymas. Prašymų, skundų, pasiūlymų nagrinėjimas. Teatro programų iniciavimas, rengimas, 
tvirtinimas ir jų vykdymo užtikrinimas. Teatro veiklos analizė, vertinimas, metinių strateginių veiklos planų 
ir ataskaitų rengimas. Teatro meno iniciatyvų įgyvendinimas, visuomenės dalyvavimo teatro veiklose 
užtikrinimas. Neformalaus švietimo, gyventojų kūrybinio ugdymo, teatro meno puoselėjimo skatinimas. 
Mėgėjų bei profesionalų saviraiškos skatinimas, teatro repertuaro atnaujinimo užtikrinimas, 
nenutrūkstamo teatro meno kūrybinio proceso užtikrinimas. Bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis 
bei tarptautiniais partneriais, dalyvavimo festivaliuose, konkursuose ir projektuose iniciavimas. Teatro 
veiklos viešinimo užtikrinimas, kt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Datos 

              • Įstaigos pavadinimas 
Adresas 

• Pareigos 

 

 

2015 m. gruodžio 29 d. – 2017 m. kovo 20 d. 
Telšių rajono savivaldybė 
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, Lietuva 
Mero patarėja 

 
 
 
 

• Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Mero susitikimų su visuomene organizavimas. Padėties savivaldybėje analizavimas, bendravimo su 
miesto ir rajono bendruomenėmis užtikrinimas, sprendimų rekomendacijų rengimas. Prašymų 
nagrinėjimas, sprendimų įforminimo, informacijos viešumo užtikrinimas. Savivaldybės tarybos 
suformuotos politikos įgyvendinimo priežiūra. Bendradarbiavimas su politinėmis frakcijomis, koalicija, 
opozicija bei kitoms politinėmis partijomis, organizacijomis ir subjektais. Pasitarimų rengimas ir 
organizavimas aktualiais rajonui klausimais, mero darbotvarkės rengimas, veiklos ataskaitų, oficialių 
pranešimų skelbimas. Teisės aktų rengimas, regiono plėtros programos įgyvendinimo situacijos 
analizavimas. Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos aktualijų stebėjimas, politinių sprendimų 
įgyvendinimo juose užtikrinimo koordinavimas. Bendradarbiavimo su miestais – parneriais kitose šalyse 
palaikymas. Protokolo laikymosi užtikrinimas organizuojant susitikimus, renginius, sutarčių pasirašymus, 
užsienio delegacijų vizitus, oficialių atstovų priėmimą ir kt. 
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• Datos 

              • Įstaigos pavadinimas 
Adresas 

• Pareigos 

 2014 m. kovo 1 d. – 2015 m. spalio 2 d. 
Telšių rajono savivaldybės administracija. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyrius 
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, Lietuva 
Valstybės tarnautoja, skyriaus vedėjo pavaduotoja 

• Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Telšių rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų priežiūra ir koordinavimas. Telšių rajono kultūros 
politikos formavimas, rajone vykstančių kultūrinių procesų analizavimas. Kultūros įstaigų veiklos 
administracinės priežiūros planų rengimas ir jų vykdymas. Kultūros ir meno darbuotojų konsultavimas, 
atestavimo ir kultūros centrų akreditavimo organizavimas. Strateginio veiklos plano programos, 
reguliuojančios regiono kultūros plėtros procesų vystymą, įgyvendinimas. Vietinių kultūros projektų 
koordinavimas. Aktualių teisės aktų projektų rengimas. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų 
įgyvendinimas. Vietos bendruomenės efektyvaus kultūrinių poreikių tenkinimo užtikrinimas. Aktyvaus 
tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo vystymas, kt. 

• Datos 

              • Įstaigos pavadinimas 
Adresas 

• Pareigos 

 2012 m. sausio 3 d. – 2014 m. vasario 28 d. 
Telšių rajono savivaldybės administracija. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyrius 
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, Lietuva 
Valstybės tarnautoja, vyriausioji specialistė 

• Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Strateginio veiklos plano programos, reguliuojančios regiono kultūros plėtros procesus, įgyvendinimas. 
Vietinių kultūros projektų koordinavimas. Aktualių teisės aktų projektų rengimas. Telšių rajono 
savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimas. Vietos bendruomenės efektyvaus kultūrinių poreikių 
tenkinimo užtikrinimas. Aktyvaus tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo vystymas, kt. 

• Datos  2013 liepos  1 d. –2013 m. rugsėjo 30 d. 

