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ASMENINĖ INFORMACIJA Loreta Žulkuvienė  
 

  

 

  

 Loreta.zulkuviene@vainiuno.lt 

   

  

Pilietybė Lietuvė  

 
 

DARBO PATIRTIS 
  

 

Nuo 2021-06-01 iki dabar  

Nuo  2011-09-30  

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas 

ir adresas 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2010-02-01 iki 2011-
09-30                      

Profesija arba pareigos                       

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Pagrindinės veiklos ir  

atsakomybės 

 

 

 

 

 

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Maironio g. 8, LT-00134, Palanga 
www.vainiuno.lt 
Muzikos (solfedžio, muzikos istorijos, fortepijono – antrojo instrumento) mokytoja 
metodininkė. 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Maironio g. 8, LT-00134, Palanga 
www.vainiuno.lt 
Atsakinga už mokinių ugdymą pagal bendrąsias ugdymo programas bei mokyklos 
ugdymo planą, mokinių pasiekimų vertinimą, mokinių tėvų (globėjų), kitų 
pedagogų, mokyklos vadovų informavimą apie mokinių mokymosi pažangą, 
profesinių kompetencijų tobulinimą ir įsivertinimą.  Muzikos teorijos ir chorinio 
dainavimo skyriaus mokytojų metodinės grupės pirmininkė, atsakinga už 
metodinės grupės veiklos koordinavimą, veiklos planų ir ataskaitų rengimą, veiklų 
mokyklos bendruomenei planavimą, organizavimą ir vykdymą.  Palangos Stasio 
Vainiūno meno mokyklos metodinių grupių pirmininkė, atsakinga už mokytojų 
metodinės grupės veiklos koordinavimą, veiklos planų ir ataskaitų rengimą, veiklų 
mokyklos bendruomenei planavimą, organizavimą ir vykdymą. Strateginio plano 
rengimo darbo grupės narė, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 
psichologus) atestacijos komisijos narė. Atsakinga už pedagogų ir mokinių 
duomenų bazės registrą, jo administravimą, asmens duomenų apsaugą ir 
tvarkymą. Mokyklos Facebook’o paskyros adminstratorė. Aktyviai dalyvauju 
projektų rengime ir vykdyme, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 
 
 

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Palangos Stasio vainiūno meno mokykla, Maironio g. 8, LT-00134, Palanga 
www.vainiuno.lt  
Atsakinga už ugdymo procesus mokykloje, mokyklos ugdymo turinio kūrimą, 
organizavimą ir koordinavimą, Mokyklos strateginio plano veiklos plano rengimą ir 
vykdymą, bendrųjų ugdymo programų rengimą ir vykdymą; mokinių pažangos ir 
vertinimo sistemos įgyvendinimą, už neformaliojo vaikų švietimo politikos ir FŠPU 
programų vykdymą.  
 

 
 
 

http://www.vainiuno.lt/
http://www.vainiuno.lt/
http://www.vainiuno.lt/
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Nuo 2008-04-01 iki 2008-
06-21 

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

 

 

Nuo 1994-02-01 iki 1997-
09-01 

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

 

 

Nuo 1989-09-01 iki šiol.                   

Profesija arba pareigos           

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

 

 

Nuo 1984-09-01                      

Profesija arba pareigos           

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

 
 
 
 
 
 
 
Atsakinga už mokinių mokymo(si) proceso vykdymą, pažangumo ir pasiekimų 
stebėseną, vertinimą, rezultatus, bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais 
ugdymo(si) klausimais. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 
psichologus) atestacijos komisijos darbą. Mokytojų metodinių grupių ir metodinės 
tarybos veiklos koordinavimą, pedagogų kvalifikacijos  tobulinimą, projektų 
rengimą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Emociškai saugią ir 
estetišką mokymo(si) aplinką mokykloje, mokinių ir mokytojų asmens duomenų 
apsaugą ir tvarkymą. 
 
 
Antraeilės mokytojo pareigos. 
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, neakivaizdinis skyrius  
T. Kosciuškos g. 11, LT-01100, Vilnius 

Ugdomosios veiklos planavimas ir vykdymas, muzikos teorijos dalykų (solfedžio, 
muzikos istorijos) mokymas. 

 

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos dėstytoja. 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija,  S. Šimkaus g. 15, LT-92126, Klaipėda. 
Muzikos teorijos dalykų dėstymas. 
 
