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Išsilavinimas - aukštasis, viešųjų ryšių magistras 

Ištekėjusi 

Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto  

Neformaliojo suaugusiųjų mokymo koordinatorė 

         Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias? 
Studijuojant suaugusiųjų mokymą reikėjo atlikti priešdiplominę
praktiką, tad Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas man
pasirodė labai įdomi ir tinkama organizacija praktikai atlikti.  
Baigusi studijas ir gavusi diplomą nusprendžiau organizacijoje
pasilikti ir savanoriauti. Atsiradus galimybei įsidarbinau Marijampolės
Meilės Lukšienės švietimo centre. Tapau Neformaliojo suaugusiųjų
mokymo koordinatore. Oficialiai mėgstamą darbą dirbu nuo  
2013 m., o nuo 2016 m. esu ir Europos suaugusiųjų mokymosi
elektroninės platformos („Epale“) koordinatorė  
Marijampolės regione. 

         Pomėgiai. Visuomeninė veikla. 
Pomėgiai: laiko leidimas su šeima ir draugais, aktyvus poilsis gamtoje, sportas, knygų skaitymas.

Patinka stebėti futbolo rungtynes. Nuo 2006 m. esu Lietuvos socialdemokratinio jaunimo 
sąjungos Marijampolės skyriaus narė. 

          Gyvenimo moto 
Niekada nesakyk niekada. Niekas

gyvenime nenutinka šiaip sau. 
 

 Kodėl LSDP? 
Stiprų pamatą padėjo aktyvus

dalyvavimas Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjungos

veikloje. Narystė LSDP man reiškia
buvimą komandoje su bendraminčiais ir

besitęsiantį asmenybės augimą.          Kaip „atsiradote“ politikoje? 
Būdama 16 metų pradėjau dalyvauti Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriaus
veikloje. Tai buvo puiki vieta jaunam žmogui augti, mokytis,
išreikšti save, įgyti patirties. Bendravimas su bendraminčiais,
komandinis darbas, įvairių renginių organizavimas, nuolatinis
mokymasis ir dalyvavimas bendruomenės gyvenime – visa tai
padėjo pamatą tam, kuo esu dabar. 

         Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų? 
Po 5 metų erdvės bus dar labiau pritaikytos bendruomenei, nebus girdėti nusiskundimų dėl gatvių,
kiemų ar šaligatvių. Ateityje įsivaizduoju dar stipresnį dialogą tarp miesto ir gyventojų, atviresnį  
jaunimo požiūriu, savivaldybės bendruomenės realų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese.
Įsivaizduoju miestą, besivadovaujantį atviro miesto principais: Skaidrumas. Visuomenės  
dalyvavimas miesto valdyme. Bendradarbiavimas. Dalijimasis. Manau, Marijampolės savivaldybė
kryptingai eina šiuo keliu ir vadovaujasi šiais principais kaip kertinėmis vertybėmis. Įsivaizduoju,  
kad po 5 metų visiems būsime žinomas kaip atviras miestas, o bendruomenė vadovausis principu  
„Mes kuriame aplinką, kurioje gyvename, o aplinka kuria mus.“ 
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