
CURRICULUM VITAE 

Vardas ir pavardė LINAS KLEBAUSKAS 

Gimimo data 1975 07 05 

 

Įgytas mokslo laipsnis ar kvalifikacija  Studijų laikotarpis Institucija  

MENŲ (muzika) BAKALAURO 

kvalifikacinis laipsnis 

1994-1998 LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJA 

Orkestro solisto (saksofonas), džiazo 

orkestro dirigento, pedagogo 

kvalifikacijos. MENŲ (muzika) 

MAGISTRO kvalifikacinis laipsnis 

1998-2000 LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJA 

 

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (2 metų laikotarpiu) 

Dalyko pavadinimas Studijų pakopa 

Specialybė  bakalauro  magistro 

Kamerinis ansamblis  bakalauro  magistro 

  bakalauro  magistro 

 

Darbinė patirtis vardinama nuo paskutinės 

Institucija  Metai  Užimama pozicija/ pareigos  

VDU MA Instrumentinės muzikos katedra 

pučiamųjų instrumentų skyrius  

2014 Asistentas 

Pagirių muzikos mokykla 2002 Saksofono mokytojas 

Kauno I-oji muzikos mokykla 1998 Saksofono mokytojas 

Kauno J. Gruodžio konservatorija 1998 Saksofono mokytojas 

KĮ Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras 

„TRIMITAS“ 

1996 Orkestro muzikantas 

   

   

   

 

Reikšmingiausi moksliniai 

ir/ar meniniai darbai (5 

metų laikotarpiu) nurodyti 

daugiausiai 5 darbus 

  

  

  

  

  

Reikšmingiausi meniniai 

darbai  
(koncertai, fondiniaiįrašai, 

kompaktinėsplokštelės, 

kūriniai, 

kinoirtelevizijosfilmai, 

spektakliai, menoprojektai, 

vaidmenys) 
 

(5 metų laikotarpiu) 

nurodyti daugiausiai 5 

darbus 

2015-09-26 Koncertas VU Šv. Jonų bažnyčioje „PIE JESU“ 

2013-10-09 Filmas „Vardas tamsoje“ garso takelis, saksofono partja. 

2015-03-24 XV Tarptautinis būgnų ir perkusijos festivalis, koncertas-įrašas  

Vilniaus rusų dramos teatre. CD plokštelė, saksofono partija. 

  

  

 

Apdovanojimai (nurodyti 2014-12-05 Padėkos raštas už mokinio paruošimą konkursui. II-ajam 



daugiausiai 5) respublikiniam Algirdo Budrio medinių pučiamųjų 

instrumentų konkursui. 

2015-03-28 Padėkos raštas už mokinio paruošimą konkursui. XXIII-ajam 

respublikiniam Juozo Pakalnio pučiamųjų instrumentų 

konkursui. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

(dalyvavimas mokslinėse 

konferencijose, 

meistriškumo pamokose, 

seminaruose (5 metų 

laikotarpiu) 

Nurodyti ne daugiau 5 

2014-10-27  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažymėjimas Nr. TI-

1171, tema „Varinių ir medinių pučiamųjų instrumentai. 

Muzikinės literatūros ir metodikos naujovės“.  

2014-10-21 LMTA pažjmėjimas Nr.8257 B. Dvariono dešimtmetė muzikos 

mokykla. Saksofonininkų seminaras. 

2015-11-03 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažymėjimas Nr. BA-

1984, tarptautinė konferencija  tema „Muzikos mokymo 

proceso efektyvumas“. 

2016-02-20 LMTA pažjmėjimas pažymėjimas  Nr. 10302 IX Broniaus 

Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir 

orkestrų festivalio konferencijoja. 

2016-02-29 

2016-03-04 

LMTA pažjmėjimas pažymėjimas Nr. 10479 Naujosios 

Vilnios muzikos mokykla, metodinė savaitė tema 

„Pedagoginės-profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje“ 

 

 

Vesti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai 

(seminarai, meistriškumo 

pamokos) 

Nurodyti ne daugiau 5 

2015-03-30 Elektrėnų meno mokykloje vedžiau  metodinę diskusiją tema 

„Ambušiūro, artikuliacijos ir garso įgūdžių formavimas, 

grojant saksofonu“. 

2016-02-20 Vilniaus B. Jonušo m.m. vedžiau seminarą ir atviras pamokas 

IX Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų solistų, 

ansamblių  ir orkestrų festivalio konferencijos metu. 

2016-03-23 Elektrėnų meno mokykloje vedžiau  metodinę diskusiją ir 

atviras pamokas tema „Gamų ir etiudų grojimo įpatumai, 

grojant saksofonu“. 

2014-03-14 Tauragės muzikos mokykloje vedžiau seminarą ir atviras 

pamokas tema „muzikos mokyklų mokinių mokymosi tąsa 

konservatorijose“. 

  

 

Reikšmingi vadovaujamų 

studentų pasiekimai  

(laimėti konkursai, gauti 

apdovanojimai, stipendijos 

ir kt.) 

 

Nurodyti ne daugiau 5 

  

  

  

  

  

 

Dalyvavimas 

organizacijose, mokslinių 

žurnalų redkolegijose,  

konkursų komisijose, 

ekspertinėje veikloje 

Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija 2014-02-

28. Nr. PP-55 

Pažyma apie dalyvavimą XXII-ojo J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų 

konkurso Kauno regiono atrankos turo vertinimo komisijoje.  

Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija 2016-02-

Pažyma apie dalyvavimą XXIV-ojo J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų 

konkurso Kauno regiono atrankos turo vertinimo komisijoje. 



19. Nr. PP-33 

Organizacija/ konkursas  

Organizacija/ konkursas Pozicija 

 

Užsienio kalbų mokėjimas  Rusų-gerai 

Vokiečių-silpnai 

 


