
CURRICULUM VITAE 

Vardas ir pavard÷ DALIA KRUNGLEVIČIENö 

Gimimo data 1971 04 21 
 

Įgytas mokslo laipsnis ar kvalifikacija  Studijų laikotarpis Institucija  
Suteikta koncertmeister÷s,kamerinio 
ansamblio artist÷s ir pedagog÷s 
kvalifikacija 

1989-1994 Lietuvos muzikos ir teatro akademija 
Kauno fakultetas (LMTA KF) 

 

Darbo patirtis  
Institucija  Metai  Užimama pozicija/ pareigos  

VDU Muzikos Akademija (VDU MA) 2011 - iki dabar Vyriausia koncertmeister÷ 
Sakralin÷s muzikos mokykla 2001 - iki dabar Koncertmeister÷  
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Kauno fakultetas 
(LMTA KF) 

2001 - 2011 Koncertmeister÷ asistent÷ 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija Kauno fakultetas 
(LMTA KF) 

1994 - 2001 Koncertmeister÷ 

 

201103 16 Kauno sakralin÷s muzikos mokykla 
Fortepijono mokytojų metodin÷s grup÷s susirinkimas 
Skaitytas pranešimas tema: „Lietuvių fortepijonin÷ 
mokykla.Esminiai darbo principai ir pedagoginiai ypatumai“ 

Reikšmingiausi moksliniai 
ir/ar meniniai darbai (5 
metų laikotarpiu) nurodyti 
daugiausiai 5 darbus 

201104 13 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 
Konferencijoje ,,Fortepijono pamokos etiniai ir psichologiniai 
ugdymo proceso aspektai“ skaitytas pranešimas - ,,Pra÷jusių 
laikmečių sąsajos su šių dienų Lietuvos fortepijonine 
pedagogika“ 

2011 04 Koncertai Didžiojoje Britanijoje su „Giesm÷s“ choru (Kauno 
Sakralin÷s muzikos mokykla) 

2011 04 27 Kauno J.Gruodžio konservatorija koncertas su smuikininke 
Margarita Garmute, koncertmeister÷ 

2009 12 06 Prof. smuikininko Viktoro Radovičiaus stygininkų konkursas  
su smuikininke Margarita Garmute ir altininke Rūta Balniūte, 
koncertmeister÷ 

2008 04 Prof. smuikininko Viktoro Radovičiaus stygininkų konkursas  
su altiste Akvile Bagdžiūte, koncertmeister÷ 

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

2008 12 08 LMTA Kauno fakultetas d÷stytojų: Vilhelmo Čepinskio, 
Roberto Bliškevičiaus, Dainiaus Puodžiuko studenčių 
koncertas, koncertmeister÷  

 

2012 12 14 Pad÷ka už dalyvavimą XX tarptautinio chorų sakralin÷s, 
advento ir kal÷din÷s muzikos festivalio „Cantate Domino“ 
jaunųjų atlik÷jų koncerte, koncertmeister÷ 

2011 12 14 Kauno miesto savivaldyb÷s mero pad÷ka už profesionalų 
darbą, pasitinkant Kauno sakralin÷s muzikos mokyklos 20-ies 
metų jubiliejų 

2011 02 22 Pad÷ka už akompanavimą respublikiniame mažųjų talentų 
konkurse „Jievaro tiltas 2011“ 

Apdovanojimai (nurodyti 
daugiausiai 5) 

2010 04  „Giesmių giesmel÷ 2010“ konkurso laureato diplomas, 
koncertmeister÷ 

 



Kvalifikacijos k÷limas 
(dalyvavimas mokslin÷se 
konferencijose, 
meistriškumo pamokose, 
seminaruose  (5 metų 
laikotarpiu) 
Nurodyti ne daugiau 5 

2012 11 Akompanavimas P.Bermano vedamuose stygininkų 
meistriškumo kursuose 

 

Užsienio kalbų mok÷jimas  Rusų – gerai 
Vokiečių – gerai 

 


