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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos kanclerio
2018 m. vasario d. potvarkiu Nr.
VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJOS
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018 – 2019 METŲ
ATESTACIJOS PROGRAMA
2018 –
Eil.
Nr.

1

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokytojo ar pagalbos
mokiniui specialisto
vardas ir pavardė

mokymo įstaiga

2

3

1.

Laima Romoslauskienė

2.

Violeta Čiutienė

Maskvos valstybinė
dukart Lenino
ordino
P.I.Čaikovskio
vardo
konservatorija
Lietuvos TSR
draugystės ordino
valstybinė
konservatorija.

kvalifikacija/
specialybė

4

Nr. 1
Mokomasis
dalykas
(pareigybė)

Turima
kvalifikacinė
kategorija

5

6

Kvalifik
acinės
kategorij
os
įgijimo
data
7

Siekiama
kvalifikacinė
kategorija

Atestacij
os

8

9

data

Koncertinio ir
kamerinio
atlikėjo, orkestro
solisto, dėstytojo
kvalifikacija

Atlikėjo raiška
(fleita)

Atlikėjo raiškos 2009-06- Atlikėjo raiškos
(fleitos)
30
(fleitos)
vyresniojo
mokytojo
mokytojo
eksperto

2018 m.
II pusm.

Koncertinio
atlikėjo, liaudies
instrumentų,
orkestro,
kamerinio
ansamblio,

Atlikėjo raiška
(kanklės),
ansamblinis
muzikavimas

Atlikėjo raiškos
(kanklės)
mokytojo
metodininko

2018 m.
II pusm.

Atlikėjo raiškos
(kanklės)
mokytojo
eksperto

dėstytojo
kvalifikacija.
3.

Ieva Gydrienė

4.

Jurgis Aleknavičius

5.

Jan Maksimovič

Vilniaus
pedagoginis
universitetas

Filologijos
Anglų kalba
bakalauro
laipsnis, mokytojo
kvalifikacija.
Anglistikos
magistro laipsnis.

Vilniaus
universitetas
Lietuvos muzikos ir Muzikos magistro
teatro akademija.
kvalifikacijos
laipsnis ir
mokytojo
profesinė
kvalifikacija.
Muzikos
pedagogikos
(specializacija –
fortepijonas)
studijų programa.
Lietuvos muzikos
Pučiamųjų instr.
akademija
(saksofonas)
solisto, džiazo
ansamblio artisto,
pedagogo
magistro
kvalifikacinis
laipsnis

Anglų kalbos
vyr. mokytojo

201612-23

Anglų kalbos
mokytojo
metodininko

2018 m.
II pusm.

Atlikėjo raiška
(fortepijonas)

Fortepijono
mokytojo

2019 m.
I pusm.

Atlikėjo raiška
(saksofonas)

Atlikėjo raiškos 2001-06- Atlikėjo raiškos
(saksofono)
22
(saksofono)
mokytojo
mokytojo
metodininko

2019 m.
II pusm.

6.

Vita Sasnauskienė

Vilniaus
konservatorija
Klaipėdos
universitetas

7.

Jelena Kucharskaja

Minsko valstybinis
pedagoginis
užsienio kalbų
institutas

Mokytojo, choro
dirigento, choro
(ansamblio)
artisto
kvalifikacija
Atlikėjo (vokalas)
specialybė
Vidurinės
mokyklos ispanų
ir anglų kalbos
mokytoja.

Atlikėjo raiška
(dainavimas)

Atlikėjo raiškos 2003-06- Atlikėjo raiškos
(dainavimo)
17
(dainavimo)
mokytojo
mokytojo
metodininko

2019 m.
II pusm.

Anglų kalba

Anglų kalbos
vyr. mokytojo

2019 m.
I pusm.

Anglų kalbos
mokytojo
metodininko

Pastaba: Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai prašymų atestuotis 2020 metais nepateikė.

Direktorė

Doleroza Pilikauskienė

SUDERINTA
Konservatorijos tarybos
2018 m. vasario d. posėdžio
protokolu Nr. KT-

SUDERINTA
Konservatorijos mokytojų tarybos
2018 m. vasario
d. posėdžio
protokolu Nr. MT-

