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SnulIq

MIESTo SAVTvALDYBES MERAS

POTVARKIS
DEL BIUDZETTNES ISTAIGOS SreUrrU TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO
DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRASYMO TVIRTINIMO
Nr.
Siauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu

ir 4 dalimi, Lietuvos

Respublikos valstybds ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmok6jimo
straipsnio 2, 3 dalimis, vykdydamas Siauliq miesto savivaldybes biudZetiniq istaigq
vadovq darbo apmokdjimo sistemos apra5o, patvirtinto Siauliq miesto savivaldybds tarybos 2OI7 m.
balandZio 20 d. sprendimu Nr. Tr140 ,,D61 Siauliq miesto savivaldybes biudZetiniq istaigq vadovq
darbo apmokejimo sistemos apraSo patvirtinimo" 5, 6 punktus:

istatymo 4

1-.TvirtinubiudZetines[staigosSiauliqturizmoinformacijoscentrodirektoriauspareigybes
apra5ym4 (pridedama).

2.N u r o d a u,kadSispowarkisgalibltiskundZiamas:

2.1. ne vdliau kaip per vien4 menesi nuo jo iteikimo dienos paduodant skundE Darbo gindq
komisijai ldt.ru, Dvaro g. SO, 763i6,5iauliai;
2.2. ne vdliau kaip per vien4 menesi nuo jo iteikimo dienos paduodant skundq Siauliq apylinkes
teismui adresu: Vilniaus g. 247, 7 6343 Siauliai.

Savivaldybes meras

Artlras Visockas

PATVIRTINTA

Siauliq
2017 m

ldybes mero
potvarkiu Nr.,/tu- rV7

BTUDZETINES ISTArcos Sr.Lur,rg MTESTo ruRrzMo INFoRMACIJos cENTRo
DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRASYTU,q.S

I SKYRIUS
PAREIGYBE
1. Siauliq miesto savivaldybes biudZetines istaigos Siauliq turizmo informacijos centro
(toliau - [staiga) direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti. BiudZetines istaigos
vadovo pareigybe priskiriama vadovq ir jq pavaduotojq pareigybiq grupei.
2.Parcigybes lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTTALAVIMAI DARBUOTOJUI
3. Sias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti auk5t4jiuniversitetini ar jam prilygintq i5silavinim4;
3.2. tureti ne maZesng kaip 3 metq darbo patirti turizmo, vieSqjq rySiq ar projektq valdymo

srityje;
3.3. i5manyti Lietuvos Respublikos turizmo istatym4, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istatym4, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymq, Lietuvos Respublikos darbo kodeks4 ir
kitus su turizmo istaigq administravimu susijusius teises aktus;

8.4. bUti susipaZings su Lietuvos Respublikos turizmo politikos nuostatomis, atitinkamos
apskrities arba savivaldybes turizmo sklaidos ir pletros procesais;
3.5. moketi vertinti esamQ turizmo veiklos aplink4 ir prognozuoti turizmo rinkos raidos
perspektyvas;
3.6. i5manyti Dokumentq rengimo ir Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.7. moketi vien4 uZsienio kalbE (anglq, vokiediq ar prancizg,) B1 lygiu;
3.8. moketi dirbti Microsoft Office proglamq paketu;
3

.

9. brrti kfrybi5kas, komunikabilus, iniciatyr,us, pareigingas.

III SKYRIUS
DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
4.1. vadovauja {staigai ir atsako uZ jos veikl4, pavestq funkcijq vykdym4, nustatytq tikslq ir
uZdaviniq igyve::ndinim4;
4.2. tvirtina [staigos vidaus strukt[r4 ir pareigybiq s4ra54, nevirsijant nustatyto didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus ;
4.3. tvirtina {staigos darbo tvarkos taisykles ir darbuotojq pareigybiq apra5ymus;
4.4. priimar atleidLia {staigos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas
ir atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
4.5. formuoja metines veiklos uZduotis fstaigos darbuotojams, ivertina darbuotojq praejusiq
kalendoriniq metq veikl4 pagal nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus;
4.6. sudaro [staigos vardu sutartis fstaigos funkcijoms atlikti;
4.7.leidLia isakymus personalo valdymo, fstaigos veiklos ir kitais klausimais, kontroliuoja
jq vykdym4;
4.8. rengia [staigos veiklos planus ir jq fgyvendinimo ataskaitas, atsako uZ jq igyvendinim4;

