
               Europa
ss     

Gyvenimo
aprašymas

                   

Asmeninė
informacija

Vardas(-ai) /
Pavardė(-s)

RITA URNIEŽIENĖ

Adresas(-ai)   

Telefonas(-ai)   +370 687 47160

Faksas(-ai) -

El. paštas(-ai) menomok@gmail.com

Tautybė lietuvė

Pilietybė Lietuvos Respublikos

Gimimo data 1969-03-17

Lytis Moteris

Narystė

Darbo patirtis

Nuo 2000 m. Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos narė
Nuo 2008 m. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų asociacijos narė
Nuo 2010  m. Lietuvos chorvedžių sąjungos narė
Nuo 2015 m. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų asociacijos tarybos narė
Nuo 2019 m. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė

Datos  Nuo 2016 m.

Profesija arba
pareigos

Direktorė

Darbovietės
pavadinimas ir

adresas

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, Laisvės g. 69, Plungė

Darbovietės veiklos
sritis arba ūkio šaka

švietimas

Datos   2008 m. - 2016 m.

Profesija arba
pareigos

Direktorė

Darbovietės
pavadinimas ir

adresas

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, Paupio g. 8, Rietavas

Darbovietės veiklos
sritis arba ūkio šaka

švietimas

Datos 2007 m. – 2016 m.
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Profesija arba
pareigos

Meno vadovė

Darbovietės
pavadinimas ir

adresas

Plungės r. Kultūros centras, Senamiesčio a. 3, Plungė

Darbovietės veiklos
sritis arba ūkio šaka

Kultūra

Datos 2006 m. – 2016 m. 

Profesija arba
pareigos

Meno vadovė

Darbovietės
pavadinimas ir

adresas

Rietavo savivaldybės kultūros centras, Parko g. 5, Rietavas

Darbovietės veiklos
sritis arba ūkio šaka

Kultūra

Datos 2004 m. – 2014 m. 

Profesija arba
pareigos

 Choro artistė

Darbovietės
pavadinimas ir

adresas

Klaipėdos koncertų salė, Šaulių g. 36, Klaipėda

Darbovietės veiklos
sritis arba ūkio šaka

Kultūra

Datos 1998 m. – 2008 m. 

Profesija arba
pareigos

Choro vadovė

Darbovietės
pavadinimas ir

adresas

Plungės Senamiesčio mokykla, Minijos g. 5, Plungė

Darbovietės veiklos
sritis arba ūkio šaka

Švietimas

Datos 1991 m. – 2008 m. 

Profesija arba
pareigos

Mokytoja

Darbovietės
pavadinimas ir

adresas

Plungės meno mokykla, Laisvės g. 69, Plungė

Darbovietės veiklos
sritis arba ūkio šaka

Švietimas

Išsilavinimas

Datos 2009 m. – 2011 m.

2 puslapis - Gyvenimo aprašymas
Rita Urniežienė

Daugiau informacijos apie Europass:  http://europass.cedefop.eu.int
© Europos Bendrijos, 2003



Įstaigos, kurioje
įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

VDU Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos magistras

Datos 2002 m. - 2004 m. 

Įstaigos, kurioje
įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Klaipėdos universiteto Menų fakultetas. Muzikos magistras

Datos 1987 m. – 1992 m.

Įstaigos, kurioje
įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

LMTA  Klaipėdos  fakultetai.  Muzikos  mokytojo,  choro  dirigento
kvalifikacija

Datos 1976 m. – 1987 m. 

Įstaigos, kurioje
įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Anykščių Antano Vienuolio vidurinė mokykla

Datos 1976 m. – 1983 m. 

Įstaigos, kurioje
įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Anykščių vaikų muzikos mokykla. Fortepijono klasė

Gimtoji kalba(-os) lietuvių

Kita kalba(-os)

Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas

Europos lygmuo* Klausymas Skaitymas Bendravimas
žodžiu

Informacijos
pateikimas

žodžiu

anglų B1 Pažengęs
vartotojas

B1 Pažengęs
vartotojas

B1 Pažengęs
vartotojas

B1 Pažengęs
vartotojas

B1 Pažengęs
vartotojas

rusų C2 Įgudęs
vartotojas

C2 Įgudęs
vartotojas

C2 Įgudęs
vartotojas

C2 Įgudęs
vartotojas

C2 Įgudęs
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų matmenys

Socialiniai gebėjimai
ir kompetencijos

komunikabilumas, tolerancija skirtingiems požiūriams, gebėjimas spręsti
konfliktus,  bendradarbiauti  ir  dirbti  komandoje,  motyvuoti  darbuotojus,
telkti bendruomenę strateginiams tikslams įgyvendinti, vertinti situacijas,
ir matuoti pažangą. 
Socialinę  ir  komunikacinę  kompetencijas  tobulinu  darbo  veiklose,
dalyvaudama mokymuose.
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Organizaciniai
gebėjimai ir

kompetencijos

Vadovavimo švietimo  įstaigai, švietimo strategijų ir iššūkių derinimas  su
mokyklos  tikslais  ir  uždaviniais;  darbuotojų  funkcijų  reglamentavimas;
dokumentų  rengimas;  informacijos  valdymo  ir  komunikacinė
kompetencija;  projektų rengimas ir valdymas, administravimas; pokyčių
valdymas; savarankiškas sprendimų priėmimas, atsakingumas, strateginis
mąstymas  ir  kryptingumas;  lankstumas,  iniciatyvumas,  aktyvumas,
verslumas; 

Darbo kompiuteriu
gebėjimai ir

kompetencijos

Dirbu  su  „Microsoft  Office“  programomis  (Word,  Excel),
PowerPoint,  Internet  Explorer.  Moku  dirbti  CorelDraw,
Photoshop, Sibelius programomis.

Kiti gebėjimai ir
kompetencijos

Renginių, koncertų organizavimas, darbas konkursų vertinimo komisijose,
vadovavimo  meno  kolektyvams,  koncertinių  programų  rengimas,
koncertinių  ir  konkursinių  kelionių  į  užsienį  organizavimas,
komunikavimas  su  meno  įstaigomis,  kitomis  organizacijomis,  ryšių  su
užsienio  ir  Lietuvos  socialiniais  partneriais  užmezgimas  ir  palaikymas,
viešojo kalbėjimo, solistės ir chorvedės sceninė patirtis, 

Vairuotojo
pažymėjimas(-ai)

Pomėgiai

B kategorija

Koncertinės kelionės, aktyvus poilsis, skaitymas
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