• Įstaigos pavadinimas  

Adresas 

 Telšių rajono savivaldybės administracija 
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, Lietuva 

• Pareigos  ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo terminuoto projekto “Rietavo ir Mažeikių, Plungės, Telšių 
rajonų savivaldybių turizmo produktų rinkodaros priemonių įgyvendinimas“ vadovė. 

• Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Vadovavimas projekto veikloms. Administracinių procesų, susijusių su projekto įgyvendinimu, priežiūra 
pagal nustatytus reikalavimus ir terminus. Užsakymų derinimas tarp Telšių rajono savivaldybės ir turizmo 
produktų gamintojų. Reklamos ir informacijos sklaidos užtikrinimas pagal ES įsipareigojimus.  

• Datos 

• Įstaigos pavadinimas 

Adresas 

 2008 balandžio 8 d. – 2012sausio 2 d.  
Telšių rajono savivaldybės administracija. Kultūros skyrius 
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, Lietuva 

• Pareigos  Valstybės tarnautoja, vyriausioji specialistė 

• Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Telšių rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų priežiūra ir koordinavimas. Kultūros ir meno 
darbuotojų atestavimo ir kultūros centrų akreditavimo organizavimas. Leidimų renginiams viešojo 
naudojimo teritorijose išdavimas. Strateginio veiklos plano programos, reguliuojančios regiono kultūros 
plėtros procesų vystymą, įgyvendinimas. Vietinių kultūros projektų koordinavimas. Aktualių teisės aktų 
projektų rengimas. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimas. Vietos bendruomenės 
efektyvaus kultūrinių poreikių tenkinimo užtikrinimas. Aktyvaus tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo 
vystymas, kt. 

   

IŠSILAVINIMAS    

Datos 

• Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas 
pavadinimas ir tipas 

 

 

  

Paskutinis semestras. Sustabdytos studijos 
Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas. 

Ateities g.  20, LT-08303, Vilnius, Lietuva 

  Pagrindiniai mokomieji dalykai: Administracinė teisė, Baudžiamoji teisė, Civilinė teisė, Darbo teisė, 
Europos Sąjungos institucinė teisė, Europos Sąjungos teisė, Finansų teisė, Kriminalistika, 
Kriminologija, Žemės teisė, Konstitucinė teisė, Lietuvos teisėsaugos institucijos, Ikiteisminis tyrimas, 
Konstitucinė lyginamoji teisė, Šeimos teisė, Tarptautinė privatinė ir viešoji teisė, Draudimo teisė ir kt. 
Papildomos disciplinos: Ekonomikos teorija, Politikos mokslai, Psichologija, Filosofija ir kt.  

•Įgyta kvalifikacija  Bakalauro diplomas. Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

• Datos  2005 –2007 

• Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas 
pavadinimas ir tipas 

 Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas 
Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius, Lietuva 

  Pagrindiniai mokomieji dalykai: Architektūrinio – urbanistinio paveldo apsauga ir apskaita, Kultūrinio 
turizmo teorija, Kultūros paveldo ekonomika, Lietuvos archeologinis paveldas, jo tyrimų ir apsaugos 
problemos, Lietuvos architektūros ir dailės paveldas, Lietuvos istorinės teorinės ir didaktinės problemos, 
Lietuvos paveldosaugos sistema ir jos regioniniai kontekstai, Paveldosaugos įstatymdavystė ir praktika, 
Paveldosaugos teorijos, Profesinė praktika (mokslinė), Profesinė praktika (taikomoji), XX a. Lietuvos 
istorija ir jos paminklai ir kt. Magistro baigiamasis darbas „Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 
įstatymo įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje“.  

•Įgyta kvalifikacija  Magistro diplomas. Istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis, paveldosaugininko profesinė kvalifikacija. 
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• Datos  2001 – 2005 

• Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas 
pavadinimas ir tipas 

 Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas 
Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius, Lietuva 

  Pagrindiniai mokomieji dalykai: Akmens amžius, Ankstyvoji LDK istorija, Archeologinė buitinė keramika: 
tvarkymas ir tyrinėjimas, Archeologinių radinių pirminis konservavimas ir restauravimas, Archeologinių 
tyrimų Lietuvoje istorija, Baltų antropologija, Fizinės antropologijos pagrindai, Lietuvos heraldika, Lietuvos 
istorija, Lietuvos numizmatikos įvadas, paminklosaugos ir paminklotvarkos įvadas, Geležies amžius, 
Senovės istorija, Vakarų Europos archeologija ir kt. Papildomos disciplinos: Ekonomikos teorija, 
Filosofijos įvadas, Sociologijos įvadas, Lenkų kalba, Teologijos įvadas, Daugiakultūrinis Vilnius XX a., 
Indijos istorija ir istoriografija, Japonijos kultūrinė archeologija ir kt. Bakalauro baigiamasis darbas: 
„Spalvotųjų metalų apdirbimas ankstyvuosiuose Lietuvos piliakalniuose“.  

