
 

UGNĖ BARYSAITĖ 

Išsilavinimas 

Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar 

kvalifikacija  

Studijų laikotarpis Institucija  

Vidurinis išsilavinimas kartu su 

fortepijono specializacijos kursu 

2012-2016  Kauno Juozo Gruodžio konservatorija 

 

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu) 

Dalyko pavadinimas Studijų pakopa 

-  bakalauro               magistro 

 

Profesinė patirtis  

Institucija  Metai  Užimama pozicija/ 

pareigos  

Darbo pobūdis 

Kauno berniukų chorinio dainavimo 

mokykla „Varpelis“ 

Nuo 2016 iki 

dabar 

koncertmeisterė Akompanavimas 

solistams, dirigentams, 

chorui 

VDU Muzikos akademija Nuo 2019 iki 

dabar 

koncertmeisterė Choro koncertmeisterė 

 

Narystė profesinėse 

organizacijose ir kita 

meninė patirtis 

(Dalyvavimas 

organizacijose, konkursų 

komisijose, mokslinių 

žurnalų redkolegijose,  

ekspertinėje veikloje, 

vesti meistriškumo 

kursai, seminarai 

- - 

- - 

- - 

 

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) 

2013-04-13 1 vieta solo ir duetų kategorijose tarptautiniame pianistų 

konkurse Lyon, Prancūzijoje „Grand Piano International 

competition“ 

2014 ir 2016 Lietuvos respublikos prezidentės D.Grybauskaitės 

apdovanojimas už laimėtus tarptautinius konkursus. 

2014 Buvo išrinkta ir apdovanota Lietuvos maximalistų 

stipendija už pasiekimus muzikoje. 

2015-03-21 Tarptautinis pianistų konkursas Strasbourg, Prancūzijoje 

„Grand Piano International competition ( 1vieta solo 

kategorijoje „Virtuosite A“, 1 vieta kamerinių duetų 

kategorijoje) 

2015-11-25 Kauno mero V.Matijošaičio apdovanojimas už 

pasiekimus muzikoje. 

 



2015-05-29 Įtraukta biografija į naujai išleistą knygą „Kas bus kas. 

Lietuvos ateitis“ 

2018 Projektas „C.Debussy preliudai“ 100-osioms mirties 

metinėms paminėti. Atlikėjai – dėst.D.Račio studentai. 

Koncertai Kauno valstybinėje filharmonijoje, koncertų 

salėje „Organum“ Vilniuje, koncertų salėje Gariūnų 

verslo parke, Vilniuje. 

2019 Koncertavo Italijoje ( „Palazzo Bonacossi“ Ferrara, 

„Chiesa di Santo Stefano“ Ferrara) 

 

Užsienio 

kalbų 

mokėjimo 

lygis  

Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausymas Skaitymas Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas žodžiu 
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Italų k. 
A1 
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Vokiečių k. 
A1 

Pradedantis 

vartotojas 
A1 

Pradedantis 
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A1 

Pradedantis 

vartotojas 
A1 

Pradedantis 
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A1 

Pradedantis 

vartotojas 

 

 

 


