
CURRICULUM VITAE 

Vardas ir pavard÷ RITA KOCHANAUSKAITö 

Gimimo data 1975 05 15 
 

Įgytas mokslo laipsnis ar kvalifikacija  Studijų laikotarpis Institucija  
Menų (muzika) magistr÷s 
kvalifikacinis laipsnis 
(fortepijono studijų 
solisto,koncertmeisterio specializacijų 
programa ,kodas7182242) 
Diplomo Nr. 000553 

1999-2000 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Kauno 
fakultetas (LMTA KF)  

 

Solisto, koncertmeisterio, kamerinio 
ansamblio artisto, pedagogo 
kvalifikacijos, pagal fortepijono 
studijų programą. 
 Diplomo Nr.000128 
 
Menų (muzika) bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis, Fortepijonas 

1998-1999 
 
 
 
 
 
1994-1998 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija Kauno 
fakultetas (LMTA KF)  

 
 
 
 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija Kauno 
fakultetas (LMTA KF)  

 

VDU Muzikos akademijoje d÷stomi dalykai (2 metų laikotarpiu) 
Dalyko pavadinimas Studijų pakopa 

Koncertmeisteris  bakalauro  magistro 
 

Darbo patirtis  
Institucija  Metai  Užimama pozicija/ pareigos  

LMA KF,LMTA KF,VDU Muzikos akademija 2001 09 iki dabar Vyriausioji koncertmeister÷ 
Kauno 1-oji muzikos mokykla 2006 09 iki dabar Koncertmeistr÷ metodinink÷ 

Vyr.mokytoja 
Garliavos meno mokykla 2003 11-2012 06 Vyr.mokytoja 
J.Gruodžio konservatorija  2002 12-2006 06 Koncertmeister÷ 
P.Stulgos lietuvių tautin÷s muzikos muziejus, “Tutučio“ 
studija 

1999 09-2003 08 Vyr.mokytoja, 
koncertmeister÷ 

 

2012  Tarptautinis konkursas  „Val Tidone 2012“ (Italija) 
2011 II Respublikinis Jono Urbos stygininkų konkursas 
2010  XVIII J.Pakalnio jaunųjų atlik÷jų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos istrumentais konkursas 
2009 Tarptautinis smuikininku konkuras Padujoje (Italija) 

Reikšmingiausi meniniai 
darbai  
(koncertai, fondiniai įrašai, 
kompaktin÷s plokštel÷s, 
kūriniai, kino ir televizijos 
filmai, spektakliai, meno 
projektai, vaidmenys) 
 
(5 metų laikotarpiu) 
nurodyti daugiausiai 5darb.) 

2009 Atidarymo koncertas „Baltijos studijų konferencija 2009“ 

 

 

Kvalifikacijos k÷limas 
(dalyvavimas mokslin÷se 
konferencijose, 

2012 Seminaras „Muzikinio ugdymo turinio ir formų inovacijos 
Lietuvos muzikos mokyklose“ 
Rokiškio R. Savivaldyb÷s  švietimo centras 



2010 Seminaras „Akompanavimo reikšm÷ ugdant mokinio 
ansamblinio muzikavimo įgūdžius“ 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

2010 Seminaras “Kamerinis ansamblis-tarpusavio 
bendradarbiavimas ir dalykų integraciniai ryšiai muzikos 
mokykloje“ 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

2009 Seminaras „Kūrybingumo ugdymas ir virtuoziniai kūriniai“ 
Lazdijų švietimo centras 

meistriškumo pamokose, 
seminaruose  (5 metų 
laikotarpiu) 
Nurodyti ne daugiau 5 

2008 „Baltijos šalių kompozitorių kūryba jaunųjų atlik÷jų 
repertuare“ 
Panev÷žio pedagogų švietimo centras 

 

 

Užsienio kalbų mok÷jimas  Anglų – patenkinamai 
Rusų – labai gerai 

 

 

Vesti kvalifikacijos 
tobulinimo renginiai 
(seminarai, meistriškumo 
pamokos) 
Nurodyti ne daugiau 5 

2009 Pranešimas  „F.Šuberto vokalin÷ kūryba, akompanimentų 
analiz÷“ 
Kauno I muzikos mokykla 