• Įgyta kvalifikacija  Bakalauro diplomas. Archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

PROFESINIS TOBULINIMASIS 
•Data, įstaigos, organizavusios 

mokymus pavadinimas 

• Tarptautinė konferencija 

 2021 m., Klaipėdos universitetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas ir Telšių kunigų 
seminarija. 

H. Manto g. 84, Klaipėda, Lietuva. 

„Žemaitija popiežiaus globoje 600 metų“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Respublikinė konferencija 

 2021 m., Telšių švietimo centras 

S. Daukanto g. 35, Telšiai, Lietuva 

„Rainių tragedija: atmintis gyva“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Tarptautinė konferencija 

 2020 m., Telšių švietimo centras 

S. Daukanto g. 35, Telšiai, Lietuva 

„Telšių atminties knyga: miesto žydų gyvenimas“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Stažuotė 

 2020 m., Tarptautinė ICCOM Europe organizacija, Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių kultūros 
ministerijos. 

Narvos muziejus Estijoje. 
„Baltijos muzeologijos mokykla „Rizikos valdymas ir pasirengimas krizėms Muziejuose“, 7 dienų 
stažuotė. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Seminaras 

 2019 m. Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas. 

Universiteto g. 7, Vilnius, Lietuva 

Muziejų ekspozicijų kūrimas: kaip veikia didieji pasakojimai ir ko nori visuomenė. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Seminaras 

 2019 m., Lietuvos muziejų asociacija 

Šnipiškių g. 3, Vilnius, Lietuva 

„Lankytojų pakartotinio grįžimo į muziejus strategijų kūrimas ir įgyvendinimas“, 3 dienų seminaras. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Stažuotė/seminaras 

 2019 m., Lietuvos muziejų asociacija 

Šnipiškių g. 3, Vilnius, Lietuva 

„Lenkijos muziejų inovacijos ir jų pritaikymas Lietuvos muziejų modernizavime“, 5 dienų stažuotė. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Tarptautinis projektas 

 2019 m., Turkijos respublika, Corum miesto savivaldybė. ES lėšomis finansuojamas projektas 
tarp Turkijos, Lietuvos ir Vengrijos miestų.  

Veiklos vykdytos Lietuvoje, Turkijoje ir Vengrijoje. 

Darnaus judumo ir vystymosi skatinimo projektas „A roadmap for smart city“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Konferencija 

 

 

 

 

2017 m., Klaipėdos valstybinė kolegija 

Jaunystės g. 1, Klaipėda, Lietuva 
„Kultūra ir turizmas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“. Parengtas ir pristatytas pranešimas 
„Lietuvos kultūros sostinės projektas: lūkesčiai, iššūkiai ir pasiekimai“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Mokymai 

 2017 m., UAB „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla  

Muziejaus g. 29, Telšiai, Lietuva 
„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
mokymo programa“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Kursai  

 

 2017 m., UAB „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla  

Muziejaus g. 29, Telšiai, Lietuva 
„Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos programos kursas ir baigiamasis 
egzaminas“. 
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•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Kursai  

 

 2017 m., Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 

Žemaitės g. 22A, Telšiai, Lietuva 

„Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinė civilinės saugos 
mokymo programa“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Seminaras 

 

 

 

2015 m., Klaipėdos rajono švietimo centras 

Kvietinių g. 30, Gargždai, Lietuva 

„Verslumas kultūros sektoriuje“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Stažuotė 

 2015 m., Telšių švietimo centras  
S. Daukanto g. 35, Telšiai, Lietuva 
“Bendrakultūrinės kompetencijos tobulinimo edukacinė išvyka po buvusias Europos kultūros 
sostines: Rygą – Taliną – Stokholmą“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Seminaras 

 2014 m., Telšių švietimo centras  
S. Daukanto g. 35, Telšiai, Lietuva 
Vadybinės organizacinės kompetencijos tobulinimas “Moderni kultūros įstaiga: nuo asmeninės 
lyderystės skatinimo iki organizacijos kultūros kūrimo“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Seminaras 

 

 

2014 m., Skuodo informacijos centras 
Vytauto g. 9, Skuodas, Lietuva 
„Komandinis darbas įstaigoje“. 

•Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Konferencija 

 2013 m., Telšių švietimo centras  
S. Daukanto g. 35, Telšiai, Lietuva 
“Švietimas – nuolatinis bendrosios kultūros perdavimo ir ugdymo procesas valstybėje“. 

• Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Tęstinė mokymų programa 

 2009 m., Telšių švietimo centras  
S. Daukanto g. 35, Telšiai, Lietuva 
“Įvadiniai mokymai valstybės tarnautojams”.  

• Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Seminaras 

 2008 m., Lietuvos liaudies kultūros centras 
B. Radvilaites g. 35, Vilnius, Lietuva  
“Aktualieji nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo uždaviniai”. 

• Data, įstaigos, organizavusios 
mokymus pavadinimas 

• Seminaras 

 

 2008 m., Lietuvos liaudies kultūros centras 
B. Radvilaites g. 35, Vilnius, Lietuva 
“Kryždirbystės duomenų rinkimo aktualijos”. 

GEBĖJIMAI IR KOMPETENCIJOS  

  

Gimtoji kalba Lietuvių 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų  C1 
Įgudęs 

vartotojas 
C1 

Įgudęs 
vartotojas 

C1 
Įgudęs 

vartotojas 
C1 

Įgudęs 
vartotojas 

C1 
Įgudęs 

vartotojas 

Rusų  C1 
Įgudęs 

vartotojas 
B1 

Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

A2 
Pradedantysis 

vartotojas 

 

TECHNINIAI GEBĖJIMAI 
 

Kompiuterinis raštingumas  -Puikiai moku naudotis biuro programomis (MS Word, MS Excel, PowerPoint, Outlook)  
-Gerai moku naudotis grafinio dizaino programomis (Adobe Illustrator, Photoshop) 

Vairuotojo pažymėjimas (-ai)  B kategorija (nuo 2001 metų) 

 

SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI IR 

KOMPETENCIJOS  

 Patikima, profesionali, reikli sau ir aplinkiniams. Teisinga ir objektyvi kolegoms. Sąžininga,  visada 
vadovaujuosi garbės ir pagarbos principu. Kūrybiška, iniciatyvi, atvira naujoms idėjoms ir 
galimybėms. Puikūs bendravimo įgūdžiai. Galiu bendrauti aiškiai, užtikrintai ir glaustai. Gebu rasti 
bendrą kalbą su skirtingais žmonėmis, visada ieškau būdų užmegzti visai komandai naudingus 
perspektyvius bendradarbiavimo ryšius, siekiu naujų įdomių projektų įgyvendinimo. Esu nuovoki, 
savarankiška ir atsakinga. Turiu patirties apibendrinant informaciją, paskirstant pavedimus ir 
priimant efektyvius sprendimus tolimesniems veiksmams. Turiu gerą humoro jausmą. Stiprūs 
gebėjimai prisitaikyti prie daugiakultūrinės aplinkos ir priimti naujoves. Man nebaisūs iššūkiai, esu 
atvira įvairiausioms kūrybinėms idėjoms, meninėms improvizacijoms ar kultūrinėms iniciatyvoms, 
tačiau man svarbus tradicijų tęstinumo užtikrinimas ir identiteto išsaugojimas. Apsvarstau 
kiekvieno komandos nario argumentuotus pasiūlymus, kartu ieškau racionalių sprendimų, nebijau 
prisiimti atsakomybės ir visada siekiu geriausio rezultato.  
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ORGANIZACINIAI ĮGŪDŽIAI IR 