2

4.9. atsako uZ duomenq ir dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui, informacijos
apie {staigos veikl4 pateikim4 visuomenei, vie5q pranesimq paskelbim4, kitus veiksmus, kurie
direktoriui numatyti [staigos nuostatuose;
4.10. nustato ir tvirtina {staigos programq s4matas pagal ekonomines klasifikacijos
straipsnius, nevirsydamas Sioms programoms patvirtintq bendrqjq asignavimq, i5 jr+ - i5laidoms,
darbo uZmokesdiui ir turtui fsigyti, sumq, pajamr+ ir kitas s4matas;
4.1 1. naudoja paskirtus asignavimus {staigos veiklai, programoms igyvendinti ir atsako uZ
jq naudojim4;
4.12. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja fstaigos turt4, le5as, jais disponuoja ir
uztikrina racionalq, taupq le5q ir turto naudojim4;
4.13. uitikrina veiksming4 fstaigos vidaus kontroles sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir
tobulinim4;
4.14. organizuoja ir koordinuoja fstaigos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams
igyvendinti, analiztoja ir vertina fstaigos veikl4;
4.15. organizuojair kontroliuoja {staigos vykdomq viesqjq pirkimq procedtras laikydamasis
teises aktr4 reikalavimq;
4.16. teikia ataskaitq rinkinius Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes
istatymo nustatyta tvarka ir terminais;
4.I7. :uLtil<rina pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4
teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4 ir pateikim4laiku;
4.18. uZtikrina fstaigos darbuotojams saugias darbo s4lygas, tvirtina darbo saugos
instrukcijas;
4,I9. uLtikrina, kad lstaigoje bUtq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq, atsako uZ demokratini {staigos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, informacijos apie
fstaigos veikl4 skelbim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatyto tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4,
[staigos.veiklo s rezultatus ;
4.20. inicijuoja projektq, programq papildomoms le5oms gauti rengim4;
4.2I. organizuoja[staigos dokumentq valdymq ir saugojim4 teises aktq nustatytatvarka;
4.22. mpinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudato jiems s4lygas kelti kvalifikacij4;
4.23. atstovauja {staigai teises aktq nustatytafiarka;
4.24. vykdo kitas {staigos nuostatuose nustatytas funkcijas;
4.25. vykdo kitus nenuolatinio pobfidZio Siauliq miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybe)
mero, Administracijos direktoriaus, Kulhrros skyriaus vedejo pavedimus atitinkandius [staigos
nuostatuose nustatytus tikslus ir funkcijas.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJO AT SAKOMYBE. PAVALDUMAS IR AT SKAITIN GUMAS
5. Sias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybes merui ir atskaitingas
Savivaldybes tarybai.
6. Sias pareigas einantis darbuotojas teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ:
6.1. funkcijq, i5vardytq Siame pareigybes apra5yme ir [staigos nuostatuose, atlikim4;
6.2. visq {staigos veikl4, veiklos rezultatus, {staigos asignavimq valdym4, i5tekliq ir
finansing buklg;
6.3. darbo, civilines saugos ir priesgaisrines saugos taisykliq laikym4si;
6.4. demokratinf {staigos valdymq, priimamus sprendimus ;
6.5. {staigos valdymo ir apskaitos politik4, finansq kontrolg, prekiq, paslaugq

ir

darbq

pirkim4 pagal Lietuvos Respublikos vieSqiq pirkimq istatym4;
6.6. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Savivaldybes tarybos sp_rendimq,
Savivaldybds mero potvarkiq, Savivaldybes administracijos direktoriaus, Savivaldybes Svietimo,

kulttiros ir sporto departamento direkloriaus, Kultliros skyriaus vedejo isakymq laikym4si ir tinkam4
jq igyvendinim4 {staigoj e;
6.7. atsiskaitym4 laiku su darbuotojais, mokesdiq administravimo institucijomis, visq rti5iq
energijos ir kitq darbq, paslaugq, prekiq tiekejais, i5skyrus atvejus, kai laiku netenkinamos parai5kos,
le5oms i5 Savivaldybes biudZeto gauti;
6.8. teikiamq duomenq apie {staig4 ir jos veikl4 teisingum4;

ir

6.9. ataskaitq rinkiniqpagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4
kitq teises aktq reikalavimus sudarym4, pateikim4 ir paskelbim4;

6.10. del jo kaltes padarytqialq;
6.11. apskaitos organizavimq, apskaitos dokumentq
duomenq teikim4.

