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DARBO PATIRTIS

ĮGŪDŽIAI IR SUGEBĖJIMAI

2017 02 - dabar (3 metai)

· Adobe CC (Photoshop, InDesign, Illustrator).

Marketingo vadybininkė UAB „Optikona“
· Marketingo projektų B2B klientams planavimas, biudžetų
sudarymas ir įgyvendinimas (vidinių ir išorinių interneto
puslapių, socialinių tinklų priežiūra, katalogų, brošiūrų
ir kitos spaudos priemonių kūrimas, UAB „Optikona“
atstovavimas specializuotose parodose).
· Marketingo projektų B2B klientams planavimas, biudžetų
sudarymas ir įgyvendinimas (žurnalai, naujienų portalai,
socialiniai tinklai)
· Įvairių dizaino darbų kūrimas interneto puslapiams,
spaudai ir vidiniam naudojimui.
· Tekstų rašymas straipsniams ir kitiems marketingo
projektams.
· Renginių klientams, partneriams ir darbuotojams
organizavimas.
· Spaudos ir kitų darbų užsakymų valdymas ir bendravimas,
derybos su tiekėjais.
· Marketingo projektų inicijavimas ir įgyvendinimas kartu su
pardavimų komandos nariais.

2015 01 - dabar (5 metai)
Laisvai samdoma spaudos ir web dizainerė

· CorelDraw.
· HTML ir CSS (1,5 m. patirtis).
· Lietuvių kalba – gimtoji; anglų kalba – beveik gimtoji, rusų
ir vokiečių kalbų pagrindai.
· Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija.

majonezams dizainas.
· Savireklamos, iliustracijų, firminio stiliaus kūrimas.
· Vadovavimas dizainerių / copywriterių komandai,
bendradrabiavimas su programuotojų komanda.
· Verslo idėjų generavimas, problemų sprendimas.

2013 08 - 2015 09 (2 metai)
Administratorė UAB „Pecutecha“, 		
UAB „Emarkas“, UAB „Aurumify“
· Įmonių administravimas ir personalo valdymas.
· Dokumentų ruošimas ir apskaita, finansinių ataskaitų
ruošimas.
· Komunikacija su klientais ir kitomis įmonėmis.

Grafinis, web dizainas ir spaudos darbai organizacijoms:

· Atstovavimas įmonėms valstybinėse įstaigose, bankuose ir
kitose institucijose.

· Logotipai ir internetinių puslapių ir firminio stiliaus kūrimas:
„Managed Hive“, „Gnome hosting“, „Binarika“, „Optikona“,
„Shortcut“.

2009 01 - 2014 01 (5 metai)

· Knygos „Meksika, mano meile“ (aut. Jolanta Vitkutė)
dizainas ir maketavimas.
· Pakuočių dizainas įmonėms „Mølle Fisk“, „Gine“, „Havnely“,
baneriai „Global Lithuania Awards“, įvairūs projektai UAB
„Skanus laikas“ ir Targethouse.dk.

MB „Binarika“ narė
· Įmonės administravimas, dizaino ir marketingo darbai.

Straipsnių rašymas žurnalui „Geras skonis“.
(www.skonis.lt)

Dizainerė-maketuotoja UAB „Skanus laikas”:
• žurnalas „Geras skonis“,
• žurnalas „Druska ir pipirai“, skirtas RIMI
prekybos tinklui (UAB „RIMI Lietuva“)
· Žurnalo „Geras skonis” dizaino, savireklamos darbai, leidinio
stiliaus sukūrimas. Maketavimas, paruošimas spaudai.

IŠSILAVINIMAS
· 2015 – 2020 m. VDA, Taikomoji keramika.

2013 01 - 2015 01 (2 metai)
Kūrybos vadovė / dizainerė UAB „Pecu Nino“
· Web dizainas: el. pašto šablonų dizainas, web puslapių
(landing pages) dizainas.
· Pakuočių dizainas: UAB „Veiverių majonezas“ naujų etikečių

· 2007 – 2012 m. VDU, Menų fakultetas. Menotyros
bakalauro laipsnis.
· 2003 – 2004 m. VSDK, Interaktyvusis dizainas.
· 1999 – 2003 m. Kauno technologijos universiteto
gimnazija (KTUG).

· Straipsnių apie gurmanišką kultūrą, kiną rašymas.
· Savireklamos, firminio stiliaus, atributikos kūrimas, idėjų
generavimas.
· Žurnalo „Druska ir pipirai” (UAB „RIMI Lietuva“) koncepcijos
ir dizaino sukūrimas, dizaino, savireklamos darbai.
Maketavimas, paruošimas spaudai.
· UAB „RIMI Lietuva“ prekybos tinklo pardavimų laikraščio
nauja koncepcija ir dizainas.

