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ASMENINĖ INFORMACIJA Evelina Norkienė 
 

  

 Aukštaičių g. 10, 99288 Pagėgiai, Lietuva  

   867837658        

 pagegiumsm@gmail.com 

 

Lytis Moteris | Gimimo data 1974-01-26 | Pilietybė Lietuvos Respublikos 

 

 

             PAREIGOS                        Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorė 

 

             DARBO PATIRTIS   

 

  

                Nuo 2003-08-29 iki dabar 

 

      

 

                 Nuo 2001-09-01 iki dabar 

 

 

 

                

    

     

 

         Nuo 2000-09-01 iki 2003-08-28  

 

    

  

    

         Nuo 1996-09-01 iki 2000-05-31 

          Nuo 200-09-01 iki 2003-08-28 

 

 

     

  

 

          

          Nuo 2000-06-01 iki 2000-08-31 

 

 

 

                 

          

       Nuo 1992-12-08 iki 1996 -04-07 

Mokyklos direktorė   
Pareigų aprašymas: mokyklos  veiklos bei ugdymo proceso planavimas, organizavimas,  

vykdymas ir priežiūra; finansų, žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymas.   

   

Fortepijono ir chorinio dainavimo mokytoja, koncertmeisterė 
Pareigų aprašymas: mokinių ugdymas ir vertinimas, pamokų vedimas, mokyklinės 

dokumentacijos pildymas, akompanavimas chorinio dainavimo ir varinių pučiamųjų 

instrumentų klasių mokiniams, dalyvavimas su mokiniais respublikiniuose konkursuose, 

renginių organizavimas, bendradarbiavimas su tėvais. 

 

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla (adresas:Vilniaus - 46, 99288 Pagėgiai) 

 

Mokyklos vedėja 
Pareigų aprašymas: mokyklos  veiklos bei ugdymo proceso planavimas, organizavimas, 

vykdymas ir priežiūra; finansų, žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymas.   

 

Pradinių klasių ir 5-10 klasių muzikos mokytoja 
Pareigų aprašymas: mokinių ugdymas ir vertinimas, pamokų ir užklasinės veiklos vedimas, 

mokyklinės dokumentacijos pildymas, vadovavimas klasei, renginių organizavimas, 

bendradarbiavimas su tėvais. 

 
Pagėgių savivaldybės Panemunės pagrindinė mokykla (adresas: Mokyklos g. 2, Panemunė, 

Pagėgių saivaldybė) 

 

Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Pareigų aprašymas: atasakinga už egzaminų organizavimą, neformalųjį vaikų švietimą, 

žalingų įpročių prevenciją, savivaldybės pagrindinių mokyklų kuratorė. 

 
Pagėgių savivaldybės administracija (adresas: Vilniaus g. 9, 99288  Pagėgiai) 

 

Muzikos katedros fonotekos laborantė 

Pareigų aprašymas: fonotekos kartotekos tvarkymas ir pildymas, įrašų išdavimas, lankytojų 

priėmimas ir aptarnavimas.  
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IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

Šiaulių pedagoginis institutas (adresas: Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai) 

 

 

 

Nuo 1992-09-01 iki 1996-06-28 

 

 

 

 

 

                                             2001-06-15 

 

 

2005-01-14 

 

2008-02-20 

Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro laipsnis, pradinių klasių 

mokytojo ir pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo kvalifikacija 

 
Šiaulių pedagoginis institutas (adresas:Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai)    

  

Įrašykite EQF 
lygį (jei 

žinote) 

Suteikta pradinių kasių vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija 

 

Suteikta vyresniosio muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija 

 

Suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija 

Gimtoji kalba Lietuvių 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Rusų kalba                B2  B2  B2  B2  B1 

  

Anglų kalba  B1                B1  B1                 B1                 B1 

 LCC International University, 2020 English Language Istitute, Certtifikate No. 6678, July 15, 2020 

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Esu  komunikabili, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, visuomeniška, gebu dirbti 

komandoje, noriai dalinuosi įgytomis žiniomis ir patirtimi, įvairiose situacijose išlieku 

tolerantiška, esu nekonfliktiška.  

