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ASMENINĖ INFORMACIJA

DARBO PATIRTIS

Esu 2 kurso politikos mokslų bakalauro programos studentė,
vienos didžiausių NVO – Lietuvos moksleivių sąjungos –
vadovė, aktyvi visuomenininkė, kūrybinga ir greitai prie
besikeičiančios aplinkos prisitaikanti asmenybė.

Kalbos Lietuvių k. Anglų k.

Maketų ir vizualų rengimas.
Marketingo strategijos sudarinėjimas, jos sekimas ir 
atnaujinimas.

Marketingo koordinatorė 
UAB „BioChemlit“ | 2022 m. – dabar

Įeinančių skambučių priėmimas, korespondencijos
tvarkymas, personalo dokumentų administravimas,
bendrų organizacijos dokumentų ir sąskaitų tvarkymas, 
 reikalingų įsakymų ir raštų rengimas.

Biuro administratorė 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | 2021 m. – dabar 

Kompiuterinis 
raštingumas

Įgūdžiai

Microsoft Office paketas

RStudio

Scribus

Darbas komandoje

Lyderystė

Atsakingumas

Laiko planavimas

Organizaciniai gebėjimai

Informacijos tarnybos darbuotoja
Vilniaus centralinė universalinė parduotuvė | 2021  m.

Prekybos centro lankytojų informavimas, ataskaitų
rengimas, klientų pretenzijų analizė, problemų
sprendimas, bilietų platinimas.



Atsakinga už regioninės jaunimo politikos vykdymą 37 Lietuvos miestuose, koordinuojant
organizacijos regioninės jaunimo politikos tinklo koordinatorius.
Atsakinga už moksleivių nuomonės atstovavimą Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai temų plotmėje bei metinės veiklos programos, susijusios su šia specifika,
veiklų koordinavimą, ir šios programos ambasadorių tinklo veiklos inicijavimą. 

PATIRTIS ATSTOVAUJANT JAUNIMUI

Atsakinga už sklandžią ir efektyvią organizacijos veiklą, jos strategijos įgyvendinimą,
misijos bei pagrindinių tikslų vykdymą, pasisakymus viešojoje erdvėje ar/ir valstybinėse
bei nevalstybinėse institucijose. 

Prezidentė
Lietuvos moksleivių sąjunga | 2021  m. – dabar

Regioninės jaunimo politikos ir metinės veiklos programos koordinatorė 
Lietuvos moksleivių sąjunga | 2019 m. – 2021 m.

Tarpžinybinio ekspertų tinklo ekspertė
Jaunimo reikalų departamentas | 2019 m.  – 2021 m.

Atsakinga už moksleivių atstovavimą vaiko teisių apsaugos srityje ir įvairių pasiūlymų
teikimą sprendžiant šios specifikos problemas. 

Atsakinga už rekomendacijų teikimą įvairioms institucijoms dėl jaunimui palankių
sprendimų ir paslaugų, atstovaujant jaunus neįgalius asmenis ir užtikrinant jų kokybišką
integraciją į visuomenę, darbo rinką ir pan.

Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos narė
Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie LR Vyriausybės | 2019 m. – 2021 m.

Tarybos narė
 Lietuvos švietimo taryba | 2021 m. – dabar

Atsakinga už rekomendacijų teikimą, siekiant padėti Seimui formuoti ir įgyvendinti
valstybės politiką nacionalinio svarbumo srityse.

Kėdainių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, Švietimo taryba | 2017 m. – 2020 m.
Atsakinga už Kėdainių miesto ir rajono jaunimo atstovavimą, jų problemų aktualizavimą,
esamų problemų sprendimą, jaunimui reikiamų pokyčių inicijavimą.





Tikiu savo turima vizija, sukauptomis žiniomis, patirtimi bei esu pasiryžusi, kartu su 

LiJOT bendruomenės palaikymu, atsakingai vykdyti LiJOT Kontrolės Komisijos narės 

• pareigas, siekiant įrodyti, jog jaunimas, nėra tik ateitis, bet ir dabartis! Už nuoširdesnį ir

atviresnį LiJOT visiems jauniems žmonėms!

Pagarbiai 




