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Išsilavinimas: 

 

 
Vilniaus universitetas 
1997–1999 m. 
 

 
Informacijos centrų ir bibliotekų vadybos magistras 

 
 
Darbo patirtis:  

 

 
Nuo 2009 m 

 
VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė 
 

 
1984–2009m 

 
Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios 
bibliotekos direktorė 
 

 
Narystė organizacijose:  

 Iki 2009m. Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos, Lietuvos bibliotekų draugijos (LBD) 
narė 
 

 Nuo 2001 m. vakarų Lietuvos pagalbos onkologinams ligoniams draugijos „Zunda“ 
įkūrėja ir vadovė;  Onkologinių ligonių bendruomenės „Vilties piligrimai“ vadovė. 

 2005–2009m. – Šv. Pranciškaus onkologijos centro  savanorė 
 
Įgyvendinti projektai: 

 1995 m. įkurta užsienio kalbų mokymosi skaitykla. 

 1996 m. įrengta žaisloteka vaikams su negalia.  

 1997 m. suorganizuotos tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių  bibliotekų plėtra“, 
„Neįgaliųjų žmonių aptarnavimas bibliotekose“. 

 1999 m. surengta stažuotė Lietuvos bibliotekininkių grupei Danijoje. 

 1999 m. įkurtas Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras. 

 2009 m. suorganizuota tarptautinė konferencija „Išgelbėti viltimi“ (onkologiniams 
ligoniams). 

 Dalyvauta I ir II Baltijos  ir Šiaurės šalių bibliotekininkų kongresuose (Latvija, 1992; 
Lietuva, 1997), PHARE ir AVI viešųjų bibliotekų plėtros programos konferencijose 
Rumunijoje, Vengrijoje ir Anglijoje (1996, 1997), IFLA generalinėje konferencijoje 
(Kopenhaga, 1997).  

 Skaityti pranešimai konferencijose „Parama onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems“; 
Britanijos patirtis – gairės Lietuvai“ (2009m.), Baltijos šalių bibliotekininkų kongrese (Talinas, 
1996), kt. 

 2013 m. Klaipėdos m. įgyvendintas projektas  „Šv. Pranciškaus onkologijos dienos 
centro statyba siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems I 
etapas“, paraiškos kodas VP3-2.4-SADM-01-R-31-004 . Projekto finansinė vertė – 1 433 
474,46 Lt 
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 2013 m. Klaipėdos m. įgyvendintas projektas  LR ir Šveicarijos konfederacijos 
programai (ESF) „Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų 
ugdymas pasirengiant Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“ . Projekto finansinė 
vertė –  252 133,32 Lt.  

 2014 m. Klaipėdos m.  įgyvendintas projektas  „Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams“. 
Projekto finansinė vertė – 4 760 000 Lt. 

 
Pelnyti apdovanojimai:  

 2000 m. LR Kultūros ministerijos suteiktas apdovanojimas „Lietuvos Metų 
bibliotekininkė“ 

 2002 m. LR prezidento V. Adamkaus  apdovanota kunigaikščio Gedimino I laipsnio 
ordino medaliu. 

 2004 m. išrinkta Kretingos rajono 2004-ųjų „Metų žmogumi“.  

 2007 m.  EQUAL projekto „(Re-) integracija į darbo rinką Kretingos rajone“ konkurse 
„Pas tave gera dirbti“ pelnyta nominacija „Už pažangiausią darbuotojų skatinimo 
sistemą“.  

 2015 m. išrinkta „Metų klaipėdiete‘. 

 2015 m. liepos 6 d. LR prezidentė  D. Grybauskaitė apdovanojo Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 

  
 
Kita aktuali informacija:  
Stažuotės įvairiose užsienio šalių (Islandija, Švedija, Suomija, Danija, Olandija ir kt.) 
bibliotekose, Š. Airijos, Anglijos, Jungtinių Valstijų ir Kanados pagalbos vėžiu sergantiems 
centruose, dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse  konferencijose, seminaruose ir kt. 
veikla. 
 

 


