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KALBOS lietuvių – gimtoji; 

anglų – puikiai; 

rusų, latvių, švedų, prancūzų – pagrindai. 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE 

IR LIETUVOS PROJEKTUOSE 

2014 m. birželis, VDU menų galerijos „101“ projektas 
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