SusipaZinau
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ir sutinku
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apskaitos registry i5saugojima ir
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ASMENINE INFORMACIJA

ROTA STANKUUENE
Lytis Moterisl Gimimo data '1968,10.19 | Pilietybe Lietuvos

DARBO PATIRTIS
2014 m. rugsejo men.
Siuo metu

2011 m. rugsejo mdn,

-

Direkto16
Siauliu turizmo informaciios centras
Vilniaus g.213 - 77, Siauliai
Siuo

metu

Renginiq verslo vadybos programos destytoja
Siaures Lietu-vos kolegija
TilZes g. 22, Siauliai

.

2013 m.

-

Studijq dalykq programq parengimas ir ddstymas: ,,Renginiq organizavimas
ir planavimas", ,,Renginiq organizavimo imoniq veiklos praktika", ,,lvadas i
spec ia lybr,is stud ijas"
Nacionalinioffarptautinio kultlrinio turizmo kelio,,Baltq kelias" vadov6

Siuo metu

Siauliq turizmo informacijos centras, VO,,Baltq centras"

.

2013 m. rugpjUdio
men.

-

rugsejo

Vadovavimas projektui, visq veiklq koordinavimas, turistinio kelio k0rimas,
tekstq raSyrnas
Komunikacijq vadov6
q d ienos 7 7 7 " organizacin is kom itetas
Siauliq kultUros centras
AuSros aldja 31, Siauliai
,rS ia u

Ii

.

Komunikacijq iniciavimas,organizavimas,valdymas,tekstq ra5ymas

2012 m. rugsdjo mdn. - 2013 m.Komunikacijos projektq vadov6
geguzes mdn.
UAB,,Ruta"
TilZds g. 133, Siauliai

'
2011 m. vasario men.
liepos men.

-

2012 m,Koordinatorr!
VSI ,,Sportas visiems - Siauliq regionas 20'12"
AuSros al. 68, Siauliai

.

2007 m.

-

Komunikacijos projektq iniciavimas, organizavimas, valdymas, tekstq
raiymas

Marketingo grupris koordinavimas (vieSieji rySiai, rdmtijai, rinkodaros
projektai): visumin6 marketingo plano vykdymo prieZiiira, darbq
koordinavimas, rdmdjq paieSka, sutarbiq derinimas ir prieZiUra, ataskaitq

rengimas
Direktord
ll - Vl tarptautinis folkloro konkursas-festivalis ,,Saul6s Ziedas" (2007,2009,

2015 m.

2011 , 2013, 201 5).

VO,,Baltq centras"
P.ViSinskio g. 38, Siautiai

.

Viso renginio valdymas, vidine komunikacija, biudZeto planavimas,
r6mimas, vie5inimas, leidyba, miesto puoSimas, mug6s, parodq
administravimas
Vlltarptautinio folkloro konkurso-festivalio ,,Saul6s Ziedas" direktoriaus
pavaduotoja

2017 m.

2006 m, rugpjUdio men
m. gruodZio mdn.

-

20'1

OEtnografijos skyriaus veddja
Siauliq,,AuSros" muziejus
Vilniaus g. 74, Siauliai

.

2005 m.

-

2006 m.

Etnografijos skyriaus veiklq organizavimas, valdymas, projektq rengimas ir
administravimas, parodq rengimas, eksku rsijq vedimas
Projektq vadov6
UAB,,Zalia linija"
Kviediq g. 3641

.

1992 m. rugpj0dio men.
m. birZelio men.

Reklamos, vie5qjq rySiq, prekiniq Zenklq strategijq k0rimas ir igyvendinimas"

- 2007Asistent6

LiteratUros istorijos ir teorijos katedra

u niversitetas, Humanitarin is fakultetas
P.Vi5inskio g. 38, Siauliai

Siau liq

o
.

