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PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo –iki

Darbovietė

1991 – 1995
metai

Marijampolės
aukštesnioji
pedagogikos
mokykla

1992 – 1994

Marijampolės
kultūros
centras
Marijampolės
moksleivių
kūrybos
centras
Kudirkos
Naumiesčio
V. Kudirkos
gimnazija

1993 – 1994

2001 – 2008
metai

Pareigos
Dėstytojas

Koncertmeisteris

Veiklos aprašymas

Moksleivę parengiau stojimui į Klaipėdos
universitetą (akordeono klasę).
Grojau
Marijampolės
aukštesniosios
pedagogikos mokyklos dėstytojų kapeloje.
Grojau „Sūduviečio“ ansamblyje, taip pat ir
ansamblio kompaktinių plokštelių įrašymo
metu.
Dirbau jaunimo šokių kolektyvo
koncertmeisteriu.

Koncertmeisteris

Vaikų ir jaunimo šokių kolektyvas „Javonėlis“.

Meno kolektyvų
vadovas

2002 m. subūriau V. Kudirkos gimnazijos
liaudiškos muzikos kapelą, 2003 m. tapusią Šakių
rajono kapelų šventės – varžytuvių „Pašešupių
armonika“ III vietos laimėtoja, o 2005 m.
pripažintą perspektyviausia rajono kapela.
2006 m. subūriau V. Kudirkos gimnazijos estradinę
grupę, grojusią rajoniniuose ir apskrities
renginiuose bei šventėse.

2000 – 2008
metai

Šakių meno
mokykla

Pagrindinio
instrumento
(akordeonas)
mokytojas

2007 – 2009
metai

Vilkaviškio
kultūros
centras

Lengvosios
muzikos grupės
„Gama“ vadovas

2008 metai –
iki dabar

Vilkaviškio
muzikos
mokykla

Direktorius

Su mano darbu ir iniciatyvomis siejamas naujo
Šakių meno mokyklos filialo įkūrimas
Kudirkos Naumiestyje 2001 m.
2004 m. subūriau Šakių meno mokyklos ir
Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos
liaudiškos
muzikos kapelą „Zanavykų
jaunimėlis“, aktyvai koncertavusią rajone,
apskrityje, respublikinėje moksleivių dainų
šventėje „Mes – laisvės vaikai“, 3 kartus
grojusią
LTV
laidoje
„Gero ūpo“, dalyvavusią tarptautinėje folkloro
šventėje „Martynas“, kituose daugkartiniuose
rajoniniuose, apskrities ir respublikos konkursu
ose, festivaliuose, projektuose ir renginiuose.
2005 m. išleista kolektyvo kompaktinė plokštel
ė „Tėveliams, seneliams ir draugams“.
2005 m. mano iniciatyva sujungus Šakių meno
mokyklos ir Kudirkos Naumiesčio filialo
akordeonų ansamblius, suburtas Šakių meno
mokyklos akordeonų orkestras, dalyvavęs
respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mes
– laisvės vaikai“, tapęs Kauno krašto
akordeonistų konkurso laureatu ir sėkmingai
atstovavęs Sūduvos regioną VI – ame Lietuvos
akordeonistų konkurse.
Mano ir kolegos iniciatyva, darbu bei pastang
omis Vilkaviškio kultūros centre įrengta
moderni, visus akustinius reikalavimus
atitinkanti garso įrašų studija – repeticijų salė.
Subūriau lengvosios muzikos grupę „Gama“, s
urengusią solinį koncertą „Meilės spalvos“,
dalyvavusią rajono šventėse, renginiuose ir
projektuose.
Per mano vadovavimo mokyklai laikotarpį mokinių
skaičius įstaigoje išaugo nuo 210 iki 400 mokinių.
Įsteigtas choreografijos skyrius, praplėstos
ugdomosios erdvės, atlikti pastato rekonstravimo
darbai. Parengtos ir patvirtintos muzikinio ir šokio
FŠPU programos, įgyvendintos NVŠ veiklos.
Suburti pučiamųjų instrumentų, akordeonininkų
orkestrai, dainų ir šokių ansamblis „Siaustinis“,
veiklą vykdo 2 chorai, 2 kanklių, smuikų, gitarų
ansambliai, grupė „Gama“ ,
išleidusi CD

„Pokalbiai...Pamąstymai...Garsai...“
Kaip Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
asociacijos narys prisidėjau prie Švietimo įstatymo
formuluočių rengimo, atstovauju FŠPU mokyklas
ŠMM kaip Asociacijos tarybos narys.

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:

1988 m. Kauno J.Gruodžio
aukštesnioji muzikos mokykla
2004 m. Klaipėdos universitetas

2006 m. Klaipėdos universitetas

Išsilavinimo lygis: aukštesnysis (aukštasis
neuniversitetinis)
Specialybė: liaudies instrumentų orkestro vadovas,
mokytojas VMM
Išsilavinimo lygis: aukštasis universitetinis
Kvalifikacinis laipsnis: muzikos bakalauras
Profesinė kvalifikacija: instrumento (akordeonas)
mokytojas, atlikėjas (akordeonas).
Kvalifikacinis laipsnis: muzikos magistras
Studijų programa: liaudies muzika.

KVALIFIKACIJA
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių.
Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) – B1.
Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai,
gerai, labai gerai, puikiai).
Kalba
Anglų
Rusų

Klausymas
gerai
puikiai

Skaitymas
patenkinamai
gerai

Kalbėjimas
patenkinamai
labai gerai

Rašymas
patenkinamai
patenkinamai

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas,
profesionalas).
(Microsoft Office, Microsoft Word, Sibelius, Capella, Finale, WaveLab, Cubase, Internet Explorer,
MS Outlook Express, Veritus) įgudęs vartotojas, (Microsoft Excel) pagrindai.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II (iki 2018 m.)
Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – 11 metų.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytojas metodininkas.
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – profesionalo vairuotojo
pažymėjimas (B, C), traktoriai (B).
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
2008 – iki dabar
2013 – 2019

Organizacija, pareigos/atsakomybės
Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos narys.
Asociacijos tarybos narys nuo 2011 m. iki dabar.
Vilkaviškio rajono „Rotary“ klubo narys.

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Rašau instrumentuotes įvairios sudėties ansambliams, orkestrams, esu parašęs ir autorinių
instrumentinių kūrinių, groju įvairių ansamblių sudėtyse akordeonu, kontrabosine birbyne,
armonika, kontrabosu, diriguoju ansambliams, orkestrams koncertų ir renginių metu. Esu
kviečiamas dalyvauti įvairių konkursų komisijų darbe.
Laisvalaikis – koncertų, teatrų lankymas, iškylos ir buvimas gamtoje, gyvūnų priežiūra.
Pomėgiai – automobiliai, greitis, šaudymas iš kovinio ginklo.
Patvirtinu, kad visa teikiama informacija teisinga.
_________________

