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STUDIJOS: 

 

1999 m. Kauno technologijos universiteto administravimo fakultete įgijo kvalifikacinį edukologijos mokslo 

magistro laipsnį (švietimo vadybos sritis).  

1987 m. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įgijo fiziko, dėstytojo specialybę. 

1982 m. baigė Varėnos „Ryto“ vidurinę mokyklą. 

DARBINĖ VEIKLA: 

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. - Kauno Petrašiūnų progimnazijos direktorė. 

1995-2013 m. - Kauno humanitarinės pradinės mokyklos direktorė. 

1993-1995 m. dirbo matematikos, gamtos mokytoja, inžiniere programuotoja, pavaduotoja ugdymui Kauno 

humanitarinėje pradinėje mokykloje. 

1991-1993 m. dirbo UAB „Gėla“ inžiniere technologe. 

1990-1991 m. dirbo auklėtoja Kauno v/d „Drevinukas“. 

VADYBINĖ KVALIFIKACIJA: 

2019 m. Nacionalinė švietimo agentūra įvertino, kad vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos atitinka 

nustatytus reikalavimus ir 2019 m. lapkričio 5 d. laimėtas konkursas Kauno Petrašiūnų progimnazijos 

vadovo pareigoms eiti. 

2015 m. patvirtinta II vadybos kvalifikacinė kategorija. 

2009 m. patvirtinta II vadybos kvalifikacinė kategorija; 

2003 m. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija; 

2000 m. suteikta I (šiuo metu III) vadybos kvalifikacinė kategorija. 

VISUOMENINĖ VEIKLA: 

Nuo 2015 m. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno miesto skyriaus tarybos narė. 

PARENGĖ, VYKDĖ PROJEKTUS: 

 Programos Erasmus+  KA122 projektas „Švietimo prieinamumo, įtraukties didinimo pagrindas – 

tikslingai besimokanti organizacija“ 2021-2022 m.; 

 Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas 

II“; įgyvendinamos LIONS QUEST prevencinės socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas 

kartu“ 1-4 klasėse 2020 m. ir ,,Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse 2019-2020 m.; 

 Europos Sąjungos fondų investicijomis  finansuojamas projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir 

organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ („Informatika pradiniame 

ugdyme“) 2018-2019 m.; 

 Europos Sąjungos fondų investicijomis  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 2018-

2020 m.; 
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 Europos Sąjungos fondų investicijomis  finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinei veiklai 2019 m.; 

 „ERASMUS+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame 

kaip vienas“ 2016-2019 m.; 

 Respublikinis projektas „Šiuolaikinė mokymo(-si) aplinka“ 2016-2017 m.; 

 Lietuvos futbolo federacijos vykdomas projektas „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ 2016 m.; 

 Comenius mokyklų partnerystės projektas „Drauge Europoje“ 2010-2012 m.; 

 Comenius daugiašalės partnerystės projektas „Europa – panaši ir skirtinga“ 2008-2012 m.; 

 Comenius asistento praktika mokykloje 2009 m.; 

 Valstybės investicijų programos investicinis projektas „Kauno humanitarinės pradinės mokyklos 

rekonstravimas“ 2008-2012 m. 

PATIRTIES SKLAIDA: 

2009-2017 m. dalyvavo Comenius, Erasmus+ projektų partnerių susitikimuose Italijoje, Lenkijoje, 

Rumunijoje, Graikijoje, Turkijoje, Portugalijoje; 

2013 m. KPKC gerosios pedagoginės patirties sklaidos parodoje „Savarankiška ir atsakinga mokykla" 

pristatė kartu su komanda parengtą mokyklos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį 

(pilietiškumo ugdymo kryptis); 

2014 m. KPKC gerosios pedagoginės patirties sklaidos parodoje „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos 

link“ pristatė kartu su komanda parengtą mokyklos bendradarbiavimo su mokinių šeimomis modelį. 

2014 m. organizavo mokyklos pristatymą ir skaitė pranešimą „Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos 

istorija, žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių valdymas“ Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos 

pedagogams. 