2000 m. sausio men.
birZelio

mdn.

-

Studiiq programq parengimas ir d6stymas: ,,Baltq kultrira", ,,Etnine kult0ra",
,,Lietuviq tautosa ka",,,Kalendoriniai paprodia i",,,Vaikq literatrira"
Moksliniq konferenciiq, seminarq ir pan. organizavimas
2007 m.Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Kultlrines antropologrlos centras
u n iversitetas, H umanitarin is fakultetas
PVisinskio g. 38, Siauliai

Siau liq

.

Moksliniq ir taikomqjq tyrimq iniciavimas, vykdymas, straipsniq raSymas,
konferencijq, seminarq ir pan. organizavimas

ISSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1996 m.

-

2000 m.

Doktorantd
Sociali niq mokslq (edukolog ljos) doktorantrJra

Siauliq universitetas
Vilniaus g. BB, Siauliai
1987 m.

-

Lietuviq kalbos ir literattiros mokytojos kvalifikacija (diplomas su

1992 m.

pagyrimu)

Prilyginta magistro kvalifikaciniam laipsniui
Siauliq pedagoginis institutas (dabar
Vilniaus g. 88, Siauliai

-

Siauliq universitetas)

ASMENINIAI GEBEJIMAI
Gimtoji

(itos

kalba

li9_!9v"19_.."

kalbos

SUpRATTMAS

Klausymas
angrLl

c4

rusq

wz

:

KALBEJIMAS

Skaitymas

Bendravimas
--;';".'''"zoQztu

RASYMAS

lnfn
rrrrurmac|Jos

pateikimas
2od2iu

C1

a4

a4

a4

C1

WZ

r-4

UI

Lygmenys: AilZ: praOeOintis vartotojas - 81li": paZenggs vartotojas - C1l2'. iguogs
vartotojas
Bendrieji Europos kalbq metmenys
Kiii

gebejimai .

Veiklos/praktiniq ir moksliniq interesq kryptys: turizmas, turizmo rinkodara, kultUros
vadyba, renginiq vadyba, etnine kultUra

Tikslingaidomiuosimarketingu, rinkodara, vieSaisiais rySiais/komunikacija. Esu

Lietuvos marketingo asociacryos nare.
Domiuosi savanoryste, dirbu su savanoriais, skatinu ivairaus amZiaus Zmones brlti
savanoriais, skaitau paskaitas, vedu seminarus, esu baigusi nuotolinj
,,Vadovavimo savanoriams" kursa.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Publikacijos

l.

1.

2.

Humanitariniaimokslai, etnologija

-

Der Kreuzberg bei Siauliai in Litauen llAndacht and Erinnerung. GeQenstand
Symbol- Handlung. Bamberg Beitrage zur Europaischen Ethnologie Nr. 9.2012,
Bamberg. P 93-'104.
Siaurliq,,Au5ros" muziejaus Etnogl"afijos skyrius: pavasario ciklo parooq
organizavimo tendencijos l l G i mtasai kraSfas. N r. 2,,,Ziemgalos leidykla", Kaunas,

2009, P 83-92.

3.
4.
5.
6.

