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Gyvenimo aprašymas 

 
Gimimo data 1973-10-11 

Išsilavinimas  

1996 m.  Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis 

2001 m. Lietuvos teisės universitetas, teisės magistro laipsnis 

2019 m. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos magistro laipsnis 

Darbo patirtis  

1998 – 2005 m. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, Tarptautinio bendradarbiavimo vyriausioji specialistė 

2005-2015 m. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, Tarptautinio bendradarbiavimo valdybos viršininkė 

2016-2021 m.  Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, Organizacijos vystymo ir planavimo valdybos viršininkė 

Papildoma informacija 

Sviklaitė A. „Pokyčių valdymo brandos didinimas Lietuvos policijoje“. Magistro baigiamasis 

darbas. ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas (viešinamas kaip puikiai (10 balų) įvertintas 

darbas) http://gs.elaba.lt/object/elaba:39459338/39459338.pdf. 

 

Navickienė, Ž., Sviklaitė, A. Strengthening Professional Competence of Latvian, Lithuanian and 

Polish Police Officers: Scope of the International Training Project // Internal Security, Issue 2, 

2012. P. 223-236. 

 

Sviklaite et all. Handbook on Joint Police Operations in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland // 

ISBN 978-609-95559-0-4; MeDiz, UAB, 2013. 

 

Navickienė, Ž., Sviklaitė, A., Vadeikis V. Joint police operations in Estonia, Latvia, Lithuania and 

Poland: comparative study on implementation of Prüm decision // Internal Security, Issue 2, 

Volume 6, 2014, P.39-53 

 

Dalyvavimas ES finansuojamose programose (projektuose): 

Europos Sąjungos vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projektas Nr. 

LT/2018/VSF/5.2.1.1 „Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijų 

mailto:info@essc.sam.lt
http://gs.elaba.lt/object/elaba:39459338/39459338.pdf


įgyvendinimas“. Atsakomybė: Projekto vadovė. 

 

Europos Sąjungos vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projektas Nr. 

LT/2016/VSF/5.3.1.1. „Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės ES 

valstybėse narėse, I etapas“. Atsakomybė: Projekto administravimo grupė, Projekto mokymų 

turinio koordinatorė. 

 

Europos Sąjungos vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projektas Nr. 

HOME/2018/ISFP/818468 ,,Tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo Baltijos jūros regione 

stiprinimas“. Atsakomybė: vadovaujantis ekspertas komponentuose: Efektyvių tarptautinio 

bendradarbiavimo instrumentų taikymas; Inovatyvių mokymų sprendimų diegimas. 

 

Dvynių projektas Moldovos Respublikoje “Reform of the initial and continuous training of the 

police system in the Republic of Moldova” (Pirminio parengimo bei kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos reforma Moldovos Respublikos policijoje). Atsakomybė komponentų koordinatoriaus 

asistentė. Komponentai – Stefan cel Mare Akademijos prie Vidaus reikalų ministerijos valdymo 

modernizavimas ir Teisėsaugos institucijų mokymo centro kompetencijų stiprinimas. Atliekamos 

ekspertinės veiklos: suaugusiųjų mokymas, strateginis valdymas, vidaus kontrolė, procesinis 

valdymas, žmogiškųjų išteklių vadyba, mokymų kokybės užtikrinimo sistemos. 

 

Dvynių projektas Serbijoje: "Development of the Schengen Action plan" (Nacionalinio Šengeno 

veiksmų plano parengimas). Atsakomybė: komponento vadovas. Komponentas: Mokymai. 

Atliekamos ekspertinės veiklos: mokymų sistemos įvertinimas; mokymų poreikio įvertinimas, 

mokymų programų parengimas, mokymų organizavimas, mokymo instruktorių paruošimas, 

organizacinės struktūros ir funkcijų apimčių vertinimas, žmogiškųjų išteklių poreikio 

vertinimas siekiant užtikrinti atitiktį Šengeno teisyno reikalavimams. 

 

Dvynių projektas Jordanijos Hašimitų Karalystėje “Capacity Building of Public Security 

Directorate/Borders and Residence Department” (Viešojo saugumo direktorato Pasienio 

departamento institucinių gebėjimų stiprinimas). Atsakomybė: komponento vadovė. 

Komponentas: Strateginis valdymas. Atliktos ekspertinės veiklos: organizacijos vadybinės brandos 

vertinimas bei rekomendacijų pateikimas, kokybės vadybos sistemos diegimas, procesinis 

valdymas, strateginio planavimo sistemos sukūrimas, projektinio valdymo principų ir IT įrankių 

diegimas, modernūs valdymo metodai. 

Užsienio kalbos Vokiečių k., rusų k., anglų k. 

 


