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Išsilavinimas    
Kauno J. Gruodžio     konservatorija, 
fortepijono specialybė;  
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 

atlikimo menas, vargonai (nebaigtas).     

Dabar mokosi Valdorfo mokytojų rengimo 

tęstinėse studijose 

 

 

PROFESINIAI PASIEKIMAI 
Šimtmečio dainų šventė ,,Vardan Tos...“ – Asociacijos ,,Skambėjimas“ 

choras ,,Sonantem“ (vad. A. Sakalauskaitė, koncertmeisteris A. Jasevičius) 

gerai įvertintas atrankos komisijos pateko ir dalyvavo dainų šventėje. 

Suteikta III mėgėjų meno kolektyvų kategorija chorui ,,Sonantem“-  2018 

m. lapkričio 8 d. Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus įsakymu 

Nr.V- 102 

II Tarptautinis J.Naujalio chorų konkursas – bronzos diplomas Kalvarijos 

bažnyčios chorui ,,Sonantem“ (vad. A. Sakalauskaitė) 2016 m. 

Lietuvos liaudies kultūros centro chorų konkursas ,,Sidabriniai balsai“ – 

bronzos diplomas Kalvarijos bažnyčios ansambliui ,,Sonantem“ (vad. A. 

Sakalauskaitė) 2016 m. 

Kalvarijos sav. Originaliausia metų idėja - Asociacijai ,,Skambėjimas“ (vad. A. 

Sakalauskaitė) 2016 

Kalvarijos sav. Metų debiuto apdovanojimas – Asociacijai ,,Skambėjimas“ (vad. 

A. Sakalauskaitė) 2015 



Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurso diplomantė 2006 m. 

Traptautinių vargonininkų masterclass dalyvė Seinuose 2007 m.   

DARBO PATIRTIS 
 
Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla – mokytojo padėjėja, muzikos mokytoja (nuo 

2016 ir dabar) 
 
Jiezno muzikos mokykla – fortepijono specialybės mokytoja (nuo 2016 m. ir dabar) 
 
Asociacijos “Skambėjimas” - steigėja, valdybos narė, pirmininkė (nuo 2015.03 ir 

dabar) 
 
Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia – vargonininkė, choro vadovė 

(nuo 2013 m. iki 2017 m.) 
 
Sangrūdos Šv. Teresėlės bažnyčia – vargonininkė, vaikų choro vadovė (nuo 2001 

m. iki 2011 m.) 
 
Marijampolės kultūros centro kamerinis choras “Suvalkija” – akomponiatorė 

(nuo 2012 iki 2015 m.) 
 
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija – muzikos mokytoja, neformalaus ugdymo 

mokytoja (nuo 2013 m. ir 2017 m.) 
 
Paramos fondas „Jaunimo linija“ - darbas lėšų paieškos grupėje, dviejų procentų 

kampanijos koordinatorė (2012 m.) 
 
VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras - sekretoriato ir bibliotekos bei 

informacinės programos savanorių koordinatorė (nuo 2010 m. iki 2012 
m. ) 

 
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla – Gabių vaikų centro koordinatorė 

(nuo 2008 m. iki 2010 m.) 
 
VšĮ„Tarptautinis M.K. Čiurlionio jaunųjų pianistų ir vargonininkų konkursas“ 

– projektų vadovė, l.e. pareigas direktorė, vargonininkų asistentė (nuo 
2007 m. iki 2008 m.) 

 
SAVANORIŠKO DARBO PATIRTIS: 
 
Emocinės paramos telefonu ir internetu tarnybos „Jaunimo linija“ savanorė-

konsultantė (nuo 2008 m. iki 2016 m.) 
 
„Jaunimo linijos“ emocinės paramos telefonu ir internetu programos supervizorė 

(nuo 2010 m. iki 2016 m.) – savanorių mokymų ir konsultavimo 
telefonu priežiūra, mokymų organizavimas ir apmokymų vedimas 
naujiems bei esamiems telefoninių pagalos tarnybų savanoriams. 

Vilkaviškio vyskupijos “Caritas” – programos “Didysis draugas” savanorių 
mokytoja (2009 m.) 

 
VšĮ „Vaiko labui“ - valdybos narė nuo 2011 m. iki 2013 m. 
    
Kalbos                               Gimtoji kalba - lietuvių. Anglų kalba – vidutiniškai.   