 
 
 
 
 
Muzikos (solfedžio, muzikos istorijos, fortepijono – antrojo instrumento) mokytoja 
metodininkė.  
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla., Maironio g.8, LT-00134, Palanga 
www.vainiuno.lt 
 
 
 
 
 
Muzikos teorijos dalykų dėstytoja.  

Vilniaus kultūros mokykla (Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorija). 

Gerosios Vilties g. 29, LT-01128, Vilnius. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vainiuno.lt/
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 
 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 
 

 

 

 

1984-1989 

 

 

 

1979-1984 

 

Muzikologo, dėstytojo kvalifikacija 
Lietuvos Muzikos  ir Teatro Akademija    
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, Lietuva  
 
Solfedžio, muzikos literatūros ir bendrojo fortepijono dėstytojo  
kvalifikacija 
Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, S. Šimkaus g. 15,  
LT-92126 Klaipėda 
 

Gimtoji kalba Lietuvių 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Vokiečių  A2 A2 A2 A2 A2 

  

Rusų C2 C2 C2 C2 C2 

  

 

 

Bendravimo gebėjimai ▪ Gebu bendrauti su kolegomis, mokiniais, mokinių tėvais (globėjais), socialiniais 
partneriais, turiu puikius įgūdžius bendraujant ir bandradarbiaujant su mokyklos ir 
miesto bendruomene. Bendravimo gebėjimus įgyjau dirbdama pedagoginį bei 
vadovaujamą darbą, organizuojant įvairius renginius, rengiant projektus ir juos 
įgyvendinant.  Galiu bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis;  Esu komunikabili, 
atsakinga, tolerantišką, diplomatiška, empatiška. 

Organizaciniai ir 
vadovavimo gebėjimai 

▪ Aiškumas, inovatyvumas, konkretumas, iniciatyvumas, gebėjimas priimti 
sprendimus, spręsti iškylančias problemas ir gebėjimas organizuoti darbą, 
pasitelkiant komandinio darbo įgūdžius bei generuoti naujas idėjas. Gebu dirbti 
komandiinį darbą sudarant gerą mikroklimatą. Esu imli inovacijoms, greitai 
įsisavinu naujas technologijas, mėgstu pritaikyti naujoves.  
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PAPILDOMA 
INFORMACIJA   

 

 
 

 
 

Pageidaujamam darbui 
reikalingi gebėjimai 

Organizuotumas, komunikabilumas, gebėjimasi įsivertinti savo veiklą, siekiant ją 
tobulinti, inovatyvumas, iniciatyvumas, bendravimas su mokinių tėvais (globėjais), 
mokyklos ir miesto bendruomene, socialiniais partenriais. 

Darbo kompiuteriu 
gebėjimai 

 

 

 

Skaitmeniniai gebėjimai 

 

▪ Gebu  naudotis Microsoft Windows,  dirbti „Microsoft Office“ programų paketu 
(Word, Excel, PowerPoint) 

▪ Dirbu su duomenų bazėmis: pedagogų ir mokinių registrais, el. dokumentų 
valdymas 
 
 

ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija 
Turinio 
kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

Pažengęs 
vartotojas 

Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pradedantysis 
vartotojas 

 

Vairuotojo pažymėjimas  

▪ Galiu vairuoti B kategorijos transporto priemones. 

Projektai, festivaliai-
konkursai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukaciniai projektai: „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos gelmė“, 
Tarpmokyklinio Klaipėdos Adomo Brako dailės ir Palangos Stasio Vainiūno meno 
mokyklų meninio projekto rezultatas - koncertas ir paroda, “Stasys Vainiūnas. 
Muzikos, laiko ir gamtos interpretacijos“, tęstinis bendradarbiavimo projektas su 
Ulbrokos (Latvija) meno mokykla „Muzikuojame, kuriame ir bendraujame, geroji 
patirtis vykdant praktinę – meninę, kultūrinę veiklą Latvijos meno mokyklose, 
tarpmokyklinis meninis projektas. Vaikų ir mokinių šventinio koncerto, skirto 
renginių ciklui „Palangos dienos 2019” organizavimas. 

Atsakinga už mokinių rengimą, projektų organizavimą ir vykdymo koordinavimą. 

I-ojo Žemaitijos ir Klaipėdos krašto meno ir muzikos mokyklų pučiamųjų 
instrumentų pramoginės muzikos festivalį-konkursą „Jūros perlai“ vykdymas. 

Atsakinga už mokinių rengimą, projektų ir renginių organizavimą ir vykdymo 
koordinavimą. 
 
 


