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Alytaus miesto teatras
Direktorės pavaduotoja rinkodarai ir plėtrai | 2018/07 - 2022/06

UAB „Aytaus radijas“ 
Vyr.redaktorė, projektų koordinatorė, laidų autorė I 2006 – 2018
m. 
Redaktorė, laidų rengėja ir vedėja I 1998- 2006 m.       
Žinių diktorė, radijo laidų rengėja ir vedėja I 1993-1998 m.   
EuroBasket2011 darbo grupės LLOC Media grupės vadovė I
2011 m. 
 

l.e.p. direktorė I 2020/05- 2020/08 m.
Kultūros ir socioedukacinių projektų vadovė I 2017 - 2018 m.
AMT Meno tarybos narė I 2019 m. - 2022 m..

UAB „Laisvoji banga“
 Žinių redaktorė I 2017 – 2018m.  

Mob.:
+37061210044
E. paštas:
vida.ramanauskaite@gmail.com
Linkedin:
Vida Grismanauskiene
Facebook:
Vida Grišmanauskienė
Adresas:
Alytus

Kiti įgūdžiai
Skaitmeninė komunikacija ir
rinkodara. Socialiniai tinklai.
Paraiškų rengimas, projektų
įgyvendinimas.
Komunikaciniai, vadovavimo
įgūdžiai.
Kompiuteriniai įgūdžiai.
Vairuotojo pažymėjimas – B, C
kategorija.



Išsilavinimas ir kursai

VU, Komunikacijos fakultetas, magistro laipsnis I 1988 – 1993 m.       
Bibliotekininkystės ir bibliografijos spec.

Kursai/seminarai

VšĮ “Tyrimų ir mokymo centras, „Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo“ I 2021 m.
Verslo žinios „Turn me ON: kaip motyvuoti ir motyvuotis darbe“ I 2021 m.
Kultūros vadybininkų asociacija „Kultūros projektų vadybos mokymai“ I 2021 m.
Cod Academy, „Skaitmeninė rinkodara SEO Alytus“ I 2020 m.
LŽS praktinis seminaras „Profesiniai žurnalistikos standartai propagandos ir informaciniai karų fone“
I 2020 m. 
AKVA akademija, „Kultūros projektų valdymas, auditorijos plėtra“I 2019 m. 
Versli Lietuva, Dizartum „Socialiniai tinklai – įrankis Jūsų verslui“,  I 2019 m.
„Kūrybiška Europa 2014-20“, „Efektyvi komunikacija su  J. Rožėnu“ I 2019
Versli Lietuva, „Praktinis viešojo kalbėjimo seminaras su R. Šunoku“ I 2019 m.
„Europa piliečiams“, „Efektyvios komunikacija. Patirtys“ I 2019 m.
 „Kūrybiška Europa 2014-20“, „Pasimokymai iš komunikacijos klaidų“ I 2018 m.                                                             
LŽS „Profesiniai standartai, propagandos ir informacinia karai“ I 2018 m.
VšĮ „Juoda Avis“, „Emocinis intelektas“ I 2018 m.         
UAB “SDG” priešgaisrinės saugos pažymėjimas I 2016 m.                  
UAB “SDG” pedagoginių – psichologinių žinių kursas 40 val., I 2015 m.               
LŽS praktinis seminaras „Žurnalistika ir žmogaus teisės – profesinių standartų praktinis taikymas“ I
2015 m.
EK Lietuvos atstovybė, kursai regiono žiniasklaidai I 2014 - 2016  m.
„Media4change.com” socialinė integracija, “Žmogaus teisės“ I 2014 m.
Europos istorijų parkas ir ESA „Piliečių žurnalistika, perspektyvos, pritaikymo galimybės ir sėkmingi
pavyzdžiai“ I 2010 m.
Šiaurės ministrų biuras, Šiaurės kraštų žurnalistikos centras „Moterys ir žinisklaida.Lyčių lygybė ir
lygios galimybės“I 1998 m.
Baltic Media Centre, Denmark, Analytical Reporting Course, I 2002 m. 
Baltic Media Centre, Denmark, Radio Political Journalism, I 1997 m
 



