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(Kandidato ! Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narius anketos formos pavyzdys)

KANDIDATO I LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS TARYBOS NARIUS
ANKETA

1. Vardas, pavard6 Loreta Narvilaite
2. Gimimo data t965.10.02
3. Gyvenamoji vieta Taikos pr. 73-7, Klaipeda, LT -941 13

4. Telefono numeris +370 61,5 64013

5. Elektroninio palto adresas loreta. narvilaite@koncertusale. lt

6. I5silavinimas
Svi etimo ist aig o s p ovadinimus Baigta stutlij4 programa (specialybd) Baigimo metai

Klaipedos S. Simkaus

konservatorija

Muzikos teorijos specialybe 1984

Lietuvos muzikos ir teatro

akademija

Kompozicijos specialybe 1 989

Lietuvos muzikos ir teatro

akademija

StaZuote kompozicij os katedroj e 1996

7. Pedagoginis vardas / mokslo

laipsnis (jei turite)
8. Kokias uisienio kalbas mokate? Anglu. rusu
9. Pagrindin6 darboviet€, pareigos Klaipedos m. savivaldybes koncertine istaiga Klaipedos koncertq

sale. repertuaro meno vadove
10. Kitos darbovietEs (iei turite) ftuipeAos S. Simkaus konservatorija, vyr. lqqkylqi4
11. Visuomenin0 veikla

12. Jiisq veikla Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos taryboje

igyvendinant Akademijos misijq ir
puoseldjant jos vertybes; Jtisq

motyvacij4 siekti Akademijos
strateginiq tikslq (i/ri 1000 spaudos

ienklrl)

LMTA - tai profesionaliq menininkq rengimo Lietuvoje lydere,

kurios destytojai yra Zymiausi menininkai, studijuojantieji ir
Alumni - rySkiausi savo srities (muzikos, teatro, kino, Sokio)

atstovai. DidZiuojuosi biidama jos aukletine, auk5tai vertinu joje

igytq profesini i5silavinim4 ir suformuotas vertybes, todel savo

veikla LMTA taryboje noriu prisideti igyvendinant Akademijos
misij4, toliau puoselejant ir skleidZiant jos vertybes. Pritariu LMTA
strateginiams tikslams, kuriuose svarbiausias demesys skiriamas

veiklos tvarumui, tradicijq i5saugojimui, i student4 orientuotq
studijq uZtikrinimui. Palaikau LMTA sieki tapti tarptautine
mokykla, pritraukiandia uZsienio studentus bei destytojus,

atitinkandia auk5tus tarptautinius kokybes standartus. Taip pat
pasisakau ti. LMTA kaip skvarbios kulturos institucijos,
skleidZiandios auk5tojo meno vertybes pladiajai visuomenei,
aktyviai dalyvaujandios meninio ugdymo ir kult[ros politikos
procesuose, lyderystes didinim4, ui glaudq Akademijos ry5i su

socialiniais partneriais, ypad koncertinemis institucijomis, kuris
uZtikrintq jos studentq ir absolventq darbo bei korybines veiklos
perspektyvas, motyvuotq studijas baigusijaunim4 gyventi ir kurti
Lietuvoje.



13. Jiisq turimos iinios, patirtis ir
gebtjimai, reikalingi Tarybos nario
funkcijoms atlikti ir atstovauti
pasirinktai interesq sriiiai (iki I 000

spaados ienklry)

LMTA suteiktos profesines Zinios, turima vir5 30 metq darbo
patirtis, susiformavg gebej imai kulturinej e, kiirybinej e, vadyb inej e,

administracineje ir pedagogineje veiklose, mano nuomone, leisttl
tinkamai atlikti Tarybos nares funkcijas ir veiksmingai joje
atstovauti profesionaliosios muzikines kultflros pletros interesq

sridiai. Mano iZvalgos, tikiuosi, pasitarnautq formuojant LMTA
studijq programq bei specialybiq poreiki, kuris reikalingas uZtikrinti
visos Salies, o ypad Klaipedos ir Vakarq Lietuvos regiono
profesionaliosios muzikines kulturos gyvybingum4 ir pletr4. Visada

skatinu jaunus talentingus Zmones pasirinkti studijas LMTA, o j4
baigus savo talent4 ir jegas pirmiausia i5skleisti gimtineje. Manau,

kad kiekvienas turime prisiimti asmening atsakomybg uZ Lietuvos
profesionaliosios muzikines kult[ros ateiti.

Sutinku, kad Sioje anketoje pateikta informacija ir mano asmens duomenys Tarybos nariq rinkimq tikslu

biitq skelbiami vie5ai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos intranete ir fakultetq skelbimq lentose.

Loreta Narvilaite
(vardas, pavarde)
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