Visus šiuos įgūdžius tobulinau ir toliau tobulinu jau 27 metus dirbdama pedagoginį  ir 20 

metų vadybinį darbą, turiu 24 metų darbo su bažnytinės muzikos kolektyvais patirtį, 6 

metus šokau Pagėgių kultūros centro tautinių šokių kolektyve ,,Marguva‘‘. Aktyviai 

dalyvauju Pagėgių bendruomeninėje veikloje – padedu rengti renginius, meninius bei 

sportinius projektus. Domiuosi psichologija, įdomiausios sritys – asmens psichologinė 

charakteristika ir bendravimo psichologija.  

Išklausiau leidyklos ,,Šviesa‘‘ mokymo centro seminarą ,,Motyvuojantis 

bendradarbiavimas ir bendravimas šiuolaikinėje organizacijoje. Kartų teorijos idėjų 

pritaikymas efektyviai komunikacijai mokykloje kurti‘‘ (2017-02-21, pažymėjimo Nr. 14-

725). 

Organizaciniai ir  

vadovavimo gebėjimai 

 

▪ Gebu suburti ir vadovauti komandai (šiuo metu vadovauju 17  asmenų komandai, 

vadybinio darbo stažas – 20 metų).  
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PAPILDOMA 

INFORMACIJA   

 

▪ Gebu strategiškai mąstyti, užsibrėžti ir įgyvendinti ilgalaikius bei trumpalaikius tikslus, 

esu darbšti ir rezultatyvi (per 17 vadovavimo mokyklai metų mokinių skaičius išaugo nuo 

117 iki 340, ugdymo programų pasiūla - nuo 11 iki 29, 2019 m. mokykla persikėlė į 

naujai renovuotas patalpas su atnaujinta materialine baze, 2018 ir 2019 m. mano vadovo 

veiklos atsakaita buvo įvertinta labai gerai). 

▪ Esu  optimistiška, iniciatyvi, ir įtaigi – į gyvenimą žvelgiu pozityviai,  greitai ,,uždegu‘‘  

kitus žmones savo idėjomis, priverčiu pakeisti nuomonę. 

▪ Esu atsakinga ir drąsi – man netrūksta ryžto ir drąsos siekti savo tikslų, prisiimti 

atskomybę už savo ir visos mokyklos darbus. 

▪ Esu atvira – savo jausmus ir mintis atvirai išsakau žmonėms, todėl organizacijoje neleika 

vietos įvairioms negeroms interpretacijoms, kuriamas geras mikroklimatas. 

  

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 

Komunika- 

cija 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 Įgudęs vartotojas  Įgudęs vartotojas 
 Pažengęs 

vartotojas 
 Pažengęs vatotojas Pažengęs vartotojas  

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 

Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 30 val. trukmės kursai pagal  minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, 

2006-11-17, UAB ,,Baltijos kompiuterių akademija‘‘ 

 

  

▪ moku dirbti su Excel programa – įgūdžius įgijau dirbdama vadybinį darbą 
 

Kiti gebėjimai Nuo 1996 m. iki dabar -  Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčios vargonininkė, 

suaugusiųjų ir vaikų vokalinių ansamblių vadovė. 

Nuo  2006 m. iki 2012 m. – Pagėgių Kultūros centro tautinių šokių kolektyvo ,,Marguva‘‘ 

narė. 
 

           Vairuotojo pažymėjimas B kategorija 

 

Projektai 
 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                            Konferencijos 

 
1. 2020-02-20 mokykloje organizavau  projekto ,,Lyderių laikas 3‘‘  mokyklų iniciatyvų 

renginį ,,Kuriu, mąstau, augu‘‘,  skaičiau pranešimą ,,10 priežasčių, dėl ko verta mokytis 

muzikos‘‘. 

