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Išsilavinimas 

Aukštasis universitetinis. Vilniaus universitetas, istorijos fakultetas, bibliotekininkystės specialybė, 

įgytas bibliotekininko bibliografo diplomas. 

 

Darbinė veikla 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė; 

 
Visuomeninė veikla 

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė; Rokiškio kultūros žurnalo „Prie 

Nemunėlio“ redaktorė; Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos pirmininkė; Rokiškio rajono 

kultūros tarybos narė; Rokiškio rajono NVO tarybos narė. 

 
Kalbos 

Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų (pagrindai). 

 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 

Dirbu MS Windows operacinėmis sistemomis, MS Office programomis. 

 
Kvalifikacijos ir kompetencijų ugdymas mokymuosebei seminaruose 

„Viešųjų pirkimų pradžiamokslis“; „Vartotojų ir partnerių poreikių analizė ir inovacijų diegimo 

mokymai“; „Projektų valdymas“; „Vizualaus turinio kūrimo pagrindai“, „Bendravimo įgūdžių 

tobulinimas“, „Inovacijos užsienio bibliotekose“ – stažuotėje; „Paveldas ir regioninė atmintis“; 

Kultūriniai kūrybiniai klasteriai“; Socialinių tinklų kūrimas ir plėtojimas“; „Kūrybinės dirbtuvės: 

NVO reklamos priemonių kūrimas“; Kokybės vadyba“; „Kompiuterinis raštingumas 

bendruomenėms“; „Nauji gebėjimai NVO sėkmei“; „Vadovas – lyderis“; „Atstovavimo 

mokymai“; 

„Kaip bendrauti su skirtingos elgsenos žmonėmis“; „Kultūros paslaugų teikimo strategijos“; 

„Prezentacija kitaip: įtaigus informacijos pateikimas“. 

 
Parengti ir įgyvendinti šie kultūrinės veiklos projektai: 

Tęstinis projektas „Romuvos keliais“; 

Internetinės žiniasklaidos projektas „Sėlių kultūra virtualioje erdvėje“; Tęstinis literatūros sklaidos 

projektas „Naujosios Romuvos skaitymai“; 

Bendruomeniškumo, kūrybiškumo, socialinės atskirties mažinimo projektas„Kultūros pažinimo 

santalka“; 

Išeivijos literatūros sklaidos projektas „Išeivijos rašytojų kūrybos Aukštupiai“;Literatūros sklaidos 

projektas „Naujosios Romuvos skaitymai Lietuvos tūkstantmečio ir Rokiškio istorinio literatūrinio 

paveldo kontekste“; 

Tarptautinis kultūrinių mainų projektas „Menų fabrikas“ ( vykdytas Lenkijoje); Tęstinis kultūrinių 
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tradicijų sklaidos projektas „KeliuotiškosJuozinės“; Respublikinio renginio projektas „Liudo 

Dovydėno premijos įteikimo šventė“; Tarpsritinis įvairių menų sintezės projektas „Biblioteka – 

miesto dienai“; Leidybos projektas „Kunigo vertėjo Jono Katelės biografijos išleidimas“; Kultūros 

paveldo sklaidos projektas „Sėliškojo tapatumo reminiscencijos“; 

Nacionalinės literatūros sklaidos projektas „Maironis ir Keliuotis: dvasinės jungtys“; 

Krašto kultūros paveldo projektas „Kultūros atodangos Juozo Keliuočio kūrybiniame palikime“; 

Tęstinis, leidybos projektas „Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“; 

Literatūros sklaidos projektas Konferencija „Česlovo Milošo skaitymai“; Jaunimo iniciatyvų 

projektas „Keliuočių patirtį – jauniems žurnalistams“; Elektroninio leidinio projektas „Krašto 

garbės piliečiai“; 

Leidybos projektas „Petro Jakšto rankraščių publikavimas“, 

Kultūrinės istorinės atminties išsaugojimo projektas „Brolių J. Ir A. Keliuočių kūrybinis 

palikimas“ 

 
Įvertinimai už projektinę kultūrinę ir visuomeninę veiklą 

Lietuvoskultūrosministro padėka už aktyvią veiklą, įgyvendinant savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacijos uždavinius, teigiamo bibliotekos ir asociacijos įvaizdžio formavimą. 

Rokiškio rajono mero pavaduotojo padėka už aktyvią ir kūrybingą veiklą. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus padėkauž aktyvią visuomeninę veiklą. 

Rokiškio rajono mero padėka už Rokiškio krašto įvaizdžio kūrimą ir informacinės visuomenės 

ugdymą. 

Lenkijos instituto Vilniuje direktorės, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojo, 

Lietuvos nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos prezidento padėka užreikšmingą indėlį į 

abiejų tautų dvasinį paveldą ir Česlovo Milošo idėjų puoselėjimą. 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorės Rimos 

Maselytės padėka už nuoseklų, kūrybingą darbą kultūroje. 

Zarasų rajono mero padėka už bendradarbiavimą projekte „Prozos ruduo Lietuvos kultūros 

sostinėje“ renginyje „Nakties skaitymai“. 

Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininko padėkauž P. Širvio 95- ųjų gimimo metinių šventės 

organizavimą Degučių bendruomenėje. 

Ukmergės rajono savivaldybės kultūrostarybospirmininko padėka už regioninės menų šventės 

„Langas į širdį“ vedimą, partnerystę ir bendradarbiavimą. 


