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IŠSILAVINIMAS 
 

2023 – iki dabar Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties 

doktorantūros studijos. Augalų patologijos laboratorija. Daktaro disertacijos 

pavadinimas: „Ksilotrofinių grybų bendrijos ūkiniuose miškuose ir sengirėse“. 

Tyrimo tikslas - atskleisti, kaip skiriasi paprastosios pušies (Pinus sylvestris 

L.), paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.), paprastojo ąžuolo (Quercus 

robur L.) ir karpotojo beržo (Betula pendula L.) medieną kolonizuojančių 

(ksilotrofinių) grybų bendrijos žmogaus intensyviai veikiamose ir nepaliestose 

miško ekosistemose. Mokslinis vadovas: dr. Vaidotas Lygis. 

 

2016 – 2020 Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Kaunas. Miškininkystės 

Magistro laipsnis. Baigiamojo darbo tema: „Medžių vidurūšinės ir tarprūšinės 

konkurencijos tyrimai mišriame paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir 

paprastojo buko (Fagus sylvatica L.) medyne“. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, 

kaip medžių rūšys (pušis ir bukas) veikia viena kitos augimą per vidurūšinės ir 

tarprūšinės konkurencijos mechanizmą. Mokslinis vadovas: Doc. dr. Edgaras 

Linkevičius. 

 

2012 – 2016 Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Kaunas. Miškininkystės 

bakalauro laipsnis. Baigiamojo darbo tema: „Sunkiųjų metalų akumuliacija 

sumedėjusiuose augaluose, augančiuose užterštame substrate“. Tyrimų tikslas 

– įvertinti sunkiųjų metalų pernašą iš augimo terpės į sumedėjusius augalus ir 

šių augalų gebėjimą kaupti sunkiuosius metalus atskirose dalyse: šaknyse, 

stiebuose ir lapuose. Mokslinis vadovas: prof. dr. Valdas Paulauskas. 
 

DARBO PATIRTIS 
 

2017 – iki dabar VĮ Valstybinių miškų urėdija, Kraštotvarkos skyriaus specialistė.  

Rengiu Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise 

valdomų regioninių padalinių administruojamų miškų vidinės miškotvarkos 

projektų gamtosauginę dalį, kurioje projektuojamos gamtotvarkos priemonės 

susijusios su biologinės įvairovės apsauga bei išsaugojimu. Dirbu su ArcGis 

programine įranga – saugomų objektų, gamtotvarkos priemonių atvaizdavimas 

su ArcMap; gamtotvarkos priemonių ir saugomų objektų kodavimas ir 

duomenų tvarkymas vykdomas SQL duomenų bazėje.  
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Scientific Conference "Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy” 
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