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DARBO PATIRTIS

2013-01-01–Šiuo metu Direktorė
BĮ "Gargždų krašto muziejus" 

2008-10-01–2011-03-01 Kuratorė, pavaduojanti direktorę
BĮ "Gargždų krašto muziejus" 

2008-08-23–2008-09-30 Kuratorė
BĮ "Gargždų krašto muziejus" 

2005-01-01–2008-08-01 Administratorė
UAB "Kerulis ir partneriai" 

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2004-09-01–2008-06-01 Istorikas (bakalauro studijų programa)
Klaipėdos universitetas

2008-09-01–2010-06-01 Švietimo vadyba (magistro studijų programa)
Klaipėdos universitetas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Užsienio kalbos anglų, rusų

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

2019 metais dalyvauta mokymuose:

35 ak.,/val. Darbo saugos ir sveikatos mokymai;

40 ak./val. Baltijos muzeologijos mokykla;

12 ak./val. Nauji dokumentų valdymo būdai, dokumentų rengimas ir jų apskaita.

Kiti gebėjimai Įgyvendinti projektai:

2008-2011 m. EEE finansinio mechanizmo projektas "Agluonėnų etnografinės sodybos restauracija ir 
pritaikymo viešosioms kultūros, švietimo, bendruomeninėms veiklos reikmėms";

2009-2011 m. koordinuoti ekspozicijos "J. Gižas....laivadirbio skrynią atvėrus..." įrengimas;

2013-2015 m. Apžvalgos bokšto Drevernoje įrengimas, pagal projektą "Drevernos rekreacinio 
patrauklumo didinimas";
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Leidybinė patirtis

2009 m. knygos "Gargždų istorija LDK laikotarpiu" leidybos koordinavimas;

2009 m. knygos "Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone" leidybos koordinavimas;

2013 m. reprezentacinio fotoalbumo "Gargždai" redakcinės grupės narė;

2019 m. barono E. Renė poezijos "Žemaičių vaizdeliai" leidybos koordinavimas.

2014-2016 m. projekto "Ekspozicijos "Senųjų Gargždų vaizdai" atnaujinimas" I-ojo ir II-ojo etapo 
įgyvendinimas;

Vairuotojo pažymėjimas B
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