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Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdybos narės
pareigoms eiti
DARBO PATIRTIS
2012-–2013-

Mokinių tarybos narė
Šiaulių Gegužių progimnazija

2014-–2017-

Gimnazijos mokinių seimo narė
Šiaulių Didždvario gimnazija

2014-–2017-

Gimnazijos Tarybos narė
Šiaulių Didždvario gimnazija

2015-–2017-

Mokinių savivaldos prezidentė
Šiaulių Didždvario gimnazija

2010-–Šiuo metu

Lietuvos skautijos narė
2014 - 2015 m. ėjau draugininko pavaduotojos pareigas;
2015 m. ėjau Šiaulių skautų tunto tuntininko pavaduotojos pareigas;
2015 m. ėjau patyrusių skautų tarybos pirmininkės pareigas;
nuo 2018 m. esu Pirmijos narė.

2013-–Šiuo metu

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narė
2015 m. ėjau Šiaulių m. skyriaus valdybos narės pareigas;
nuo 2017 m. esu biuro savanorė.

2013-–2016-

ŠJOA „Apskritasis stalas“ Valdybos narė
Buvau išrinkta 4 kadencijas iš eilės.
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IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2005-09-01–2013Šiaulių Gegužių progimnazija

2013-09-01–2017Šiaulių Didždvario gimnazija

2017-09-01–Šiuo metu
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

lietuvių

Kitos kalbos

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

anglų

C1

C1

C1

C1

C1

rusų

A2

A2

A2

A2

A1

vokiečių

A2

A2

A1

A1

A1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Būdama aktyvi jaunimo organizacijų bei mokinių tarybų narė sukaupiau bendravimo ir komunikacijos
patirtį. Dalyvaudama konferencijose, renginiuose atstovauju jaunimą, todėl nuolat tobulinu
argumentacijos, loginio nuoseklumo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Nuo pat vaikystės aplink save būriau žmones, o nuo 2013 m. tai pradėjau daryti ir nevyriausybinėse
organizacijose. Gebu tiek dirbti komandoje, tiek užimti lyderio poziciją išklausydama kiekvieno
nuomonę, pateikdama rekomendacijas ir prisiimdama atsakomybę. 2013m., 2014 m. bei 2016 m.
buvau nominuota jaunąja Šiaulių miesto lydere, o 2017 m. autobiografija buvo išspausdinta apybraižų
žinyne „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“.
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