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ASMENINĖ INFORMACIJA Kristina Vičinienė  
 

  

 Anykščiai, LT  

 +37038150746    +37068631689        

 Anyksciumm@gmail.com  

 

 

Lytis Moteris | Gimimo data 1957 12 21 | Pilietybė lietuvė  

 

 
DARBO PATIRTIS   

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

NARYSTĖ Nuo 2000 m. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų asociacijos narė  

nuo 1997 m. Direktorė 

Anykščių muzikos mokykla, J. Biliūno g. 21, Anykščiai 

 

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  

 nuo 1986 m. iki  1997 m Muzikos mokytoja 

A. Vienuolio vidfurinė mokykla, J. Biliūno g. 29, Anykščiai 

 

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  

 nuo 1983 m. iki 1986 m. Muzikos mokytoja 

A. Baranausko vidurinė mokykla, S. Nėries g. 5, Anykščiai 

 
Veiklos sritis arba ūkio šaka  Švietimas  
 
 
 

Įrašykite datas (1976 - 1980 ) Aukštasis išsilavinimas, 
muzikos mokytojas, choro dirigentas  

 

LMTA Klaipėdos fakultetas 

 

Įrašykite datas (1965 - 1976 ) Vidurinis išsilavinimas   

Užpalių vidurinė mokykla, Utenos rajonas 

 

Įrašykite datas (1971 - 1976 ) Akordeono klasė   

Utenos muzikos mokykla 

 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  
PRANCUZŲ 

KALBĖJIMAS  
RUSŲ 

RAŠYMAS 
RUSŲ  
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 
 

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

▪ Komunikabilumas, tolerancija skirtingiems požiūriams, gebėjimas spręsti konfliktus, bendradarbiauti 
ir dirbti komandoje, motyvuoti darbuotojus, telkti bendruomenę strateginiams tikslams įgyvendinti, 
vertinti situacijas, pastebėti pažangą. Socialinę ir komunikacinę kompetencijas tobulinau darbo 
veiklose, dalyvaudama mokymuose 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

  

▪ vadovavimas 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  

Darbo kompiuteriu gebėjimai   

▪ Dirbu su Microsoft office programomis (WORD, EXCEL,POWERPOINT),Internetinėmis 
programomis   

Kiti gebėjimai Renginių ,koncertų organizavimas, švietimo konsultanto darbas, darbas konkursų vertinimo 
komisijose, vadovavimas meno kolektyvams, koncertinių programų rengimas, koncertinių turų  į 
užsienį organizavimas, komunikavimas su meno įstaigomis, kitomis organizacijomis, ryšių su Lietuvos 
bei užsienio socialiniais partneriais užmezgimas ir palaikymas, viešojo kalbėjimo bei sceninė dirigento 
patirtis 

▪  

Vairuotojo pažymėjimas  

▪ B kategorija 

Pomėgiai 

 

  

▪ Pažintinės kelionės, aktyvus poilsis, skaitymas, meninių darbų kūrimas 


