GYVENIMO APRAŠYMAS
EDITA LUBICKAITĖ
Išsilavinimas:
✓ 2004 rugsėjis - 2006 birželis, Klaipėdos universitetas, muzikos magistras
✓ 1999 rugsėjis - 2004 birželis, Klaipėdos universitetas, muzikos bakalauras
Profesinė patirtis:
✓ Datos: nuo 2015 m. rugsėjo 7 d. iki dabar
Profesija arba pareigos - Direktorė
Darbovietės pavadinimas ir adresas: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“,
Taikos g. 4, Neringa
✓ Datos: nuo 2012 m. gruodžio 11 d. iki 2015 m. rugsėjo 5 d.
Profesija arba pareigos - Vadovo pavaduotoja menui
Darbovietės pavadinimas ir adresas: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Danės g.19, Klaipėda
✓ Datos: nuo 2014 m liepos 29 d. iki 2015 m. rugsėjo 2 d.
Profesija arba pareigos - Renginių organizatorė
Darbovietės pavadinimas ir adresas: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“,
Taikos g. 4, Neringa
✓ Datos: nuo 2013 m. balandžio 2 d. iki 2014 m. birželio 15 d.
Profesija arba pareigos: 2007-2013 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos dalinai finansuojamo projekto
„Daugiakultūris dialogas – daugiakultūris teatras – socialinės ir kultūrinės integracijos stiprinimas
tarpsieniniuose regionuose“ koordinatorė
Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Danės g.19, Klaipėda
✓ Datos: nuo 2006 m. birželio 27 d. iki 2013 m. vasario 28 d.
Profesija arba pareigos - Vadybininkė kultūrai
Darbovietės pavadinimas ir adresas Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ Taikos
g. 4, Neringa
✓ Datos: nuo 2004 m. spalio iki 2006 m. gegužės mėn.
Profesija arba pareigos - Iliustratorė, styginių kamerinio orkestro atlikėja
Darbovietės pavadinimas Klaipėdos universitetas
Papildoma informacija
Kursai/mokymai
✓ 2018 11 28-30 Seminaras „Kultūros centrai šiandienos visuomenės kontekste“
✓ 2018 09 15 Paskaitų ciklas „Antreprenerystė ir inovacijos mene ir kūrybinėse industrijose“
✓ 2018 02 26 Kūrybinės dirbtuvės (praktika ang. „Art of hosting“) „Kaip įgalinti ir įkvėpti
save ir jaunimą kurti“

✓ 2018 01 24 „Mažos vertės pirkimai, reikalavimai, tvarka ir organizavimo praktiniai
ypatumai“
✓ 2017 12 05 „Turizmo rinkodaros seminaras“
✓ 2017 06 29 „Klientų aptarnavimas“
✓ 2017 05 11 „Mažos vertės viešųjų pirkimo vykdymo ypatumai“
✓ 2017 02 27 „Kūrybiškos Europos" seminaras „Kaip pritraukti rėmėjus kultūrai?
✓ 2017 02 18 Seminaras valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
(naujai priimtas įstatymas) ir finansinės atskaitomybės klausimais
✓ 2017 02 24 „Personalo atranka, vertinimo įdarbinimo pokalbių organizavimas ir valdymas“,
„Organizacijos motyvaciniai aspektai“
✓ 2017 02 11 „Projektų rašymas“
✓ 2017 „Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai 2017“
✓ 2016 12 01, 02 Konferencija Klaipėdoje „ Miesto kultūrinis gyvenimas: raidos galimybės,
alternatyvos ir perspektyvos“
✓ 2016 09 20 „Kultūrinių projektų valdymo ypatumai“
✓ 2016 09 22 „Balso siuntimo ir valdymo pratybos“
✓ 2016 03 30 Civilinės saugos mokymo kursai
✓ 2016 01 Praktinis seminaras, skirtas parengti „Klaipėdos - Europos kultūros sostinės
paraiškos koncepciją“
✓ 2016 01 "Strategijos ir strateginio planavimo esmė“
✓ 2016 „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2016“
✓ 2015 12 „Inovatyvus turizmo produktų kūrimas ir pristatymas“
✓ 2015 10 „Kultūros produkto kūrimo, pristatymo ir viešinimo ypatumai turizmo skatinimo
kontekste”
✓ 2015 01 „ES finansavimo galimybės menui ir kultūrai“
✓ 2013 02 Leonardo da Vinci programos mobilumo vizitas „Vadybinės kvalifikacijos
tobulinimas kultūrinio turizmo ir svetingumo verslo srityse“ Glasgow (Škotija)
✓ 2012 „Kultūros centro socialinis integralumas“
✓ 2012 „Kultūros darbuotojų veiklos inovatyvumas regioninio tapatumo aspektu“
✓ 2012 „Kultūrinės inovacijos regiono plėtrai: paslaugų kokybė, kūrybinga rinkodara,
kultūrinė įvairovė ir prieinamumo principai“;
✓ 2012 Senųjų kultūros paveldo sluoksnių tyrinėjimai ir dabartis“;
✓ 2011 „Skandinavijos šalių kultūros centrų infrastruktūros privalumai. Baltijos ir Šiaurės
šalių tarptautinis bendradarbiavimas vykdant didelės apimties projektus (Estija - Suomija –
Švedija)
✓ 2010 „Viešieji pirkimai mažose perkančiose organizacijose. Pokyčiai 2010“
✓ 2010 „English language institute“. Išklausytas 40 kad. val. anglų kalbos kursas
✓ 2008 „Vaikų ir jaunimo kultūrinė edukacija“
✓ 2009 „Sėkminga viešųjų pirkimų praktika. Pirkimų vykdymo naujovės ir problematika“
✓ 2009 „Sutarčių, sudaromų su autoriais ir atlikėjais, ypatumai“
✓ 2009 Kalba.lt. Baigtas Prie – Intermediate lygio verslo anglų kalbos kursas 40 akad. val.
✓ 2009 English language institute. Išklausytas 48 akad. val. anglų kalbos kursas
✓ 2009 Kalba.lt Išklausytas Intermediate C anglų kalbos kursas 50 akad. val.
✓ 2007 „Valstybinių švenčių organizavimas“
✓ 2007 „Projekto vadyba“

Kalbų mokėjimas:
✓ Lietuvių klaba - gimtoji
✓ Anglų kalba B2
✓ Rusų kalba A2

Narystė visuomeninėse organizacijose, kita veikla
✓
✓
✓
✓

Neringos savivaldybės Kultūros ir meno tarybos narė
VŠĮ „Vėjų nerija“ steigėja ir vadovė
Asociacijos „Vidmarės“ narė
„Šv. Jokūbo kelio asociacijos“ narė

Šeimyninė padėtis: netekėjusi

