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VEGA DIKČIENĖ yra psichologė, koučingo ir NLP sričių sertifikuota meistrė, sertifikuota verslo trenere, UAB 

„Talentų namai“ bendrasavininkė, turinti daugiau nei 20 metų patirtį individualaus ir grupinio konsultavimo bei 

personalo kvalifikacijos kėlimo, grupinių diskusijų vedimo ir mokymų srityse. Pedagoginio darbo stažas virš 17 

metų.  

 
Pagrindinės Vegos specializacijos – įgūdžių ir gebėjimų lavinimas bei psichologo konsultacijos. Jos 
vedami mokymai ir konsultacijos – tai elgesį keičiantys užsiėmimai.  
Vega yra ypatingai gerai vertinama klientų už profesionalumą, atsakingą ir kokybišką darbą bei 
gebėjimą įsigilinti į klientų poreikius ir veiklos specifiką. Kaip sako klientai, Vegos konsultacijos ir 
vedami mokymai yra palaikantys praktiniai, tiksliai ir profesionaliai atsakantys į rūpimus klausimus, 
palaikantys gerą nuotaiką ir kupini tikslingai parinktų užduočių, pavyzdžių bei istorijų – tai 
motyvuojantys susitikimai, didinantys kiekvieno dalyvio pasitikėjimą savimi, skatinantys tobulėjimą, 
mokantys, kaip saugiai „išeiti iš komforto zonos“ ir ieškoti efektyvesnių sprendimų. Atskaitos tašku 
Vegai rengiant ugdymo programas ir konsultuojant visada yra rezultatas, kurio tikisi užsakovas.  
 
Kvalifikacija: 
 
• Psichologė (Vilniaus Universitetas, 1994 m.) 

• Patvirtinta I-oji (ekspertinė) psichologo kvalifikacinė kategorija (nuo 2003 m. iki dabar) 

• Apmokyta praktinių mokymų trenerė (2008 m.) 

• Profesionali koučingo specialistė („Professional Coach“ Erickson college International“ sertifikatas; 2009) 

• Professional Master Coach kvalifikaciją (ICTA, ICU; 2016 m.) 

• Neurolingvistinio programavimo meistro kvalifikacija (Master - Practitioner of Neuro-Linguistic, ICTA, ICU; 

2016) 

• Sertifikuota verslo trenerė (ICTA, ICU; 2016 m.) 

• Sertifikuota Neurolingvistinio programavimo (NLP) trenerė (ICTA, ICU; 2016 m.) 

• Sertifikuota Koučingo trenerė (ICTA, ICU; 2016 m.) 

• Apmokyta: „Kognityvinis nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę-elgesio 

psichoterapiją“ (160 val. kursas, 2013) 

• Apmokyta: „Įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija ir sąmoningumu pagrįstas streso valdymas 

(Mindfulness)“ (40 valandų; 8 savaičių kursas; 2012) 

• Išklausiusi pouniversitetinių studijų, 160 valandų mokymo programa „„Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos 

kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“ (2016 – 2017 m.) studijų programą (2017 m.) 

 
PATIRTIS  
 

• 20 + metų mokymų bei konsultacijų patirtis  

• 17 + pedagoginio darbo patirtis 

• 17 + metų patirtis darbo su rizikos grupių asmenimis bei linkusiais nusikalsti vaikais gyvenančiais ir 
besimokančiais Socializacijos centruose, nedarniose šeimose, globos namuose 

• 15  + metų patirtis vedant mokymus ir konsultacijas vadovavimo, lyderystės ir personalo motyvavimo srityje 

• 10 + metų konsultavimo ir mokymų vedimo ugdančio vadovavimo ir į sprendimus orientuoto (koučingo) 
srityje 
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• 20 + metų praktinio darbo patirtis pardavimų ir projektų valdymo srityje 

• 20 + metų mokymų ir konsultavimo patirtis asmeninio efektyvumo, susirinkimų vedimo ir viešo kalbėjimo, 
streso ir konfliktų valdymo srityje 

• 14 + metų vadovavimo patirtis 
• 8 + metų patirtis grupinių diskusijų ir kokybinių tyrimų vedimo patirtis 
 
Daugiau: www.talentunamai.lt; www.vegadi.lt 
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