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Metai Kvalifikacijos kėlimas 

2021 m. Tarptautinis seminaras „Digital Transformation in the Museum World“. 

2020 m. Mokymai „Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio teikimo įgūdžių ugdymo programa 

vadovams“. 

2020 m. Mokymai „Vidinė komunikacija“. 

2019 m. Mokymai „Pokyčių valdymas“. 

2018 m. LMA projektas „Muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Muziejaus 

strateginis valdymas: veiklos teisiniai aspektai ir muziejų prieinamumas“. 

2018 m. OVC Consulting mokymų programa „Kūrybos raktas“. 

2018 m. UAB „Talentų namai“ mokymai „Skundas – dovana“. 

2017 m. UAB Confinn seminaras „Naujasis darbo kodeksas praktikams“. 

2016 m. LMA ir OVC Consulting mokymų programa, „Kapitalo pritraukimas ir pajamų 

generavimas muziejuose“. 

2016 m.  „Talentų namai“ mokymai „Mažmeninės prekybos principai: stebėtojų virtimas 

pirkėjais“, „Suvenyrų prekybos muziejuose verslo modelis“. 

2015 m. Projekto „Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas“ seminaras „Vandens 

infrastruktūros pritaikymas kultūros paveldo objektuose“. 

2011 m. LMA ir OVC Consulting mokymų programa „Lankytojų įspūdžio kūrimas“. 

2010 m. LMA ir OVC Consulting mokymų programa „Derybų strategija ir įgūdžiai“. 

2006-2007 m. ES finansuojamo projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų 

ugdymas“ mokymo programos: „Strateginis muziejų valdymas“, „Marketingo 

komplekso elementų efektyvus panaudojimas“, „Konfliktinių situacijų valdymas“, 

„Motyvavimo sistemos veiksmingumas“, „Biudžetinių įstaigų finansų valdymas“, 

„Įmonės kolektyvo sutelkimas ir mobilizavimas“, „Projektų valdymas“, „Muziejaus 

lankomumo didinimas nekeičiant muziejaus fizinių parametrų“. Intensyvūs anglų 

kalbos kursai. 

2002 m. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro ir Atviros visuomenes instituto 

tarptautinio projekto „Ryšiai su visuomene muziejų vadyboje“ stažuotė Danijoje. 

 

2001 m. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro kursai „Interneto svetainių 

kūrimas“. 

2001 m. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro seminaras „Projekto vadyba“. 

2001 m. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro ir Atviros visuomenes instituto 

tarptautinio projekto seminaras „Ryšiai su visuomene Lietuvos muziejų vadyboje“. 

2001 m. Stažuotė Danijoje „Muziejų vadyba“. 

1999 m. Studijinė kelionė „Naujausia jūrų gamtos ekspozicijų metodika ir įranga Vakarų 

Europos jūrų muziejuose ir akvariumuose“. 

1994-1995 m. Lietuvos krikščioniškojo fondo kolegijos, anglų kalbos vakariniai kursai. 

1999 m. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro JAV Informacijos centro seminaras 

„Švietimo programų vaidmuo JAV muziejų vadyboje“. 

 


