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Apie mane 

Mane nuo mažens traukė dainavimas, vaidyba ir įvairios kitos scenos meno šakos, todėl baigusi 

vidurinę mokyklą pasirinkau studijuoti vaidybos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 

Baigusi studijas turėjau galimybę dirbti aktore, renginių vedėja ir vaikų animatore, ir tai man 

padėjo įgyti daug įvairios patirties bei įgūdžių, reikalingų darbui kūrybos sektoriuje. Mano 

karjeros kelias iki šiol yra labai įvairus, nes dirbu įvairiuose renginiuose, dainuoju, vaidinu bei 

esu įkūrusi savo talentų agentūrą.  

Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus 

(KKS) ir svarbiausi pasiekimai iki pandemijos 

Kultūros ir kūrybos sektoriuje dirbau dar gerokai prieš 

pandemiją, o pastaruosius kelerius metus mano 

pagrindinis darbas buvo laisvai samdomos dainininkės ir 



 

atlikėjos darbas. Rašiau dainas ir atlikdavau pasirodymus 

konkursuose ar kituose renginiuose. Dalyvavau Lietuvos 

televizijos projektų „Lietuvos balsas“, „X faktorius“ ir „Lietuvos 

nerealieji“ atrankose. Vis dėlto, svarbiausias mano pasiekimas 

iki pandemijos buvo tai, jog atlikau dainą radijo stoties „BBC 

Radio“ tiesioginės transliacijos metu. Po šio savo pasirodymo 

dar kelis kartus buvau pakviesta į „BBC Radio“ radijo stotį 

duoti interviu, pristatyti savo naujų dainų bei sudalyvauti 

internetiniame festivalyje „BBC Airwaves“, kuriame 

koncertavo įvairūs muzikantai. Šis internetinis festivalis mane 

įkvėpė daugiau dėmesio skirti pasirodymams internete dar prieš prasidedant pandemijai.   

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Pasaulinė Covid-19 pandemija paskatino ieškoti naujų būdų, kaip visus savo pasirodymus 

perkelti į virtualią erdvę. Buvo sudėtinga perkelti visas savo veiklas į internetą ir išsiaiškinti, ką 

turiu padaryti, kad internetas taptų nauja mano darbo vieta. Norėdama įveikti iššūkį, susijusį su 

apribojimais koncertuoti gyvai publikai, pradėjau kurti daugiau internetinio turinio, kuriame 

rodžiau savo vokalinius pasirodymus, o po kurio laiko atradau naujų būdų užsidirbti pinigų iš 

internetinės veiklos: dalyvavau internetiniuose konkursuose ir atlikau daug pasirodymų 

nuotoliniu būdu, kurie galiausiai tapo mokami: norėdami pažiūrėti pasirodymus, žiūrovai turėjo 

sumokėti dalyvio mokestį.  

Iš pradžių buvo sudėtinga suvokti, jog atlikdama 

pasirodymus internete iš publikos negaunu tokio 

grįžtamojo ryšio, kokio sulaukdavau gyvai vykusių 

renginių metu, tačiau intensyvaus ir aktyvaus 

bendravimo internete, internetinių pokalbių bei 

kitų internetinių įrankių pagalba man pavyko 

prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių ir gauti 

grįžtamąjį ryšį kitais būdais.   

Taip pat teko įdėti nemažai pastangų, kad 

išmokčiau tinkamai naudotis skaitmeniniais 

įrankiais ir jų funkcijomis (kalendoriaus konfigūracija, skambučių organizavimas ir planavimas ir 

kt.), o tai yra neatsiejama darbo COVID-19 pandemijos metu dalis.  

Pandemijos metu išmokau rinkodaros ir apskaitos pagrindų. Taip pat išmokau vadovauti savo 

komandai ir ją motyvuoti. Prisitaikiusi prie aplinkybių, pradėjau dirbti produktyviau ir 

sistemingiau. Labai svarbu mokėti planuoti savo darbus ir laikytis disciplinos, jei daugiausiai 

dirbate namuose prie kompiuterio.  



 

Visų iššūkių ir patirties, kurią įgijau, dėka sugalvojau įkurti savo talentų agentūrą, kuriai dabar 

sėkmingai vadovauju ir kuriu strategijas talentingiems žmonėms, kaip jie galėtų perkelti savo 

pasirodymus į virtualią erdvę.  

„Atradau naujų būdų užsidirbti pinigų iš internetinės veiklos: dalyvavau internetiniuose 

konkursuose ir atlikau daug pasirodymų nuotoliniu būdu, kurie galiausiai tapo mokami: 

norėdami pažiūrėti pasirodymus, žiūrovai turėjo sumokėti dalyvio mokestį.“  

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Mano pagrindinis tikslas – plėsti savo agentūrą ir rasti motyvuotų žmonių, kurie galėtų 

prisijungti prie mano komandos. Manau, kad norint plėsti verslą, 

labai svarbu mokėti paskirstyti užduotis ir apsupti save panašiai 

mąstančiais žmonėmis.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Pasakysiu paprastai – nepasiduokite. Konkurencija kūrybos srityje 

yra didžiulė, tačiau nuosekliai dirbdami pasieksite daug daugiau 

nei tie, kurie bando žengti į šią sritį, tačiau nėra tvirtai tam 

pasiryžę, todėl galiausiai nuleidžia rankas.  

Taip pat siūlau atrasti arba susikurti sistemą, kurią naudotumėte 

kasdieniams darbams atlikti, ir ja vadovautis. Galbūt esate 

pasiryžę kaip nors tobulinti savo talentą? Darykite tai po truputį 

kiekvieną dieną. Kuo anksčiau turėsite susikūrę savo sistemą, tuo 

lengviau bus išlikti produktyviems ir siekti savo tikslų.  

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Socialinių inovacijų fondas 

 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Ar pandemijos metu turėjau įgyti papildomų skaitmeninių įgūdžių, kad galėčiau tęsti 

darbą ir prisitaikyti prie aplinkybių?  

2. Ar esu susikūręs sistemą, kuria vadovaudamasis dirbu kasdien? Ar ji yra efektyvi? 

 


