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DARBO PATIRTIS

2007-07-10–2016-06-21 Vyriausioji socialinė darbuotoja
BĮ Varėnos globos namai, Varėna (Lietuva) 

- Organizuoja socialinį darbą ir socialines paslaugas globos namų gyventojams, gyventojų apskaita ir 
asmens bylos;

- Organizuoja socialinių darbuotojų veiklą, bei kitus įstaigos specialistus bendrai komandinei veiklai;

- Gina globos namų gyventojų teises, atstovauja jų interesams už globos namų ribų;

- Bendradarbiauja su visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis organizuojant renginius, kultūrinį 
gyvenimą ir kt. 

2013-09-06–2014-06-30 Profesijos mokytoja
"Varėnos technologijos ir verslo mokykla", Varėna (Lietuva) 

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa (Kodas - 4400762025)

2016-06-22–Šiuo metu Direktorius
BĮ Varėnos globos namai, Varėna (Lietuva) 

- vadovauja Varėnos globos namams ir organizuoja Globos namų darbą;

- atstovauja Globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

- užtikrina, kad būtų laikomasi Globos namų veiklą reglamentuojančių teisės aktų;

- užtikrina Globos namuose gyvenančių globotinių teisių bei teisėtų interesų apsaugą, efektyvų Globos
namų materialinių, finansinių bei žmogiškųjų išteklių panaudojimą;

- užtikrina veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir 
tobulinimą;

- kontroliuoja įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę;

- rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu;

- vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

2018-12-27
Projekto vadovė - ES finansuojamas projektas „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinės 
atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

1989-09-01 Vidurinis išsilavinimas
Varėnos "Ryto" vidurinė mokykla, Varėna (Lietuva) 

2005-09-01–2010-05-28 Aukštasis universitetas Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio 
pedagogo kvalifikacija
Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilnius (Lietuva) 
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2011-09-01–2013-06-26 Aukštasis universitetinis Socialinio darbo magistro laipsnis
Lietuvos Edukologijos universitetas, Varėna (Lietuva) 

Mokslinio straipsnio "Alkoholio vartojimo prevencijos priemonių 
taikymas Varėnos globos namuose" autorė 2013 m.

2014-12-12 Vyriausiojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Vilnius (Lietuva) 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

rusų C2 C2 C2 C2 C2

anglų C2 C2 B2 B1 C2

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai puikūs bendravimo įgūdžiai, įgyti studijų metu ir dirbant socialinį darbą.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

geri organizaciniai įgūdžiai, įgyti dirbant socialinį darbą.

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija Turinio kūrimas Saugumas
Problemų

sprendimas

Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas
Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė 
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