KOMPETENCIJOS 

 Stipri darbo etika, profesionalus elgesys, iniciatyva ir sprendimų priėmimo įgūdžiai. Sugebu 
motyvuoti kolegas ir organizuoti komandinį darbą. Patikima ir orientuota į rezultato siekimą. 
Kiekvienas pradėtas darbas ar projektas privalo būti užbaigtas ir turėti grįžtamąjį ryšį tolimesniems 
planams. Turiu patirties vykdant tarptautinius, meninius, kūrybinius projektus, finansavimo ir 
veiklos poreikių analizę. Motyvuota ir patikima įgyvendinant kiekvieną užduotį ar siekdama 
užsibrėžto tikslo. Gebu efektyviai paskirstyti ir pakelti darbo krūvį, susidėlioti prioritetus ir laikytis 
nurodytų terminų. Tiksli ir dėmesinga sprendžiant visus klausimus. Moku strategiškai planuoti 
darbą ir numatyti perspektyvas skirtingose veiklos srityse: nuo komandos veiklų koordinavimo ir 
finansinių šaltinių paieškos bei administravimo iki meninių sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo ir 
viešųjų ryšių organizavimo. Greitai reaguoju į iškilusias problemas, gebu prognozuoti įvykių eigą 
ir eliminuoti galimas problemas. Visada atsakingai atstovauju savo instituciją ir šalį vietos ir 
tarptautiniuose susitikimuose. Tikiu, kad mūsų valstybės vystymasis pirmiausia kuriamas joje 
gyvenančių ir jai dirbančių žmonių nuoširdžiu savo identiteto pasididžiavimu, patriotinėmis bei 
kultūrinėmis vertybėmis grįstu atsidavimu, gebėjimu atskleisti stipriąsias šalies galimybes ir kurti 
realiai įgyvendinamas perspektyvas už Lietuvos ribų.  

 

 

PAGRINDINIAI PASIEKIMAI 

PROFESIJOS SRITYJE 

 - Parengiau nuoseklią Telšių rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų 5 metų finansavimo 
ir paslaugų teikimo kokybės analizę; 

- Organizavau ir užtikrinau Telšių rajono savivaldybės kultūros įstaigų optimizavimo plano 
įgyvendinimą; 

- Parengiau Lietuvos kultūros sostinės 2016 projekto paraišką „Ant septynių kalvų – septynios 
meno kalbos“ LR Kultūros ministerijai ir koordinavau bendradarbiavimo programos įgyvendinimą; 

- Koordinavau parodos „Meno ženklai Žemaitijos sostinėje“ pristatymą Europos Parlamente 
Briuselyje ir LR Seime Vilniuje; 

- Buvau televizijos projekto „Super miestas“ Telšių komandos koordinacinės darbo grupės 
pirmininkė, atsakinga už organizacinius ir finansinius sprendimus, pasiekėme finalą; 

- Organizavau Telšių rajono kultūros įstaigų vadovų ir kultūros paslaugas teikiančių institucijų 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų didinimo patirtiniuose komandiniuose 
mokymuose parengimą ir išvykas į Europos kultūros sostines (Taliną, Stokholmą ir Rygą), 
ruošiantis 2016 m. Lietuvos kultūros sostinės projektui; 
- Buvau Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus darbo grupės ir 
organizacinio komiteto narė, parengiau ir užtikrinau Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus 
paminėjimo kultūrinės programos įgyvendinimą; 
- Buvau asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ narė; 
- Buvau Kultūrinės veiklos ir vyresnio amžiaus visuomeninės veiklos skatinimo projektų paraiškų 
vertinimo komisijos pirmininkė; 
- Buvau Telšių r. savivaldybės biudžetinių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos 
narė; 
- Buvau Telšių rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo darbo grupės narė; 
- Inicijavau ir koordinavau daug Telšių miesto kultūrinių renginių, parengiau projektų, organizavau 
meno kūrinių pristatymo procesus; 
- Buvau komisijos narė Telšių miesto Garbės piliečio vardo kandidatūroms svarstyti; 
- Buvau Žemaitės dramos teatro Meno tarybos narė; 
- Aktyviai dalyvauju Telšių rajono savivaldybės oficialių tarptautinių partnerių bendradarbiavimo 
organizavimo veiklose, jau eilę metų esu atsakinga už atvykstančių delegacijų koordinavimą, 
užimtumą, oficialius rajono vadovų susitikimus, naujų partnerių paiešką; 
- Daugelyje ES finansuojamų Telšių rajono savivaldybės rengiamų projektų man buvo patikėta 
rengti reprezentacinius pristatymus anglų kalba; 
-Esu Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos narė; 
-Esu Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė. 

 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA  -Esu tarptautinės organizacijos „Telšių moterų LIONS klubas“ narė.  
-Domiuosi istorija, archeologija, menais, literatūra, sportu, kuriu eiles. 
-1 metų darbo patirtis Jungtinėse Amerikos Valstijose, puikūs anglų kalbos bendravimo įgūdžiai. 
-Mėgstu keliauti, pažinti naujas kultūras, didžiuojuosi pristatydama savo šalį, kaip neatrastą 
unikalią Europos valstybę, turinčią turtingą praeities istoriją ir didžiulį kultūrinį potencialą, 
pulsuojantį naujomis galimybėmis.   
 
 
 

   

 