2017 m. KPKC metodiniame renginyje skaitė pranešimą „Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema 

Norvegijos ugdymo įstaigose“ (stažuotės patirties sklaida) Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovams, 

mokytojams, spec. pedagogams. 

2019 m. Kauno miesto mokyklų vadovų pasitarime skaitė pranešimą „Finansinė situacija Kauno Petrašiūnų 

progimnazijoje“. 

2020 m. KPKC virtualioje konferencijoje „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“ pristatė progimnazijos patirtį 

Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovams. 

2021 m. kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru organizavo Kauno Petrašiūnų progimnazijos 

komandos gerosios patirties sklaidos renginį „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis 

mokymas“ Kauno ir Lietuvos mokytojams. 

Dirbo Kauno m. švietimo skyriaus vedėjo ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse: 

2016 m. Kauno miesto savivaldybės mero įsakymu sudarytos konkurso Kauno Senamiesčio progimnazijos 

vadovo pareigoms eiti komisijos narė. 

2018 m. vykdė Lietuvos ir Ukrainos mokinių mainų programą drauge su Kauno miesto Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymu sudaryta grupe. 

2018 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos narė. 

2018 m. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu sudarytos konkurso Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ 

vadovo pareigoms eiti komisijos narė. 

2019 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos konkurso Kauno Juozo 

Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos vadovo pareigoms eiti komisijos narė. 

2020 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudarytos darbo 

grupės savivaldybės mokyklų aprūpinimui kompiuterine įranga, įgyvendinant nuotolinį mokymą, 

koordinuoti narė. 

2021 m. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu sudarytos konkurso Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazijos vadovo pareigoms eiti komisijos narė. 



2021 m. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu sudarytos konkurso Kauno Senamiesčio progimnazijos 

vadovo pareigoms eiti komisijos narė. 

REIKŠMINGESNI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI: 

2012-2021 m. kvalifikacijos tobulinimo seminarai švietimo įstaigų vadovų teisinio raštingumo, žmogiškųjų 

ir materialiųjų išteklių valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo klausimais. 

2014-2015 m., 2016 m. vadybiniai kursai „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“ (144 

val.). 

2015 m. Pozityvi komunikacija su tėvais efektyvinant bendradarbiavimą. 

2015-2016 m. kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas „Mąstymo mokykla“ (Kritinio ir kūrybinio 

mąstymo ugdymas. Mąstymo žemėlapiai. Mąstymo įpročiai. Efektyvaus elgesio strategijos ir kt.). 

2015 m. seminaras „Gerosios patirties sklaida Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje“. 

2015 m. edukacinė išvyka į Suomiją „Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir pasiekimų 

vertinimas: Suomijos patirtis“. 

2016 m. edukacinė išvyka į Klaipėdą ir Nidą „Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi pažangos“;  

2016 m. edukacinė išvyka į Izraelį „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izraelio patirtis“. 

2017 m. stažuotė Norvegijoje „Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo 

įstaigose”. 

2017 m. stažuotė Japonijoje „Kritinio mąstymo ugdymas Japonijoje mokinių pasiekimų gerinimui“. 

2017 m. stažuotė Ukrainoje „Tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtys: sėkmės istorijos“. 

2018 m. Kauno miesto mokyklų forumas „Ateities pradžia mokyklos suole“. 

2018 m. Asmens duomenų apsaugos privalomi reikalavimai biudžetinėse įstaigose 2018-05-25 įsigaliojus 

ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. 

2018 m. „Lyderių laikas 3“ stažuotė „Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas“. 

2018, 2020 m. Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma, pokyčiai. 

2018 m. stažuotė Kazachstano (Almatos, Astanos) ugdymo įstaigose „Palankių ugdymo sąlygų sudarymas 

Kazachstano gabių mokinių ugdymo mokyklose“. 

2019 m. socialinio ir emocinio ugdymo programos ,,Paauglystės kryžkelės“ diegimo mokymai. 

2019 m. pedagogų (mokyklos vadovų, pavaduotojų) vertinimas. 

