
 
 

 

ŠIAULIŲ 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA 

SKELBIA KONKURSĄ KONCERTMEISTERIO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2018 M. 

SPALIO MĖN. 

 

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 

 

Pareigybės pavadinimas: Koncertmeisteris(-ė); 

Darbo krūvis: 0,4 etato; 

Reikalaujama kvalifikacija: Aukštasis (muzikinis pedagoginis) išsilavinimas;  
Darbo sutarties rūšis: neterminuota; 

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos koncertmeisterio kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio 

darbo stažo. 

Mokytojai, pretenduojantys į koncertmeisterio (-ės) pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1); 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 

5. Gyvenimo aprašymą; 

6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (privalumas). 

PASTABA: Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 

 

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. rugsėjo 18 d., pabaiga 2018 m. spalio 1 d. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso 

paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val. 

Dokumentų pateikimo galimi variantai: 

1. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, Trakų g. 39, 76291 Šiauliai (IV aukštas)  įteikti  

raštinės vedėjai Zitai Laurinavičienei (raštinė). 

2. Siųsti paštu registruotą laišką. 

3. Siųsti elektroniniu  paštu mm1@muzika.siauliai.lm.lt  

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktorius 

Vygintas Ališauskas +370 685 86217, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Kristina Vedeckienė  +370 676 76725. 

Informacija apie konkursą skelbiama Lietuvos Darbo biržos internetinėje svetainėje: www.ldb.lt 

 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 

kviečiami pokalbiui. Konfidencialumas pretendentams garantuojamas. 

 

 

mailto:mm1@muzika.siauliai.lm.lt
http://www.ldb.lt/


Priedas Nr. 1 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(didžiosiomis raidėmis vardas, pavardė) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(adresas, telefonas, el. paštas) 

 

 

Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos 

direktoriui Vygintui Ališauskui 

 

 

PRAŠYMAS 

LEISTI DALYVAUTI KONKURSO ATRANKOJE 

 

2018 m. ......................... mėn. ....... d. 

Šiauliai 

 

 

 Prašau leisti dalyvauti atrankoje koncertmeisterio(-ės) pareigoms užimti. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija. 

3. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija. 

4. Gyvenimo aprašymas. 

5. Rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių (jei pretendentas turi). 

 

 

 

                 ________________________            _________________________________________         

                            (Parašas)                                                               (Vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 


