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Veiklos sritys:
Delfinų terapijos klientų atvykimo koordinavimas. Skyriaus veiklų plėtra projektinėse srityje.
Darbas su klientais taikant inovatyvias metodikas: Sherborne judesio terapiją. Veda kūno
derinimo, tradicinės kineziterapijos, sensorinės integracijos užsiėmimus pritaikant individualiai.
Mokslinė veikla
Projekto veiklos vykdytoja įgyvendinant sveikatos biotechnologijų mokslinį projektą
,,Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į
holistinės medicinos sveikatos koncepciją“ (Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0008).
Išsilavinimas:
2011– 2015 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija,
Reabilitacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
2008 –2011 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija,
Reabilitacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto kvalifikacija.
Svarbiausios stažuotės:
2019 04 14-18 dalyvavo profesinėje stažuotėje-darbo stebėjimo vizite Ispanijoje (Kantabrija)
„Miško pajautos programa žmonėms su negalia“ pagal Erasmus+ KA1 „Miško pajauta per 5
kūno pojūčius“ projektą.
2019 03 01-11 08 dalyvavo tarpsieninio bendradarbiavimo LAT LIT projekto „Joint and
Interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor
disorders“, Interproof (Nr. LLI-352) konferencijų ir mokymų cikle. Temos: papildomos ir
alternatyvios medicinos perspektyvos, gyvūnų asistuojamos terapijos, Montessori ir muzikos
terapija, logoterapija, ergoterapija ir kineziterapija, neurosensomotorikos sutrikimai ir metodai
delfinų terapijoje. Lietuva, Latvija.
2019 03 03–03 08 dalyvauta tarptautinėje mokslinėje EAAM konferencijoje, Portugalijoje ir joje
pristatytas LJM įgyvendinamas ,,Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektas ,,Moksliniais tyrimais
pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos
koncepciją“ ir jį reprezentuojantis stendinis pranešimas: Development of Scientifically Proved
Methods of Animal Assisted Therapy and Its Integration to Holistic Concept (autoriai: B.
Kreivinienė, PhD; Ž. Kleiva VMD, PhD; V. Vaišvilaitė).
2018 07 30 - 08 03 dalyvavo stažuotėje Estijoje, „Hobukooli Park“ parke, dalyvauta mokymuose
„Let the forest enter your body through 5 senses“, įgyta gamtos pajautos bazinių žinių, bei
esminių koncepcijos su gamta principų. Pagal ERASMUS+, SMPF KA1 Lietuvos jūrų muziejuje
įgyvendinamą „Miško pajauta per 5 kūno pojūčius“ projektą.
2018 05 09 dalyvauta mokslinėje - praktinėje konferencijoje ,,Ankstyva kompleksinė pagalba
vaikams su raidos sutrikimais, cerebrinio paralyžiaus aktualūs klausimai“.