Pelkes suktlrimo aspektai etiologineje sakmeje // Kn. Inter - Studia Humanitatis.
Pelke lietuviq kultaroje. Nr. 7. 2008. Siauliai. SU teiOyt<la. p92-96.
Alus lietuviq patarlese llKn. Alus lietuviq kultAroje. Lucilijus, 2007. P. 59-66,
Burpaxenre srFl4qecxori caMoKoHqenLlilfi : eAhHcreo vs paso6t4eHHocrb
(Qenouen l-opur Kpecroe) ll EanrvthcKile nepeKpecrxr. ernoc, ronseccun, vrg,
rexcr. Canrr-f1erep6ypr. ,,Hayxa". 2005. P 157-168.
KryZiq
lnter-studia humanitatis, nr, 1 (Veftybiq
Siauliai: Siauliq uto l-kla, p.4B-54.
autord Siauliq ir Ziemgalos, pasienio
regionus garsinantys tradiciniai amatai // Katalogas Siauliq ir Ziemgalos
pasienio regionus garsinantys tradiciniai amatai. Leidejas - Siauliq apskrities
Vir5ininko administracija. Leidykla -N.JanuSausko ll ,,Spektrika", Siauliai, 2009.
P10-12 (liet.k.); 13-'15 (latv.k.); 16-18 (angt. k.). Katatogq iS dalies finansavo
Europos regionines pletros fondas pagal2Q07-2013 m. Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sienq programos prolektq,,Tradiciniq amatq tinklas kaip
priemond gerinti Latvijos ir Lietuvos pasienio patrauklumq".
Viena i5 metodintis med2iagos ikimokyklinio ugdymo pedagogams
kirbjr4tTradicionala kultAra Zemgale Latvijas un Lietuvas pierobeia. Latvtjos ir
Lietuvos pas ie n io tra d ici n 6 Zi e m g a I o s ku tta ra.Metod ine medZiaga
ikimokyklinio ugdymo pedagogams. 2011. Rundale.
Mokslo populiarinimo straipsnis Ziemgalos kra5to savitumas: drabuZiai ir
ornamentai, kalendorines Sventes, kulinarinis paveldas ll Kn, Tradicionala
kultAra Zemgale Latvijas un Lietuvas pierobeZa. Latvijos ir Lietuvos pasienio
tradicin 6 Zie mg atos ku ttA ra. Metodine med2iaga iklmokykli nio u gdymo
pedagogams.201l. Rundale. Latvija. P 3-18.
Metodind priemon6 Sekmines kaime: problemos ir perspektyvos // Kn,
Sekminiq paproiiq atgaivinimas Akmen1s rajono kaimuose. 2008. Akmenes
rajono savivaldybes kultUros centras. Ma2eikiq spaudos tinklas, P 1-6.

kalnas'.
transformacija
ll.
Katalogo

lll.

lV.
Konferencijos

(1)

.

Pagrindiniai skaityti moksliniai prane5imai

1.

2,

,,The Tendencies of Existence of the Hill of Crosses" in International Conference
Cultural Research in the 21st Century: Heritage, ldentities and New Rhetoric,
orga n izu otoje Ku ltU ros tyrim q i nstitu to, 20 I I -09-29 | 29,

Dalyvauta mokslineje konferencloje - diskusrloje ,,Mokslininkai apie vaikystes
tyrimus", skaitytas praneSimas ,,ZaidZiantis 2mogus - darnus Zmogus". SU, pZm.
Nr. 4599, 2011-06-01.
,,Siauliq ,,Au5ros" muziejaus Etnografrjos skyriaus rinkiniq sklaida parodose:
tarpdisciplininis aspektas" LMA Rinkiniq mokslinio tyrimo sekcijos Xll
konferencijoje ,,Lituanistika muziejuose", vykusioje Lretuvos nacionaliniame
muziejuje 2009 m. balandZio 28 d. Vilniuje.
4.,, Kult0rines atminties transformacijos pasakojim uose (padavimuose,
legendose/relig in iuose pasakojim uose) apie KryZiq kalnq" S U organ izuotoje
tarptautineje mokslineje konferencijoje ,,KultUrine atminties kaita ir lokaline istorija'
2009 m. geguZes 7-8 d.
,,Etnines kult0ros renginiq ir verslo sqsajq problemos'' Klaipedos kolegijos
organizuotoje tarpdisciplinineje konferencijoje,,Etnines kultUros tradicijq
tqstinumas ir iSSukiai Siuolaikineje visuomeneje" 2008 m. kovo 28 d.
,,KryZi'q kalnas kaip Siuolaikines Lietuvos religines sqmones reiSkinys" KraZiq M. K.
Sarbievijaus kultUros centro, Demokratines politikos rnstituto, Klasikq asociacryos
organizuotoje konferenctloje,,KrikSdioniSkosios kultUros paveldas Siandienes
Lietuvos gyvenime" 2008 m. rugpjUcio 1 d.
,,SociokultUriniai karmo tapatumo aspektai: tarp praeities ir dabarties" tarptautineje
mokslineje konferencijoje,,LietuviSkojo kaimo vizija" organizuotoje Siauliq
universiteto Socialiniq mokslq fakulteto 2008 m. rugsejo 26 d.
,,Bocnprnrre cBtrocrt4 y l-opur Kpecroa" tarptautineje mokslineje konferencijoje
,,l rrational, Mystical, Mysterious in C u lture", vykusioje 2007 .05.1 0-11 Daug pilio
universitete ( Latvija). Organizatorius - Daug pilio universitetas.
,,Nug atminimq iki anketq sqsiuviniq: socializacijos aspektas" tarptautineje
tarpdisciplinineje mokslineje konf6renojoje ,,Vaikas lietuviq ir pasaulio kult!rose",
vykusioje 2007.05.17-18 Siauliq universitete. Organizatorius - SU,

3,

5,

6,

7.

