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Apie darbo tęstinumą PVPA Valdyboje: 

Man didžiulė garbė ir pripažinimas būti valdyboje, kuri formuoja gaires ir numato personalo valdymo standartus 
Lietuvoje. Prie PVPA veiklos prisidėjau nuo pat jos įkūrimo. Mano 20 metų patirtis žmogiškųjų išteklių valdymo srityje 
leidžia profesionaliai ir nepriekaištingai atlikti valdybos nariui keliamus tikslus. Dirbdama tarptautinėse įmonėse, 
vadovaudama įvairiems padaliniams, dirbdama su įvairiais aukščiausio lygio vadovais, turiu galimybę ne tik įgyvendinti 
bet ir kurti bei dalintis personalo valdymo naujausiomis tendencijomis, gerosiomis praktikomis,  nuolatos ieškoti būdų 
efektyvumui didinti. 
20 metų praleidusi personalo valdyme, visa savo širdimi esu su visais, kurie tiki ir mato personalo specialistų kuriamą 
vertę ir visada esu pasiruošusi pokalbiui su tais, kurie dar šios kelionės pradžioje. 
Savo sukaupta personalo valdymo patirtimi ir įžvalgomis esu aktyvi Personalo Valdymo profesijos ambasadorė tiek 
verslo, tiek viešajame sektoriuose. Prisidedu ne tik prie personalo valdymo asociacijos augimo ir profesionalumo, bet 
ir prie pačios personalo funkcijos kaip verslo partnerių stiprinimo Lietuvoje.  
Jau penkerius metus prisidedu prie geriausių personalo valdymo praktikų rinkimų ir dalinimosi su visuomene: lankausi 
įmonėse, prisidedu prie viešinimo pačių geriausių praktikų. Daugelį metų koordinavau ir toliau prisidedu prie personalo 
Mentorystės klubo, kuriame ugdome jaunuosius personalo vadovus bei suteikiame žinias bei įrankius tampant 
patikimais ir vertę kuriančiais verslo partneriais. Aktyviai dalinuosi savo patirtimi, žmogiškųjų išteklių valdymo gerąja 
praktika įvairiuose forumuose, klubuose, verslo renginiuose. Bendradarbiauju su kitomis asociacijomis, valstybės 
institucijomis. 2020-2021 metais įnešiau svarų indėlį dalyvaudama teisėjų atrankos komisijoje, kas rodo, kad net ir 
aukščiausios institucijos vis labiau pripažįsta personalo svarbą viešojo sektoriaus veikloje, pasitelkiant PVPA atstovus. 
 
PVPA valdybos nario statusas leidžia man dar aktyviau gilintis į personalo specialistų bei vadovų poreikius, skatinti 
personalo bei verslo bendradarbiavimą, nuosekliai didinti PVPA kuriamą vertę visiems nariams.  Nuoseklus ir 
nepertraukiamas darbas PVPA valdyboje leistų dar  labiau sustiprinti PVPA pripažinimą bei daryti ženklią įtaką keliant 
personalo specialistų kompetenciją bei jų kuriamą vertę verslui, visuomenei bei atskiriems žmonėms. 
 
Didžiuojuosi, kad mano veikla ir vadovaujami padaliniai buvo pripažinti tiek Lietuvoje, tiek Europoje: 

 

• Cognizant įmonė pripažinta „Top Employer“ Lietuvoje ir Europoje 4 metus iš eilės -  Global Top Employer 
Institute, 2019 – 2022. 

• Cognizant įmonė – „Geriausios personalo praktikos“ laimėtojas – PVPA, 2021. 

• Nominacija „Metų iniciatyva“ (už renginius stiprinant verslo paslaugų centrų personalo vadovų 
bendradarbiavimą) - 2019, Vilnius 

• Nominacija „Metų vizitas“ (už renginį Cognizant įmonėje dalinantis gerąja praktika „Tikrasis įsitraukimas 
kuriant darbuotojų komitetus“) - 2018, Vilnius 

• Absoliutus nugalėtojas kategorijoje „Meistriškumas didinant Darbuotojų Įsitraukimą, SEB Bankas“ - European 
HCM, Budapest 2011;  

• Pirmoji vieta kategorijoje „Personalo vertės kūrimas verslo sėkmei, SEB Bankas“ - European HCM, Budapest 
2011;  

 
 

 

Moto - „Laikui bėgant, mes neprisimename žodžių, bet ilgai prisimename pasekmes 
ir bendradarbiavimo jausmą“. Tad tiek dirbant vadovaujantį darbą, tiek 
bendradarbiaujant su verslo partneriais, man svarbu, kad bendradarbiavimas būtų 
konstruktyvus, skatinantis prasmingus pokyčius ir duodantis grąžą, o žmonės 
jaustų  įkvėpimą, norą augti ir nuolatos kelti savo profesionalumo kartelę.“ 

 


