GINTARAS MAMENIŠKIS
Išsilavinimas
Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar
kvalifikacija
Muzikologijos krypties, akordeono
studijų magistro kvalifikacinis
laipsnis ( solisto, kamerinio
ansamblio artisto, dėstytojo
specializacijos programa )
Muzikologijos krypties, akordeono
studijų bakalauro kvalifikacinis
laipsnis

Studijų laikotarpis

Institucija

1995-1997

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
(LMTA)

1992-1995

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
(LMTA)

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas
Studijų pakopa
Akordeonas
bakalauro
Aranžuotės teorija ir praktika
bakalauro
Kamerinio ansamblio studija
bakalauro
Profesinė patirtis
Institucija

Metai

VDU Muzikos akademija
Vilniaus VMM Lyra

2012 09 03 iki
dabar
2007 iki dabar

Atlikėjas

1995 iki dabar

magistro
magistro
magistro

Užimama pozicija/
pareigos
lektorius

Darbo pobūdis

Estrados skyriaus
kuratorius, mokytojas
metodininkas

Pedagoginis

Pedagoginis

Atlikėjas

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

Vertinimo komisijos
narys
Vertinimo komisijos
narys
Seminaro vedantysis

I Nacionalinis Lietuvos Akordeonistų konkursas, 2016

Reikšmingiausi meniniai,
moksliniai, metodiniai
nurodyti daugiausiai10
pozicijų (straipsniai,

2014 02 26

apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidentės garbės
raštu
VIII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų ansamblių
konkursas – festivalis „Klasika ir džiazas“ – padėka už˛

2014 03 01

Tarptautinis akordeonistų konkursas Kaune, 2017
Seminaras-Meistriškumo kursai jauniesiems
akordeonistams. Veisiejai, 2017 05 31-06-04

koncertai, fondiniai
įrašai, kompaktinės
plokštelės, kūriniai, kino
ir televizijos filmai,
spektakliai, meno
projektai, vaidmenys) ir
jų įvertinimas (padėkos)

moksleivių paruošimą. Taip pat diplomas už
originaliausią aranžuotę
VMM „Lyra“ už nuoširdų kūrybingą pedagoginį ir
organizacinį darbą
Kauno miesto mero padėka už sėkmingą 64 – ojo
pasaulio akordeonistų konkurso „Trophee mondiale de
l‘accordeon“ organizavimą
Kompaktinė plokštelė „Visada mano širdyje“
VDU Rektoriaus padėka - VDU mokslo sričių ekspertų
komisijos esu išrinktas aktyviausiu menininku 2014
metais menų srityje
apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidentės garbės
raštu
Padėkos raštas už gerą mokinių parengimą 8-jam
tarptautiniui jaunųjų atlikėjų konkursui – “Sąskambiai
2015”
VMM „Lyra“ už nuoširdų kūrybingą pedagoginį ir
organizacinį darbą
Padėkos raštas už gerą mokinių parengimą konkursui –
festivaliui „Elektrėnų ˛iburiukai 2015“
Padėka už darbą Lietuvos nacionalinio akordeonistų
konkurso vertinimo komisijoje
Padėka už darbą vertinimo komisijoje III -iajam
M.Vaitkevičiaus lengvosios ir džiazo muzikos festivalyje
– konkurse
Padėkos raštas už gerą mokinių parengimą III -iajam
M.Vaitkevičiaus lengvosios ir džiazo muzikos festivalyje
– konkursui
VMM „Lyra“ už nuoširdų kūrybingą pedagoginį ir
organizacinį darbą

2014 09 01

2014 09 27

2015
2015 09

2015 03 13
2015 03 21

2015 05 19
2015 05 22
2016 03 24
2016 04 30

2016 04 30

2016 05 26

Užsienio
kalbų
mokėjimo
lygis
Vokiečių k.
Rusų k.

Supratimas
Klausymas
Skaitymas

A1
C2

Kalbėjimas
Bendravimas
Informacijos
žodžiu
pateikimas žodžiu

Pradedantis
Pradedantis
A1
A1
vartotojas
vartotojas
Pažengęs
vartotojas

C2

Pažengęs
vartotojas

C1

Rašymas

Pradedantis
vartotojas

A1

Pradedantis
vartotojas

A1

Pradedantis
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

C1

Pažengęs
vartotojas

C1

Pažengęs
vartotojas

