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2001

-

2003

1995

-

1999

Lietuvos teisds universitetas

VieSojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis
ISklausyti dalykai: personalo atranka, strategijos ruoSimas, planavimas,
sprendim1.l priumimas, 2mogi5kr1 iStekliq vadyba, administracine teise, civiline
teise, ekonomika

Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas
Lietuvitl filologijos bakalauro studijos

DARBO PATIRTIS
2009 - iki dabar JoniSkio
2008

-

2008

2005

-

2008

2004

-

2005

2001

- 2004

1999

-

kultlros centras

Direktore
UAB Zalvijos transPortas
Direktord

JoniSkio rajono savivaldyb6s administracija
Kult[ros ir vie5qjtl ryiiq skyriaus vedeja
JoniSkio verslo informacijos centras
Direktore

2001

JoniSkio rajono savivaldybds administracija
Kult[ros skyriaus vyr, specialiste
JoniSkio rajono policijos komisariatas
Nepilnamediq reikaltl inspektore

MOKYMAI
2Ot7 m,
Kulturos ir meno darbuotojq gebejimq ir galimybit{ pldtra: tarptautinis kon_tekstas. ,
Kultilros centrr{ paslaugt{ tion-t, ren.in-g u.o didinimas. Kulttlros politikos i550kiai ir l0kesdiai.

Kultoros centrq teikiamos paslaugos, inovacijt4 pritaikymas, paslaugrl paketo pletra ir teisinis aspektas'
KultU ros vadovq k[rybine akademija.
Kultlros vadovr{ k0rybind akademija.
2016 m,
Kult0ros vadovttr kUrybine akademija.
Kulturiniq projektq valdymo ypatumai.
Kult[ros centrq paslaugq konkurencingumo didinimas ir strategine Pletra.
2OI5 m.
KultUros centrr.l kult[ros ir meno kilrejq kompetencijt-1 didinimas: tarptautinis bendradarbiavimas rengiant
dideles apimties kultUros projektus,
KultUros organizacijq teisinis reguliavimas, strateginis valdymas ir kaita.
2O14 m.
Modernios ir tradicines kulturos sqsajos daugiafunkcineje kulturos organizacijoje.
2O13 m.
Tarptautinio kultgros centrrl tinklo bendradarbiavimo pletra, tarptautiniai projektai ir kultOros industrijos.
Kultgros centrq paslaugq konkurencingumo didinimas ir strategine pletra.

2Ol2 n.

Rytq Europos laliq tarptautinio kult0rinio bendrada rbiavimo pletros galimybes vykdant didelds apimties
projektus.
Kulturos centrq strategine pletra ir teikiamL{ paslaugq lvairove'
Kulturos darbuotoir4 veiklos inovatyvumas regioninio tapatumo aspektu'
Renginiq teatralizacijos formos ir galimybds.
Renginiq vadyba.
wediitl ir Siuolaikiniq technologijr{ galimybes bei panaudojimas renginiuose'
Kult0ros paslaugLl lgyvendinimas projektine darbo forma'
Kult1ros tentrq viiflf'q itakojantys vidiniai ir iSoriniai procesai: praktinis po2iUris.

2011 m,
Kulturos centro socia linis integralumas.
2O1O m.
Organizacijos kultura ir jos valdymas.
KUrybines industrijos ir efektyvus kulturos istaigq valdymas.
Pokydiq ir naujoviq valdymas kulturos [staigoje.
2OO9 m.
Apskaita pagal VSAFAS ir vadovo pareigos.

TGUDZIAI
Kalbq mokejimas
Lietuviq - gimtoji
Anglq - [gudQs vartotojas.
Rusq - igudQs vartotojas.
Svedq - pradmenys

Kompiuterio raStingumas

Labai geri [gUdZiai dirbant MS Office: MS Excel, Word, PowerPoint, Internet Explorer ir kt. programomis

Vairuotojo paiym6jimas
B kategorijos, nuo 1998 metq

PADExos rR APDovANoJTMAT

ZOI4 m. Siauliq apskrities vyriausiojo policijos komisariato virSininko padekos raitas
2015 m. Lietuvos'Respublikos Seimo nario V.Gailiaus padekos raStas
2015 m. Joni5kio rajono savivaldybes mero padekos ra5tas
ZOIT m. Lietuvos Respublikos Seimo nario V.Gailiaus paddkos raStas
2018 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario V.Gailiaus padekos raitas