2019 m. stažuotė Islandijoje „Nuotolinio mokymo(si) praktika Islandijos švietimo įstaigose“. 

2019, 2020 m. Ką turi žinoti viešojo sektoriaus subjekto vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo 

santykius. 

2019 m. Stiprus ir savimi pasitikintis mokytojas: kaip auginti motyvaciją ir kitus psichologinius išteklius. 

2020 m. Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“. 

2020 m. Nuotolinių mokymų ciklas „ONLINE mokykla“ (pokyčių valdymas, nuotolinio ugdymo naujovės). 

2020 m. Kaip valdyti laiką dirbant namuose? 

2020 m. Vadovo įtaka komandai. 

2020 m. Vadovo EQ asmeniniam ir organizacijos efektyvumui didėjančio neapibrėžtumo laikotarpiu. 

2020 m. Sudėtingų situacijų valdymas mokymo metu. 

2020 m. Nuotolinio mokymo(si) organizavimas „G Suite for Education“ aplinkoje. 

2021 m. Vadovavimas ugdymui: grįžtamojo ryšio galia. 

2021 m. Didžiausios delegavimo klaidos ir kaip jų išvengti. 

2021 m. Dokumentų ir finansų valdymas ugdymo įstaigoje. 

2021 m. Administracinės kalbos ir teisinės terminijos vartosena dokumentuose. 

2021 m. stažuotė Šveicarijoje „Atsakingos lyderystės įtaka mokinių pasiekimų gerinimui Šveicarijoje“. 

PADĖKOS, APDOVANOJIMAI: 

2012 m. Kauno miesto Mero padėka už aukštą mokyklos veiklos kokybę Kauno miesto ir Lietuvos mastu. 
 

2012, 2013, 2015 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėkos už pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių projekto "Mano šeimos vasara" organizavimą Kauno mieste. 
 



2013 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už nuoširdų darbą organizuojant miesto 

ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos parodą prioritetine švietimo tema "Savarankiška ir atsakinga 

mokykla". 
 

2013, 2014 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už pradinių klasių mokinių IKT 

projekto „Panašūs ir skirtingi“, skirto Europos dienai paminėti, organizavimą Kauno mieste. 
 

2013 m. Kauno miesto Mero padėka už sėkmingą švietimo politikos įgyvendinimą vykdant bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarką. 
 

2014 m. apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu už ilgametį, kūrybišką 

pedagoginį darbą ir nuopelnus Kauno miestui.   
 

2015, 2016 m. Kauno miesto Švietimo skyriaus vedėjo padėka už pradinių klasių mokinių IKT projekto 

„Mano Lietuva“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, organizavimą Kauno mieste. 
 

2015 m. Seimo pirmininkės padėka už pilietiškumo ugdymą ir mokinių dalyvavimą nacionaliniame piešinių 

konkurse. 
 

2017 m. Petrašiūnų bendruomenės centro direktorės padėka už savalaikę pagalbą ir bendradarbiavimą. 
 

2018 m. Kauno miesto Švietimo skyriaus vedėjo padėka už geranorišką veiklą įgyvendinant Lietuvos ir 

Ukrainos mainų programą, nuoširdų Vynicios (Ukraina) mokinių priėmimą, prasmingą veiklą skatinant 

mokinių tarptautinę partnerystę ir svarų indėlį į tolimesnį Kauno ir Vinycios bendradarbiavimą švietimo 

srityje. 
 

2019 m. Kauno miesto Švietimo skyriaus vedėjo padėka už bendradarbiavimą, svarų indėlį ir pagalbą 

organizuojant Hiratsukos (Japonija) miesto delegacijos vizitą Kaune. 
 

2021 m. Kauno miesto Švietimo skyriaus vedėjos padėka už veiksmingą bei profesionalų vadybinį darbą 

organizuojant gerosios patirties sklaidos renginį „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis 

mokymas“, dalijimąsi vertinga patirtimi su Kauno ir Lietuvos mokytojais. 

 