Visuomeninė veikla
Alytaus miesto Kultūros ir meno tarybos pirmininkė nuo 2020 m.
Tarptautinės moterų organizacijos „Soroptimis international“ Alytaus klubo prezidentės pavaduotoja nuo
2020/10 
Tarptautinės moterų organizacijos „Soroptimis international“ narė, nuo 2019/12.
„Alytaus centro bendruomenės“ valdybos pirmininko pavaduotoja nuo 2019 m.
„Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ parengimo ir koordinavimo darbo grupės narė, nuo 2018 m. 
Alytaus miesto Kultūros ir meno tarybos narė nuo 2018 m.
Alytaus miesto Švietimo tarybos narė I 2017 m. - 2020 m.
„Senamiesčio“ seniūnaitijos  seniūnaitė, 2015 - 2018 m. 
LŽS sąjungos narė, Alytaus skyriaus valdybos narė, nuo 2014 m.
Alytaus „Centro” asociacijos valdybos narė nuo 2013 m.
Asociacijos „Matučio Namai“ valdybos narė, narė nuo 2013 m. 
Senamiesčio bendruomenės Tarybos narė I 2012 - 2014 m
Alytaus miesto ekstremalių situacijų valdymo centro narė I 2012  -2016 m.
Alytaus Krašto verslininkų asociacijos tarybos narė,  2010 - 2016 m.

Apdovanojimai
2022 m. LR Seimo kultūros komiteto padėka už prasmingas iniciatyvas.
2020 m. Alytaus miesto mero padėka už darbą vystant teatrinę veiklą.
2020 m. Alytaus miesto teatro „Teatrakmenio“ už svarų indėlį į teatro gyvenimą laimėtoja.
2019 m. Alytaus miesto savivaldybės „ 2018 m. miesto apdovanojimas „Už nuopelnus kultūrai“.
2017 m. Metų seniūnaitės apdovanojimas „Už iniciatyvą ir indėlį buriant ir telkiant bendruomenę“
(Senamiesčio bendruomenė)
2016 m. Konkurso „Pragiedruliai“ laureatė, geriausia Lietuvoje kultūros radijo laida. 
2014 m. Konkurso  „Agromedija” laureatė.
2014 m. Aplinkos ministerijos apdovanojimas už atsakingą požiūrį į aplinką ir aplinkosauginių Idėjų
propagavimą bendruomenėje.
2012 m. ULAC konkurso laureatė.
2012 m. Alytaus m. mero padėka „Už sveikatos žinių sklaidą ir sveikos gyvensenos puoselėjimą“
2010 m. EK Atstovybės Lietuvoje konkurso „EuroMedija 2010“ nominacijos „Europos regionietis“ III vietos
laimėtoja. 
2009 m. EK Atstovybės Lietuvoje konkurso „EuroMedija 2009“ nominacijos „Europos regionietis“ II vietos
laimėtoja. 
2009 m. Aplinkos ministerijos konkurso “Žaliausias žurnalistas 2009” II vietos laimėtoja.
2008 m. Pasaulinės AIDS kampanijos 2009 “Būk gyvas!“ konkurso II vietos laimėtoja.
2007 m. Pasaulinės AIDS dienos konkurso 2007 diplomantė.
2007 m. Konkurso „Pragiedruliai“ laureatė, geriausia Lietuvoje radijo laida vaikams „Tauškučių skrynelė“. 
2006 m. Alytaus miesto savivaldybės Kultūros premijos laureatė 2005 m. Konkurso „Pragiedruliai“ laureatė,
geriausia Lietuvoje radijo laida vaikams „Tauškučių skrynelė“. 
1999 m. Alytaus miesto savivaldybės Kultūros premijos kandidatė.


