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UAB "Archinova" architektė, PV 2005-2015m., Šiaulių miesto savivaldybės
administracija, direktoriaus pavaduotoja, nuo 2015m.
VISUOMENINĖ VEIKLA
2006m. Pranešimas pavadinimu „Urbanistinės dykros ir kultūrinės funkcijos
plėtra Šiaulių miesto plano struktūroje“ KTU konferencijoje „Antropogeninės
dykros“.
2007m. Paroda: Lietuvos individualių namų architektūra 2007. Ekspozicija
pavadinimu „Namas egoistui“.
2010m. Pranešimas pavadinimu „Šiauliai leather factory territory conversion“
UBC COMMISSION ON URBAN PLANNING seminaro “VISIONS FOR AN
ATTRACTIVE CITY / CITY CENTRE” Šiauliuose metu.
2013m. Kauno Rotušės aikštės konkursas.
2014m. Alytaus Dainų slėnio parko konkursas.
2014m. Moderatorė Šiaulių Dailės galerijos kūrybinėse dirbtuvėse vaikams apie
architektūrą Menopolis. Nuo architektūros ištakų iki savo piramidės.
2014m. Moderatorė Lietuvos IX urbanistinio forumo kūrybinėse dirbtuvėse.
2014m. Pranešimas pavadinimu „Viešoji erdvė kaip pagrindinis miesto
indentiteto veiksnys. Šiaulių miesto atvejis“ konferencijoje Seime „Lietuvos
miestų kaita: praeitis, šių dienų realijos ir ateities iššūkiai“
2015m. Moderatorė Dizaino savaitės kūrybinėse dirbtuvėse vaikams „Mano
miesto legenda“.
2016m. LAS Šiaulių skyriaus diskusija - Šiaulių miesto identiteto beieškant .
Pranešimas "Miesto identitetas ir viešasis interesas".
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2005m. Lietuvos architektų sąjungos Geriausias architektūros magistro
studijų darbas Lietuvoje „Šiaulių miesto teritorijos prie Talšos ežero
architektūrinė urbanistinė koncepcija“.
2005m. Paskatinamoji premija International Federation for Housing and
Planning kongrese Romoje "Seekinga for identity: the use of nature frame in
Šiauliai city urban structure".
2006m. Jelgavos aikštės kūrybinės dirbtuvės. 3 vieta.
2012m. Šiaulių Dievo Gailestingumo bažnyčios Lieporiuose projektas. 1 vieta.
2016m. Geriausias projektas Šiaurės Lietuvos architektūros parodoje "Kryptis Šiaurė" už Šiaulių miesto vaikų globos namų projektą.

PAGRINDINIAI TIKSLAI
Sieksiu urbanistikos ir architektūros kaip esminių miestą ir aplinką formuojančių
tarpdisciplininių profesijų reabilitacijos ir tinkamo atstovavimo tiek teisės
aktuose, tiek visuomenės diskurse, tiek identifikuojant pagrindines problemas ir
jų sprendimo būdus viešojo sektoriaus projektuose. Akivaizdus urbanistikos ir
architektūros kokybiškų studijų programų poreikis, kaip kokybiškos ateities
architektūros sąlyga.
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