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ASMENINĖ INFORMACIJA 
 
   Rasa  Daukšienė  

  

 

            mobilus (8-614) 14082 

              info@vainiuno.lt 

   Gimimo data 08/03/21969 

   Pilietybė Lietuvė 

 
 

DARBO PATIRTIS   
  
nuo 2021-05-28 iki dabar Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Maironio g. 8 Palanga, www.vainiuno.lt  
Darbovietės pavadinimas ir      Direktorė 

adresas  

Profesija arba pareigos 

 

nuo 2010-02-01 iki 2021-
05-27 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Profesija arba pareigos 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2008-04-01 iki 2008-
06-21 

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

Veiklos sritis arba ūkio šaka 

 

nuo 1990-09-01 iki šiol 

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Pagrindinės veiklos ir 

 
 
 

 

Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Maironio g. 8,  Palanga   

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Atsakinga už neformaliojo vaikų švietimo politikos ir FŠPU programų vykdymą, 
ugdymo proceso organizavimą ir priežiūrą meno mokykloje. Strateginio plano 
atskirų dalių rengimą, įgyvendinimo stebėjimą, strateginius mokyklos tikslus 
atsliepiančio mokyklos ugdymo turinio kūrimo organizavimą ir kontroliavimą, 
mokyklos metinio veiklos plano sudarymą, jo vykdymo koordinavimą bei tikslinimą, 
ugdymo plano rengimą. Mokinių pažangos ir pasiekimų stebėseną, vertinimą, 
ugdymo 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 mokymo(si) aplinką 
mokykloje, asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą. Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo organizavimą ir vykdymą.  
Švietimas ir ugdymas   

 
Antraeilės mokytojo pareigos 
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, neakivaizdinis skyrius  
T. Kosciuškos g. 11, 01100 Vilnius 
Ugdomosios veiklos planavimas ir vykdymas  

 
Švietimas ir ugdymas 
 
 
Muzikos (fortepijono) mokytoja metodininkė, fortepijono mokytojų metodinės grupės 
pirmininkė   
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Maironio g. 8,  LT-00134 Palanga 
www.vainiuno.lt 
Atsakinga už ugdomosios veiklos planavimą, ugdymo proceso organizavimą, 
mokinių ugdymą pagal bendrąsias ugdymo programas bei mokyklos ugdymo 
planą. Atsakinga už mokinių pasiekimų vertinimą, mokinių tėvų (globėjų), kitų 
pedagogų, mokyklos vadovų informavimą apie mokinių mokymosi pažangą.  

 

mailto:info@vainiuno.lt
http://www.vainiuno.lt/
http://www.vainiuno.lt/
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IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   
 

 
ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

  
 

 

 

atsakomybės 

 
 

 

 
 

Veiklos sritis arba ūkio šaka 

 

1989-1990 

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

Veiklos sritis arba ūkio šaka 

Pedagoginės veiklos analizavimą ir įsivertinimą, profesinių kompetencijų  
tobulinimą.   Metodinės grupės veiklos koordinavimą, veiklos planų ir ataskaitų 
rengimą, veiklų mokyklos bendruomenei planavimą, organizavimą ir vykdymą.  
Švietimas ir ugdymas 
 

 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 
Lopšelis/darželis „Gintarėlis“. Taikos g. 6, LT-00116 Palanga 
 
Vaikų ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo veiklos planavimas, organizavimas. 

 
Švietimas ir ugdymas. 

 

 

 Menų krypties fortepijono studijų atlikėjo specializacijos programa 6182243, įgytas 
aukštasis išsilavinimas  
Lietuvos Muzikos Akademija  fortepijono ir muzikologijos fakultetas  
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, Lietuva  
 
Muzikos mokyklos dėstytojo, koncertmeisterio 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   

Anglų 
B1 (pažengęs 

vartotojas) 
B1 (pažengęs 

vartotojas) 
B1 (pažengęs 

vartotojas) 
B1 (pažengęs 

vartotojas) 
B1 (pažengęs 

vartotojas) 

 Ames American English School,  
PAŽYMA  APIE NUSTATYTĄ UŽSIENIO KALBOS MOKĖJIMO  LYGĮ Nr. 1193 

Rusų 
C2 (įgudęs 
vartotojas) 

C2 (įgudęs 
vartotojas) 

C2 (įgudęs 
vartotojas) 

C2 (įgudęs 
vartotojas) 

C2 (įgudęs 
vartotojas) 

Bendravimo gebėjimai Bendravimo gebėjimai įgyti dirbant pedagoginį bei vadovaujamą darbą, rengiant 
projektus bei juos įgyvendinant. Bendravimo  įgūdžius įgijau ir nuolat tobulinu 
bendraudama su mokiniais, jų tėvais (globėjais), pedagogais, kitais mokyklos 
darbuotojais,  Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Palangos bei kitų savivaldybių 
švietimo įstaigų mokytojais ir vadovais, kt. socialiniais partneriais, Palangos 
savivaldybės administracija.   
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PAPILDOMA 

INFORMACIJA   
 

 

Organizaciniai ir 
vadovavimo gebėjimai 

Nuo 2021 metų gegužės 28 d. vadovauju Palangos Stasio Vainiūno meno 
mokyklos  56 darbuotojų  kolektyvui. Turiu komandinio darbo patirties, komandos 
formavimo ir motyvavimo įgūdžių.  Gebėjimas reflektuoti savo veiklą, siekiant ją 
tobulinti, pokyčių valdymas, švietimo naujovių taikymas darbe. 

  

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija 
Turinio 
kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 
Pažengęs 
vartotojas 

Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pradedantysis 
vartotojas 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B 

 

            Mokymai 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystė 

Lyderių laikas 3. 2018 m. lapkričio 07 d. –  2019 m. gegužės 07 d. baigiau 
neformaliosios švietimo lyderystės programos modulį „Lyderio santykiai su kitais“. 
Pažymėjimo Nr. LL3-19/14016.  
Lyderių laikas 3. 2018 m. balandžio 6 d. – spalio 3 d. baigiau  neformaliosios 
švietimo lyderystės programos modulį „Švietimo lyderystės samprata“. 
Pažymėjimo Nr. LL3-19/5447. 
Lyderių laikas 3. 2019-02-13 dalyvavau mokymuose „Mokytojo ir mokinio 
dialogas įgalinant mokinį“.  Pažymėjimo Nr. LL3-19/9649. 
2018/2020 metais dalyvavau ir esu išklausiusi  kvalifikacijos tobulinimo renginių 
aktualiomis temomis: „Dokumentų valdymo naujovės, aktualijos. Elektroninių 
dokumentų valdymas šiuolaikinėje įstaigoje“, „Asmens duomenų apsauga 
įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679: teisiniai 
aspektai“, „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir darbuotojų tobulinimo 
planavimas“, „Lyderystės iššūkiai ir bendradarbiavimo galimybių plėtra tobulinant 
mokyklos vadybą“, „Super vizijos vadovams“,  „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės 
tobulinimas ugdytinio pažangai“,  „Asmeninės pažangos stebėsena. 
Bendradarbiavimas su tėvais“, „Pedagogų bendravimas su alfa kartos vaikų 
tėvais“, „Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“, „EQ ugdymas asmeniniam 
efektyvumui“, „Gera mokyklos vadyba – kiekvieno vaiko sėkmei“, „Šeimos ir 
mokyklos bendrystė“, „Šiuolaikiška komunikacija ir laiko bei gyvenimo prioritetų 
valdymas“.  

 
Esu muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos narė. 