PAPILDOMA VEIKLA / KURSAI
· 2014 m. Dokumentų rengimo ir apskaitos kursai
· 2014 m. Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų
saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas pažymėjimas
· 2D grafikos kūrimas kompiuteriniams žaidimams
(GameJam2010).

· UAB „RIMI Lietuva“ prekybos tinklo 2013 m. kalėdinio
katalogo koncepcija ir dizainas.
· Reklamos žurnalams maketavimas, reklamos agentūrų
ruoštų maketų tikrinimas.

2011 11 - 2012 12 (1 metai)
Dizainerė kino teatre „Pasaka“ - žurnalas
„Gero kino programa“
· Žurnalo „Gero kino programa” koncepcijos ir dizaino
sukūrimas, dizaino, savireklamos darbai. Maketavimas,
paruošimas spaudai.

ASMENINĖS SAVYBĖS
Kūrybinga, komunikabili, savarankiška, atsakinga,
greitai mokausi, kruopšti ir energinga.

POMĖGIAI
Kinas, keramika, dizainas, knygos, fantastika.

2007 12 - 2012 01 (4 metai)
Nemokamo dienraščio „15min“ priedų /
laikraščio dizainerė (2008-2012 - pagal autorines sutartis)
· Priedo „15min SAU” dizaino, savireklamos darbai, leidinio
stiliaus sukūrimas. Maketavimas, paruošimas spaudai. Idėjų
generavimas, vadybos darbai.
· „Mados infekcijos”, „Be2gether”, „Kristupo festivalio”, „Ralio
laikraščio”, „Ralio žurnalo”, „Jūros šventės”, „Ozono” parodos
„Resta”, „Ozo laikraščio”, „Kaunas Jazz“, „Vilniaus knygų mugės”
ir kitų specialiųjų priedų dizainas, stiliaus sukūrimas ir
maketavimas, paruošimas spaudai.

· „IQ services“ - logotipų kūrimas, vizitinių kortelių, pakuočių,
web dizainas.
Dizainerė-maketuotoja žurnale „SPO :)“ (1,5 m.)
· Žurnalo SPO :) dizaino, savireklamos darbai, leidinio stiliaus
sukūrimas. Maketavimas, paruošimas spaudai.
Dizainerė-maketuotoja laikraštyje

(0,5 m.)

„Utenos diena“

· Laikraščio „Utenos diena“ dizaino sukūrimas, laikraščio
maketavimas, paruošimas spaudai.

· Dienraščio „15min“ savireklamos, firminio stiliaus,
atributikos kūrimas, idėjų generavimas.

Dizainerė-maketuotoja leidybos ir reklamos agentūroje
„NetMedia“

· Dienraščio „15min“ maketavimas.
· Nestandartinės ir klasifikuotos reklamos dienraščiui
maketavimas, reklamos agentūrų ruoštų maketų tikrinimas.

· Spaudos dizainas - žurnalas „Aurela“, žemėlapis „FlyLaL
Vilnius Map”; spaudos darbai „West Express”, „Falck Security“,
„Mercedes Benz“; kiti spaudos darbai - pakuotės, skrajutės,
lipnūs produktai, firminis stilius;

2004 07 – 2013 01 (7 metai)

· Maketų paruošimas spaudai, idėjų generavimas.

Spaudos ir grafinio dizaino darbai pagal
autorines ir darbo sutartis

Dizainerė-maketuotoja „Lietuvos vaikų ir jaunimo
centre“

Grafinis, web dizainas ir spaudos darbai:

Dizainerė-maketuotoja reklamos agentūroje
„Nestandartiniai sprendimai“

· Žurnalo „Centras“ maketavimas.
· Restoranai „Liv Lounge“ ir „Trakų galvė“ – restoranų meniu,
akcijų ir žaidimų skajutės, vizitinės, kiti dizaino darbai.
· Ryšių su visuomene agentūra „VRi“ - darbai politinėms
partijoms 2007 m. savivaldybių rinkimams, 2008 m. LR
Seimo rinkimams - laikraščiai, plakatai, bukletai, skelbimai
laikraščiams, atvirukai.
· Ryšių su visuomene agentūra „Bendravimo formos“ –
projektas „Rūšiuok ir tu“, konferencijų medžiagos knygų
maketavimas, plakatai ir kiti projektai.
· „Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ - plakatai, knygutės,
kalendoriukai ir kiti projektai.

WEB DIZAINO PAVYDŽIAI
www.managedhive.com
www.pecunino.lt
www.akyteslelytes.lt
www.optikona.lt

