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DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI

Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkė

DARBO PATIRTIS  

2014-03-–2014-08- Komandos narė
LBTQI vasaros festivalis "Sapfo Fest", (Lietuva) 

Edukacinės programos organizavimas - lektorių paieška, paskaitų temų derinimas; informacijos apie 
„Sapfo Fest“ viešojoje erdvėje ruošimas ir platinimas; rėmėjų paieška; 

2014-02-–2014-03- Viešųjų ryšių koordinatorė (darbas savanoriškas)
Piliečių iniciatyvinė grupė „Už teisę į saugų ir legalų abortą”, Vilnius (Lietuva) 

Viešinimo strategijos sukūrimas ir jos įgyvendinimas; pranešimų spaudai rašymas ir platinimas; 
grupės narių konsultavimas bendravimo su žiniasklaida klausimais; žiniasklaidos atstovų pritraukimas 
į piliečių grupės rengtą protesto akciją prie LR Seimo „Už moterų teisę spręsti pačioms“; užsienio 
partnerių paieška, informacijos jų portalams rengimas.

2012-11-–2014-02- Korespondentė JAV
Info TV, Vilnius (Lietuva) 

Naujienų iš JAV rengimas, jų pranešimas tiesioginiame „Info TV“ laidos „Info diena“ eteryje, naudojant 
„Skype“ programą.

2012-09-–2014-01- Savanorė bylų archyvavimui
Lesbian Herstory Archives, Brooklynas, Niujorkas (Jungtinės Amerikos Valstijos) 

Kolecijų tvarkymas; Informacijos pagal užklausas paieška; "Lesbian studies" kurso organizavimas;

2010-06-–2011-02- Savanorė viešiesiems ryšiams
Lietuvos sakaliukų sąjunga, Vilnius (Lietuva) 

Projekto „Padėk pritapti“, dirbusio su Kirtimuose gyvenančiais romų vaikais viešinimo strategijos 
sukūrimas ir jos įgyvendinimas; vadovų konsultavimas bendravimo su žiniasklaida klausimais; 
projekto socialinio tinklo „Facebook“ paskyros sukūrimas, informacijos atnaujinimas, naujų „draugų“ 
pritraukimas ir išlaikymas; darbas su žurnalistais, besidominčiais romais ir Kirtimų gyvenvietės 
problemomis.

2007-03-–2008-09- Laidos vedėja, reporterė
VŠĮ "Energijos taupymo priemonės", Vilnius (Lietuva) 

Pašnekovų ir temų paieška; Reportažų apie ekologiją rengimas "BTV" bei "5 kanalo" laidoms "Ratu" ir 
"Pradėk nuo savęs"; TV laidų scenarijų rašymas ir ekologinės laidos "Ratu" vedimas.
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA  

2009-09-–2011-01- Tarptautinių santykių magistras (Saugumo studijų kryptis)
Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vilnius (Lietuva) 

Žiniasklaida ir konfliktas; tarpkultūrinė komunikacija ir konfliktų valdymas; strateginės studijos; 
civilizacijos, religijos ir taika.

Magistro darbas - „Europos kaiminystės politikos efektyvumas konfliktuose: Izraelio ir palestiniečių 
atvejis“.

Visi dalykai ir atsiskaitymai vyko anglų kalba.

2005-09-–2009-06- Informacijos ir komunikacijos bakalauras
Vilniaus universitetas, Vilnius (Lietuva) 

Televizijos, radijo ir spaudos žurnalistika; informacijos ir komunikacijos politika; žiniasklaidos 
technologijos; žiniasklaida ir ryšiai su visuomene.

Sudijų metu atliktos trys profesinės praktikos Lietuvos regioniniuose laikraščiuose ir LRT televijos 
laidoje „Labas rytas“.

2011-03-–2013-05- Intermediate ir Advanced anglų kalbos lygiai
TCS International, Niujorkas (Jungtinės Amerikos Valstijos) 

Anglų kalbos gramatika ir kompozicija; rašymas naujosioms medijoms; anglų kalbos žodynas ir 
žodžių daryba; viešas kalbėjimas.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI  

Gimtoji kalba lietuvių

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos 

pateikimas žodžiu

anglų C2 C2 C2 C2 C2

Rusų C1 B2 B1 B1 B1

prancūzų A2 C1 A2 B1 C1

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

Bendravimo gebėjimai Trejus metus gyvendama Niujorke bendravau su žmonėmis iš įvairių pasaulio vietų, išmokau 
užmegzti ryšį su skirtingą kultūrinę, ekonominę ir religinę patirtį turinčiais žmonėmis, atrasti bendras 
pokalbių bei diskusijų temas ir išlaikyti kontaktus.

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai

2012 m. naujienų portale „DELFI.lt“ publikuotas tekstas „R. Meilutytės triumfą kartina tarptautinė gėda“ 
tapo metų skaitomiausiu „DELFI.lt“ komentaru.

2011 m. Vilniaus romų tabore atlikinėjau tyrimą apie vaikų mokymosi sąlygas, o naujienų portale 
„Lrytas.lt“ publikuotas tekstas „Vilniaus taboras: ar tikrai visi romai - vagys ir narkotikų prekeiviai?“ buvo 
apdovanotas „EuroMedija 2011 m.“ pirmąją vieta interneto vartų žurnalisto kategorijoje.

2010 m. „DELFI.lt“ skiltyje, skirtai Europos Sąjungos naujienoms „Mano Europos Parlamentas“ 
publikuotas straipsnis „Žmogaus teises Lietuvoje ginančios organizacijos sako beveik nesulaukiančios 
EP narių pagalbos“ tapo Europos Parlamento Žurnalistikos premijos Lietuvoje pirmosios vietos 
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laimėtoju.

Darbo kompiuteriu gebėjimai Gerai moku naudotis „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programų paketais. Taip pat turiu patirties 
dirbant vaizdo montavimo programa „Adobe Premiere“.
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