GYVENIMO APRAŠYMAS
DARBO PATIRTIS/PRAKTIKA
2016 liepa – 2016 rugsėjis

ALGIMANTĖ
AMBRULAITYTĖ

2016 rugsėjis – 2017 birželis

Naujienų portalas „15min“ Žurnalistinė
praktika

VU leidinys „Universiteto žurnalistas“
Projektų kuravimas, žurnalistinė veikla

Vilnius, Lietuva

2017 birželis – 2018 gegužė
algiambr@gmail.com

Raseinių rajono laikraštis „Alio, Raseiniai“
Žurnalistė. Rašiau publikacijas apie politikų
interesus, viešuosius pirkimus. Rengiau
interviu.

Algimantė Ambrulaitytė

KITA INFORMACIJA

2018 gegužė – 2019 liepa

Lytis: Moteris
Gimimo data: 1997/08/27
Pilietybė: lietuvė

VŠĮ „Laisvės TV“ Žurnalistė. Rinkau
medžiagą laidai „Laikykitės Ten“, dirbau su
R.I.T.A. reportažais, rašiau tekstus,
koordinavau projektą „Padrąsinti. Įkvėpti.
Palaikyti”, organizavau Ritos Miliūtės ir Liudo
Dapkaus susitikimus regionuose

KALBOS
LIETUVIŲ

2019 rugpjūtis – 2019 spalis

Kalbu

Privatus darželis „Uodo ūsai“ Dirbau su
vaikais, koordinavau projektus.

Suprantu
Rašau

2020 kovas – Šiuo metu

Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos
ministerija Komunikacijos specialistė

ANGLŲ
Kalbu

2020 liepa - Šiuo metu

Suprantu

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjunga Valdybos narė

Rašau
RUSŲ
Kalbu

IŠSILAVINIMAS

Suprantu

Rašau

2004 rugsėjis – 2016 birželis
IŠMANOMOS PROGRAMOS

2016 rugsėjis – Šiuo metu
Vairuotojo pažymėjimas: neturiu

Raseinių r. Ariogalos Gimnazija
Vidurinis išsilavinimas

Vilniaus universitetas
Žurnalistikos programos bakalauro studijos

LANKYTOS PROGRAMOS

2016 rugpjūtis – 2016 rugpjūtis
2017 balandis – 2017 balandis

2017 spalis – 2018 kovas

Programa „Moksleiviai – į Vyriausybę“
ES komisijos atstovybės Lietuvoje programa „Media Lab.
Išmanieji miestai“. https://mediateam.atavist.com

Vilniaus universiteto tiriamosios žurnalistikos dirbtuvės
www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt

2017 birželis – 2017 birželis

Karinės pratybos „Karaliaus Mindaugo kirtis 2017“ Pratybos ir
praktika karo žurnalistikoje kf.vu.lt/2017/06

2017 lapkritis – 2018 sausis

Media4Change žurnalistų ugdymo programa „Future Media
Lab“

2018 rugsėjis— 2019 kovas

The Centre for Media Studies programme „Journalism for
Future Challenges”. Mokymai vyko Rygoje ir juos vedė tiriantys
žurnalistai iš tarptautinio tinklo OCCRP.

2019 rugpjūtis – 2019 rugpjūtis

Summer School on Investigative Reporting. Mokymai vyko
kelias dienas Rygoje. Juos vedė tiriantys žurnalistai iš „Medūza“,
tarptautinio tinklo OCCRP.

VISUOMENINĖ VEIKLA
2015 rugsėjis – Šiuo metu
2015 birželis – 2016 balandis
2016 gruodis –2018 liepa

Lietuvos šaulių sąjunga
Šaulė, prisidedu prie švietėjiškos veiklos.
Raseinių jaunimo Tarybos komanda
Proje ktų kuravimas, diskusijų organizavimas bei moderavimas
Vaikų globos namai
Savanorystė: organizavau vaikų laisvalaikį, prisidėjau prie mokslo,
namų darbų ruošos, padėjau rengti šventes ir įvairius renginius.

2017 sausis – 2019 vasaris

Lietuvos Junior Achievement
„Studijų mugė“ organizavimas, projektų kuravimas

2018 rugpjūtis – 2019 liepa

Vaikų ir jaunimo dienos centras „Vilties angelas“
Savanorystė

2019 vasaris – Šiuo metu
2019 spalis – Šiuo metu

Pilietinė iniciatyva „Baltosios pirštinės“
Rinkimų stebėtoja
„Ne imti, bet duoti“
Savanorystė globos namuose. Po pertraukos vėl grįžau į globos
namus ir padedu vienam berniukui su namų darbais, bendrauju ir
kartu su juo leidžiu laisvalaikį.

