
Išsilavinimas:  

2006m Lietuvos sporto universtitete įgytas reabilitacijos magistro
laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija;

2004m Lietuvos sporto universtitete įgytas reabilitacijos
bakalauro laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.

Kineziterapeuto kvalifikacijos kėlimas:

 K - Active Kinesiology Taping course, masterclass Module
1, according to the standarts of K - Active Association in
Kaunas, 2017

 Prechtl’s Method on the Qualitive Assessment of General
Movements, Completed basic training course, Gdansk, Poland, 2016

 Atverti langai, LSMU Medicinos akademija, Vaikų reabilitacijos klinika, 2015;
 69th annual meeting fo American academy for cerebral palsy and Developmental 

medicine, Austin, Texas, USA, 2015;
 Exercise for health and rehabilitation, LSMU, 2015;
 Kas laukia gimusio per anksti, LSMU Medicinos akademija, Neonatologijos klinika, 

Lietuvos neonatologijos asociacija ir VU, 2015;
 Ankstyvoji intervencija, LSMU Medicinos akademija, Vaikų reabilitacijos klinika ir 

Lietuvos vaikų negalios akademija, 2014;
 Autizmas: mitai ir tikrovė, LSMU Medicinos akademija, Vaikų reabilitacijos klinika, 2014;
 26th Annual meeting of the European Academy of Childhood Disability, Vienna, Austria, 

2014;
 Snoezelen: multisensorinė terapija sutrikusios raidos vaikams, LSMU Medicinos 

akademija, Vaikų reabilitacijos klinika, 2014
 Aktualūs vaikų reabilitacijos klausimai, LSMU reabilitacijos klinika ir lietuvos reabilitologų

asociacija, 2011;
 Measures of progress, Management in children with developmental disabilities, 

European Academy of childhood disability, Brussels, Belgium, 2010;
 Cerebriniu paralyžiumi, Myelomeningocele ir Dauno sindromu sergančių vaikų 

diagnostikos, stebėjimo ir gydymo rekomendacijos, KMU neurologijos klinika, Lietuvos 
vaikų neurologų asocijacija, Kauno vaiko raidos klinika “Lopšelis”, 2010;

 Kineziterapija vandenyje, Halliwick hidroterapijos institutas, Olandija, LKKA, tęstinių 
studijų centras, Lietuvos kineziterapeutų draugija, 2010;

 Ilgametės patirties ir naujų technologijų pritaikymas pozicionavime sėdintiems neįgaliojo
vežimėlyje ir gulintiems ligoniams, Invacare ir UAB “Teida”, 2010;

 Panthera neįgaliųjų vežimėliai: jų techninės charakteriastikos, pritaikymas ir naudojimo 
galimybės, Invacare ir UAB “Teida”, 2007;

 East European and Mediterranean meeting on cerebral palsy and developmental 
medicine, AACPDM, Warsaw, Poland, 2006;



 Cerebrinis paralyžius – aktualūs klausimai, VU, MF, psichiatrijos katedra, vaikų 
psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras, 2006;

 Cerebrinis paralyžius – aktualūs klausimai, VU, MF, psichiatrijos katedra, vaikų 
psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras, 2005;

 Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas, VU, MF, psichiatrijos klinika, vaikų psichiatrijos ir 
socialinės pediatrijos centras, 2005;

 Effectiveness of methods and means of rehabilitation, Kauno medicinos universitetas, 
2005;

Stažuotės:
 Stažuotė “Norwegian University of Science and Technology” Trondheim, Norvegija, 2016.
 Praktinė stažuotė “Dell Children's Medical Center of Central Texas” vaikų medicinos 

centre, Austin, Texas, JAV, 2015;
 Praktinė stažuotė “Loyola Center for Heath at Burr Ridge” sveikatos centre, Čikaga, JAV, 

2015;
 Praktinė stažuotė Bracke Ostergard reabilitacijos centre, Goteburg, Švedija, 2010;

Dėstytojo/lektoriaus kvalifikacijos kėlimas:

 Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo seminarų ciklas, LSMU, 2015.
 Objektyvaus struktūruoto klinikinio egzamino organizavimo principai, Edukacinės 

kompetencijos tobulinimas, LSMU, 2015;
 Pranešimas tema: “Judesių raida ir intervencijos” mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

“Atverti Lngai” LSMU Medicinos akademija, Vaikų reabilitacijos klinika, 2015;
 Pranešimas tema: “Ankstyvoji intervencija” mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Kas 

laukia gimusio per anksti”, LSMU Medicinos akademija, Neonatologijos klinika, Lietuvos 
neonatologijos asociacija ir VU, 2015;

 International week at Turku university, 8val dėstymas tarptautinėje savaitėje, Turku 
universitetas, Suomija, 2015;

 Pranešimas tema: “Ankstyvoji intervencija” mokslinėje-praktinėje konferencijoje 
Ankstyvoji intervencija, LSMU Medicinos akademija, Vaikų reabilitacijos klinika ir 
Lietuvos vaikų negalios akademija, 2014;

 Pranešimas tema:”Dauno sindromas. Judesių raida” mokslinėje konferencijoje Cerebriniu
paralyžiumi, Myelomeningocele ir Dauno sindromu sergančių vaikų diagnostikos, 
stebėjimo ir gydymo rekomendacijos, KMU neurologijos klinika, Lietuvos vaikų 
neurologų asocijacija, Kauno vaiko raidos klinika “Lopšelis”, 2010;

 Mokymai judesių raidos temomis tėvams auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų
(Dauno sindromas, Cerebrinis paralyžius), 2010.

Publikacijos:

 Autorė: „Stambioji motorika“ knygoje: Sud. I.Bakanienė. Dauno sindromas: medicininiai, 
pedagoginiai ir socialiniai aspektai. 2011;



 Bendraautorė knygos: sud. A.Prasauskienė. Cerebrinis paralyžius: medicininiai, 
pedagoginiai ir socialiniai aspektai. 2011;

 Bendraautorė “Dauno sindromas. Vaikų diagnostikos, gydymo ir stebėjimo 
rekomendacijos“, 2010.

Darbo patirtis:

2017 07 26 iki dabar kineziterapeutė UAB „Rehatera“;

2016 09 06 2017 07 25  kineziterapeutė UAB „Daos“;

2005 02 01 – 2016 09 05 kineziterapeutė, LSMUL Kauno klinikų filialas, Vaikų reabilitacijos 
ligoninė „Lopšelis“;

2014 05 20 – 2016 06 31 asistentė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas, 
Vaikų reabilitacijos klinika;

2014 02 28 – 2014 05 15, dėstytoja, Lietuvos sporto universitetas, Taikomosios biologijos ir 
reabilitacijos katedra.