8.
9.

10. ,,CuuaonilL{ecKoe nponBneHile nrBa: coorHolxeHfie KynbrypHoro KanilTana

B

coqilyMax lfireur v, IlanewA XXI a," tarptautineje mokslindje konferencijoje
,,Ethnicity in Europe: Sociopolitical and Cultural Processes", vykusioje 2007.05,2426 Rezeknes auk5tojoje mokykloje (Latvija). Organizatoriai- Rezeknes auk5toji
m-kla, A. Mickevidiaus universitetas (Lenkija), VDU (Lietuva), Milano universitetas
(ltalrla).

Konferencijos (2)

Tarpdisciplin

in

iq mokslin iq konferencijq orga n izatord

,,Saule pasaulio kultUrose" (2006),
,,Pelkd lietuviq kulttlroje" (2005)- ir knygos sudarytoja,
,,Alus lietuviq kultOroje" (2004) - ir knygos sudarytoja,
,,Ragana lietuviq kuliriroje" (1 997).

Kvalifikacijos kdlimas

2017 m.

1.

2.
3,
4.
5.
6,
7.
8.
Apdovanojimai

Narystds

Ekspertines veiklos patidis

Jungtiniq Tautq Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) organizuojamas ,,Tarptautinj
religinio turizmo ir piligrimystes kon gresas Fatimoje (Portugalrja)".
,,Kq turi Zinoti biudZetines istaigos vadovas apie LR Darbo kodeksq"
Lietuvos turizmo forumas ,,Valstybes atkrlrimo Simtmediui - konkurencingas ir
darnusis turizmas"
Seminaras,,lndustrinio turizmo pletojimo galimybesAkmends rajone"
Lietuvos turizmo klasteriq forumas
Internetinis marketingas. Socialin€s medrlos. Email marketingas
Turizmo informacijos centrq darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Forumas ,,Turizmo perspektyvos Vakarq Lietuvoje: mokslo, verslo ir vieSojo
sektoriaus paftneryste"

Apdovanojimai, svarbiausios padrikos

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LR Kulturos ministrq (2006, 2009, 2013) padekos uZ etnines kultUros darbus ir
renginius, baltq kultUros puoselejimq,
Siauliq miesto mero paddka uZ V tarptautinio folkloro konkurso-festivalio ,,Saulds
Ziedas" organizavimq (201 3).
Siauliq miesto kultriros ir meno premijos laureatd - I tarptautinio folkloro konkurso
- festivalio ,,Saul€s Ziedas" kUrybine grupe (2005).
Lietuvos turizmo informaclos centrq asociacijos Tarybos nare
Lietuvos marketingo asociacijos nare
VO ,,Baltq centras" nare
Moterq klubo ,,Siauliete" nare
Lietuvos kult!ros tarybos eksperte (1 kadencrla)
LR KultUros ministerijos Etnines kultUros eksperte (2 kadencijos),
Siaulirl miesto turizmo sektoriaus stiprinimo darbo grupes nare
Siauliq miesto ivaizdlio komisijos nare,
Siaulir.l apskrities Kult0ros ir meno tarybos nare - ekspertd.
Siaulirl miesto Kultrlros eksperte,
Viena i5 galimybiq studijos,,salduves parko su Zuvininkq piliakalniu atgaivinimas ir
pritaikymas visuomends poreikiams, jkuriant Baltq kulturos parkq" autoriq,
Viena i5 ,,SociokultUrinds antropologrlos" studiiq programos (SU) autoriq,
Etninds kultilros pletros valstybines programos igyvendinimo Siauliq mieste darbo
grupes nare.

