
LMTA tarybos nariq rinkimq tvarkos apraSo

4 priedas

(Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos nario deklaracijos formos pavyzdys)

NEPRIBKATSTTNCOS REPUTACIJOS REIKALAVIMU ATITIKTIES DEKLARACIJA

vardas' Pavarde Loreta Narvilaite

Darboviet. ir Klaipedos m. savivaldybes koncertine istaiga Klaipedos konceftq sale,

pareigos repertuaro meno vadovd

Institucija, kuriai
pateikiama LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
deklaracija

LMTA kolegialus valdymo
organas, kurio nariu LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS TARYBA
pretenduojama tapti

Siekdamas tapti kandidatu i Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narius,

patvirtinu,kad:
aS atitinku Lietuvos Respublikos mokslo ir studijq istatyme ir Lietuvos muzikos ir teatro

akadernijos (toliau - Akademija) statute itvirtintus reikalavimus kandidatui j Tarybos narius;

tarp mangs ir Akademijos nera interesq korrflikto, del kurio aS negalediau ne5ali5kai ir
objektyviai atlikti savo pareigas kaip Akademijos tarybos narys;

per rinkimus i Akademijos tarybos narius ar, jei rnane i5rinks i Akademijos tarybos narius, per

Tarybos kadencij4 nustatgs, kad toks interesq konfliktas yra, atsiranda ar iSaiSkeja, kad yra, nedelsdamas

apie ji praneSiu Akadernijos senatui arba Akadernijos tarybai (interesq konfliktui kilus ar i5aiSkejus

kadencijos laikotarpiu), o jei interesq konflikto faktas pasitvirtins, atsistatydinsiu i5 Akademijos tarybos

nario pareigq;

toliau yra pateikti visi mano ry5iai su juridiniais asmenimis (naryste, pareigos ar kitoks
dalyvavimas juridinio aslnens veikloje) per 5 metus iki Sios deklaracijos pateikimo:

Juridinis asmuo Pareigos Veiklos pobudis

Klaipedos m. savivaldybes koncertine

istaiga Klaipedos koncertq sale

Pavaduotoja

kulturinei veiklai
(nto 2023 m. sausio

d. - repetual'o meno

vadove)

Koncertq sales perspektyvines ir
sezonines k[rybines veiklos
programos sudarymas,

repeftuaro fonnavimas ir
igyvendinimas, 4 istaigos
rengiamq festivaliq meno

vadoves pareigos, istaigos meno

kolektyvq veiklos stebejimas, jr.1

rerrgiamq programq derinimas,
gastroliq organizavimas,



edukaciniq programu
inicij avimas, bendradarbiavimas

su Salies ir uZsienio
profesionalaus meno, Svietimo

istaigomis, kDrybinemis ir
vadybinemis organizacijomis,
parai5kq LKT rengimas,

atstovavimas Koncertq salei

ivairiuose renginiuose,

bendravimas su Ziniasklaida

istaigos k[rybines veiklos
klausimais, istaigos repeftuaro

reklamines medZiagos

rengimas, KKS renginiq
vedimas.

Klaipedos S. Simkaus konservatorija Vyr. mokytoja Lietuviq muzikos istorijos,
Siuolaikines muzikos ir
kompozicijos disciplinq
destymas, konservatorijos
bendruomends susitikimq su

Salies i5 uZsienio menininkais
organizavimas ir vedimas,
studentq k[rybos koncertq
rengimas.

Lietuvos kompozitoriq sqj unga Nare Kiirybine kompozitores veikla,
dalyvavimas LKS renginiuose,

talkinimas juos organizuoj ant.
LATGA Nare Dalyvavimas asociacijos

renginiuose, susirinkimuose.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Tarybos nare (nuo

2018 m., I kadencija)
Dalyvavimas LMTA tarybos
posedZiuose, LMTA
renginiuose.

Loreta Narvilaite.
(vardas, pavarde)
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