
 

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS 

 

Įstaigos pavadinimas 

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ 

Pareigos  

Meno vadovas 

Darbo vieta 

Poškos g. 4, Kaunas, tel. (8 37) 320 486 

Reikalavimai 

1. Turėti magistro kvalifikacinį laipsnį, choro dirigento ir pedagogo kvalifikaciją. 

2. Ne mažesnė kaip trijų metų choro vadovo ir dirigento patirtis. 

3. Gebėti skaityti orkestrines partitūras. 

4. Koncertinė patirtis ir aktyvus dalyvavimas šalies kultūriniame gyvenime. 

5.Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą, neformalųjį švietimą 

reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos 

respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir 

įforminimo taisyklės. 

6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus, mokėti dirbti komandoje. 

7. Gebėti inicijuoti ir rengti meninės, edukacinės ir kultūrinės veiklos projektus. 

8. Išmanyti skirtingo amžiaus berniukų vokalo formavimosi ypatumus, gerai išmanyti šiuolaikinės 

pedagogikos – psichologijos pagrindus, gebėti juos panaudoti savo veikloje. 

9. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. Nutarimu 

Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus. 

10. Mokėti ne mažiau kaip vieną ES užsienio kalbą. 

11. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

12. Gebėti savarankiškai vykdyti Meno vadovo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

Funkcijos 

Formuoti mokyklos meninės ir kultūrinės veiklos strategiją, inicijuoti, rengti, organizuoti,   

koordinuoti ir įgyvendinti meninio ugdymo projektus, spręsti meninius koncertinius klausimus, 

pasirenkant meninės veiklos organizavimo formas ir metodus. 

Darbo užmokestis 

Pastoviosios dalies atlyginimo koeficientas nuo 7,44 iki 10,45. 

Darbo krūvis - 1 etatas (40 val. per savaitę) 

Darbo pradžia - 2022 m. rugsėjo 1 d. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 

1. Prašymas.  

2.Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, pedagoginio ir vadybinio darbo stažą, užsienio 

kalbos mokėjimo lygį  patvirtinančių dokumentų kopijas. 

3. Gyvenimo aprašymą. 

4. Perspektyvinę viziją (iki 1 lapo apimties). 

Dokumentų priėmimo vieta 

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ raštinė iki 2022 m. gegužės mėn. 30 d. 

16.00 val. 

Dokumentų kopijos taip pat gali būti pateiktos el. p. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt 

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku pateikę dokumentus, bus 

asmeniškai pakviesti dalyvauti atrankos pokalbyje, kuris vyks 2022 m. birželio mėn. 9  d. 10.00 val.  

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 

Tel. (8 37) 320 486, el. p. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt 

Dokumentų priėmimo terminas 

Dokumentų priėmimo terminas – iki 2022 m. gegužės mėn. 30 d. 16.00 val. 
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