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Esu vadybos konsultantė, psichologė, koučingo konsultantė. Nuolat mokausi. Noriai dalinuosi. Darau tai, ką 
mėgstu ir kame galiu augti. Esu aktyvi ir neabejinga tam, kas vyksta greta manęs. Džiaugiuosi, kai matau 
pokytį, kuris reikalingas ir kurio siekta. Turiu drąsos ir energijos būti pokyčių dalimi ir iniciatore. 
 
Vadybos konsultacijų srityje dirbu daugiau nei 25-eri metai, talkinu organizacijų vadovams ir jų komandoms 
ieškant geriausių sprendimų darbuotojų ar asmeniniam potencialui atskleisti. Dalis konsultacijų – švietimo 
lyderystės sklaidos projektai nacionaliniu mastu. 
Turiu VU Psichologijos magistro laipsnį, esu sertifikuota vadybos konsultantė (CMC), sertifikuota koučingo 
konsultantė (ICF), Tarptautinė švietimo lyderystės ekspertė (LT-UK). 
 
PVPA valdyboje esu nuo 2010. Per tą laiką inicijavau įvairius PVPA projektus arba dalyvavau juose.  
Nuo pirmųjų dienų dalyvauju kuriant ir įgyvendinant PVPA standarto programas, šiuo metu jas kuruoju. 
Dabar dirbame adaptuodami programas prie besikeičiančių aplinkybių (hibridinis mokymas, turinio 
atnaujinimas ir pan.). Džiaugiuosi, kad bendromis PVPA komandos bei dėstytojų pastangomis mums pavyko 
pasiekti, kad Standarto programa kurtų vertę jos dalyviams, būtų kokybiška, įtraukianti ir paklausi. PVPA 
standartas jau kuris laikas rodo profesinę kompetenciją. 
 
Man atstovaujant, PVPA tapo EAPM nare. To dėka tapome 34 Europos šalis vienijančios organizacijos 
dalimi. Joje esame ne tik dalyviai, bet ir siūlome įvairias iniciatyvas. Turėjau garbės „nuvežti“ į EAPM 
Lietuvoje gimusią idėją minėti Tarptautinę HR dieną (šiemet tai darome jau trečią kartą). Lietuvos iniciatyva 
ši diena jau minima pasauliniu mastu, vis daugiau šalių įsitraukia į įvairias vietines bei bendras veiklas.  
 
Ryšiai EAPM padeda mūsų asociacijai dalintis savo kompetencija bei mokytis iš kitų šalių. Taip pat – 
reprezentuoti Lietuvą. PVPA kvietimu Lietuvoje vyko EAPM valdybos posėdis, kurio metu pristatėme HR 
kontekstą Lietuvoje. Tai didele dalim lėmė, kad mums buvo patikėta organizuoti EAPM Kongresą, vyksiantį 
šį rudenį. Jame susitiksime su HR praktikais iš įvairių šalių, išgirsime pasaulinio lygio pranešėjų. Manau – tai 
naudinga visiems Lietuvos HR gildijos nariams. 
 
PVPA matau kaip vieną stipriausių Lietuvoje profesinę asociaciją, kuri turi savo identitetą, misiją bei kryptį. 
Efektyvi ir kompetentinga komanda sudaro puikias sąlygas kurti ir įgyvendinti naujas idėjas valdybai ir 
kiekvienam nariui. 
 
Būdama aktyvia PVPA nare ilgą laiką, turiu galimybę matyti, kaip keičiasi personalo valdymo vertės 
suvokimas Lietuvoje. Drąsiai galiu teigti, jog didele dalimi tai vyksta PVPA veiklų dėka. PVPA renginiai 
vertinami kaip naudingi ir kokybiški. Nuosekliai augantis narių skaičius rodo, kad jie mato vertę būti šios 
bendruomenės dalimi. 
 
Šiuo metu esu aktyviai įsitraukusi į PVPA veiklas, kurias matau prasmę tęsti – Personalo valdymo standartas, 
atstovavimas EAPM, Tarptautinė HR diena, įvairovė ir įtrauktis, darbuotojų psichinės sveikatos temos 
plėtojimas... Matau prasmę ir turiu noro šiuos darbus tęsti. 