2. Kartu su Pagėgių Kultūros centru parengiau ir įgyvendinau 3 meninius projektus – 

muzikinius spektaklius: 20014 m. –  ,,Ji‘‘, 2015 m. – ,,Kai į miestą ateina Kalėdos‘‘, 2017 

m. –  ,,Muzikos garsai‘‘. 

3. 2017 m., 2018 m., 2019 m. kartu su mokyklos komanda parengiau ir įgyvendinau 

projektą – fizinio aktyvumo ir kūrybinė vasaros stovykla ,,Delfinai‘‘. 

 

1. Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija ,,Tiltai į ateities muzikinį ugdymą. 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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                                  Seminarai 

 

 

 

 

 

 

        

                         Apdovanojimai 

 

 

 

                                      

                                    Narystės 

 

 

 

Pagyrimo raštai 

 

 

 

 

 

 

Kursai 

 

 

 

                                 

                                 Sertifikatai 

Švietimo, kultūros ir meno jungtys‘‘ (Klaipėdos rajono švietimo centras,  

2019-10-28 , pažymėjimo Nr. E-271). 

2. Konferencija ,,Moderni mokykla – atvira pokyčiams ir inovacijoms‘‘ (Vilkaviškio rajono 

švietimo pagalbos tarnyba, 2018-11-12,  pažymėjimo Nr. 1564). 

3. Konferencija  ,,Vaikų chorų kūrybinė laboratorija‘‘ (Klaipėdos rajono švietimo centras, 

2018 -11-24,  pažymėjimo Nr. 28672). 

 

1. ,,Olimpinis ugdymas neformaliajame švietime‘‘ (Lietuvos olimpinė akademija,  

2020-05-19,  pažymėjimo Nr. TS-215). 

2. ,,Aktyvaus mokymosi metodai‘‘ (VŠĮ ,,Mokyklų tobulinimo centras‘‘, 2019-03-06, 

pažymėjimo Nr. LL3-19/9494). 

3. ,,Naujas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelis‘‘ (Ekonomikos mokymo centras, 

2019-04-12, pažymėjimo Nr. 27699). 

4.  ,,Meno/muzikos mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: nuo teorijos iki praktikos‘‘ (Šiaulių 

miesto savivaldybės švietimo centras, 2016-03-23, pažymėjimo Nr. 102426). 

 

1. 2019 m. apdovanota medaliu ,,Už nuopelnus Pagėgių kraštui‘‘ (Pagėgiai, 2019-02-16 

liudijimo Nr. 51). 

2. 2007, 2009, 2014 , 2018 m. apdovanota Lietuvos liaudies kultūros centro Dainų švenčių 

medaliais už jaunių choro paruošimą ir dalyvavimą Dainų šventėse. 

 

1. Nuo 2003 m. iki 2009 m. - Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos 

valdybos narė.  

2. Nuo 2009 m. iki dabar – Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos narė. 

3. Nuo 2006 m. iki dabar – Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo komisijos narė. 

 

1. 2007,  2012 m. apdovanota Pagėgių savivaldybės mero padėkos raštais už nuopelnus 

vadovaujant mokyklai ir  ugdant gabius vaikus.  

2. 2008 m. apdovanota Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo padėkos raštu už 

ilgametį kūrybinį darbą.  

3. 2015 m. apdovanota Lietuvos sporto federacijų sąjungos prazidento diplomu už II vietos 

laimėjimą Lietuvos savivaldybių jaunių žaidynėse. 

 

1. 40 val. kursai ,,Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis‘‘ (Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras, 2020-04-09, pažymėjimo Nr. VB-2020-0115). 

2. 200 val. kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Mokyklos vadybos pagrindai‘‘ (Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centras, 2007-12-14,  pažymėjimo Nr. 30762). 

3. 2 savaičių stažuotė Gosou (Austrija) ,,Bažnytinė muzika‘‘ (2006 m. liepos mėn.). 

 

LCC International University, English Language Institute, July 15, 2020, Certificate No. 

6678,  Level B1 

 

 
 

  


