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Gimimo data 1963-01-01

SANTRAUKA

Didžiųjų pergalių sporto srityje pasiekiau būdama labai jauna – pasaulio čempionato auksą
iškovojau 15 metų, o olimpine plaukimo čempione tapau sulaukusi vos 17. Baigusi
sportininkės karjerą plaukimo neapleidau – rūpinausi sportininkų rengimu bei sporto
infrastruktūros plėtojimu Vilniaus mieste.

DARBO PATIRTIS
2011 –Šiuo metu

Prezidentė
Lietuvos olimpiečių asociacija, Vilnius (Lietuva)
Esu atsakinga už Lietuvos olimpiečių, kurie baigė sportinę karjerą, gyvenimą. Lietuvos olimpiečių
asociacija nuolat rūpinasi renginiais, populiarinančiais olimpinį judėjimą, esu atsakinga už
organizacinius ir finansinius klausimus.

1998 –2008

Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. konsultantė
Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius (Lietuva)
Buvau atsakinga už Vilniaus miesto sporto infrastruktūrą. Kartu su miesto savivaldybe pradėjome
miesto aikštynų priežiūros programą, kiemuose atsirado sporto aikštelės, renovuoti futbolo aikštynai,
krepšinio aikštelės.

1984 –1991

Direktoriaus pavaduotoja
Vilniaus „Žalgirio“ specializuotoji plaukimo sporto mokykla
Baigusi sportininkės karjerą tapau atsakinga už Vilniaus jaunųjų plaukimo talentų priežiūrą. Buvau
atsakinga už sportininkų parengimą Tarybų sąjungos čempionatams, iš „Žalgirio“ sporto mokyklos
visuomet buvo reikalaujama rengti aukščiausio meistriškumo sportininkus.

1976 –1981

Rinktinės narė, plaukikė
Sovietų sąjungos rinktinės narė
Didžiausias mano pasiekimas – 200 m. plaukimas 1980 m. Maskvos Olimpinėse žaidynėse – ne tik
tapau čempione, bet ir pagerinau rekordą (2 min 29,54 s).

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1980 –1985

Treneris
Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, Vilnius (Lietuva)
Kūno kultūra, treniravimo metodologija, biologija, biometrinių duomenų analizė.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
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Užsienio kalbos
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Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

▪ Esu komunikabili, sugebu įtikinti;
▪ Gebu bendrauti su mažais vaikais – greit tampu jų geriausia drauge;
▪ Esu išbandžiusi ispanų kalbos vertėjo amplua, greitai atpažįstu užsienio kalbų niuansus.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

▪ Nuolat tenka prisidėti organizuojant renginius – gebu burti komandą;
▪ Turiu personalo vadybos gebėjimų, gebu nukreipti žmones tinkama linkme.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Apdovanojimai

10/09/2019

Esu pagerbta KKSD medaliu Už nuopelnus Lietuvos sportui (1998).
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