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Išsilavinimas
Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar 

kvalifikacija 

Studijų laikotarpis Institucija

Chorinio dirigavimo specialybė 1964-1969 Vilniaus konservatorija (dabar Lietuvos
muzikos ir teatro akademija)

Chorinio dirigavimo specialybė 1960-1964
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos

technikumas (dabar Vilniaus Juozo 
Tallat-Kelpšos konservatorija)

Orkestrinis dirigavimas 1975-1976 Leipcigo Felixo Mendelssohno-
Bartholdy aukštoji muzikos mokykla

(stažuotė)

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas Studijų pakopa

Dirigavimas  bakalauro  magistro

Profesinė patirtis
Institucija Metai Užimama pozicija/ 

pareigos
Darbo pobūdis

VDU Muzikos akademija 1996 iki dabar Profesorius Dirigavimo dėstymas

Všį Pažaislio muzikos festivalis 1996 iki dabar Meno vadovas
Meno kolektyvų, 

koncertinių programų 
kuravimas

Kauno M. K. Čiurlionio draugija 1995 iki dabar Pirmininkas Bendras vadovavimas

KĮ Kauno valstybinė filharmonija
1969 iki dabar Kauno valstybinio 

choro meno vadovas ir 
vyr. dirigentas

Choro parengimas,
dirigavimas

Narystė profesinėse 
organizacijose ir kita 
meninė patirtis
(Dalyvavimas 
organizacijose, konkursų 
komisijose, mokslinių 
žurnalų redkolegijose,  
ekspertinėje veikloje, 
vesti meistriškumo 
kursai, seminarai

Pagalba dainų 
šventėms prie 

UNESCO
Tarybos pirmininkas

VDU Senato pirmininko pavaduotojas

Kūrybinės grupės 
narys, vyr. meno 

vadovas
Kauno miesto „Dainų šventė - 2016“

Vertinimo komisijos 
pirmininkas

VIII respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas Kaune 
2016 03

Vertinimo komisijos 
pirmininkas

VII respublikinis harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a 
cappella festivalis- konkursas „Oi, žiba žiburėlis“ Kaune

2015.03.21
Vyr. dirigentas 2014 m. Lietuvos dainų šventė – „Čia - mano namai“



Kūrybinės grupės 
narys, vyr. meno

vadovas
2014 m. Dainų diena Kaune

Reikšmingiausi meniniai,
moksliniai, metodiniai 
nurodyti daugiausiai10 
pozicijų (straipsniai,
koncertai, fondiniai 
įrašai, kompaktinės 
plokštelės, kūriniai, kino 
ir televizijos filmai, 
spektakliai, meno 
projektai, vaidmenys) ir 
jų įvertinimas (padėkos)

2016
Tarptautinis muzikos festivalis „Prahos pavasaris“,
dirigentas

K. Jenkins „Stabat Mater“ LRT įrašas, dirigentas

LR Kultūros švietimo ir mokslo ministerijos padėkos
raštas už kūrybiškas idėjas ir jų įgyvendinimą rengiant
dainų šventės „Tu mums viena“ programą, už kultūros
vertybių puoselėjimą ir perteikimą Lietuvos jaunimui,
garbės dirigentas

2015
Z. Bružaitės „Requiem“ premjera Lietuvoje, dirigentas

Su Kauno valstybiniu choru (KVCh) išleista CD plokštelė
G. Verdi „Simon Boccanegra“

G. Faure „Requiem“ LRT įrašas, dirigentas

2014
Su KVCh išleista CD plokštelė „Taip, Donelaiti“,
dirigentas

Koncertas Kristijono Donelaičio metams LRT įrašas,
dirigentas

K. Szymanowski „Stabat Mater“ LRT įrašas, dirigentas

LR ministro pirmininko padėkos raštas už indelį ir
organizacinį indelį kuriant 2014 m. Lietuvos dainų
šventės menines programas, jungiant jas į įspūdingą
visumą

Užsienio 
kalbų 

mokėjimo 
lygis 

Supratimas Kalbėjimas Rašymas

Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu

Informacijos 
pateikimas žodžiu

Vokiečių k.
C2

Įgudęs 
vartotojas

C2
Įgudęs 

vartotojas
C2

Įgudęs
vartotojas

C2
Įgudęs

vartotojas
C1

Įgudęs 
vartotojas

Rusų k.
C2

Įgudęs
vartotojas

C2
Įgudęs

vartotojas
C2

Įgudęs
vartotojas

C2
Įgudęs

vartotojas
C2

Įgudęs
vartotojas

Prancūzų k.
B2

Pažengęs 
vartotojas

B2
Pažengęs 
vartotojas

B2
Pažengęs 
vartotojas

B2
Pažengęs 
vartotojas

B1
Pažengęs 
vartotojas
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