
INA KONONOVA-JASVILIENĖ 

Išsilavinimas 

Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar 

kvalifikacija  

Studijų laikotarpis Institucija  

Fortepijono specialybės pedagogo 

kvalifikacija 

1982-1987 Lietuvos Valstybinė 

konservatorija(dabar LMTA) 

Suteikta fortepijono specialybės 

mokytojos metodininkės 

kvalifikacinė kategorija 

2004 

 

LR švietimo ir mokslo ministerijos 

pažymėjimas(Vilniaus NVMM) 

 

Suteikta koncertmeisterės ekspertės 

kvalifikacinė kategorija 

2015 LR švietimo ir mokslo ministerijos 

pažymėjimas (Vilniaus NVMM) 

 

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu) 

Dalyko pavadinimas Studijų pakopa 

-  bakalauro               magistro 

 

Profesinė patirtis  

Institucija  Metai  Užimama pozicija/ pareigos  Darbo pobūdis 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokykla 

Nuo 1991 iki 

dabar 

Fortepijono specialybės 

mokytoja 

metodininkė,koncertmeisterė 

ekspertė 

Pedagoginis, 

akompanavimas 

Vilniaus konservatorija 1993-2004 Koncertmeisterė Akompanavimas 

Vilniaus kolegija,menų ir kūrybinių 

technologijų fakultetas 

2004 iki 

dabar 

Koncertmeisterė Akompanavimas 

Lietuvos edukologijos universitetas 

 

2007 -2018 

 

Lietuvių sceninio šokio 

mokymų,autorinės 

studijos,šokio kompozicijos 

koncertmeisterė 

 

Akompanavimas 

 

Vytauto Didžiojo universiteto 

Švietimo akademijos Mokytojų 

rengimo institutas 

 

2018 

 

Autorinio šokio studijos 

asistento pareigos 

(koncertmeisterė) 

 

Akompanavimas 

 

Vilniaus L.Karsavino vidurinė 

mokykla 

2005 Projekto vadovė Akompanavimas 

 

Lietuvos VRM  kultūros ir sporto 

rūmai (vėliau VšĮ.Vilniaus 

kultūros,pramogų ir sporto rūmai) 

1984-2014 Moterų vokalinio  ansamblio 

„Eglė“koncertmeisterė 

Akompanavimas 

 

Narystė profesinėse 

organizacijose ir kita 

meninė patirtis 

(Dalyvavimas 

organizacijose, konkursų 

komisijose, mokslinių 

žurnalų redkolegijose,  

2019 05 15-18 

Vilniaus kolegija 

Miuziklo vokalo meistriškumo mokymų seminare 

„Muzikinio teatro atlikėjo meistriškumas“ – 

koncertmeisterė ,vedė prof.Derek Barnes(Londonas)  

2018 03 07 

Vilniaus kolegija 

Seminaro „Dainavimo ir aktorinio meistriškumo sintezė 

miuzikle“,profesinio meistriškumo mokymų –

koncertmeisterė ,vedė Steven Sparling(Jungtinė 

Karalystė) ir Volker Maria Rabe (Vokietija)  



ekspertinėje veikloje, 

vesti meistriškumo 

kursai, seminarai 

2018 02 27 

 Vilniaus kolegija 

 

Seminaro„Solinio ir ansamblinio dainavimo miuziklo 

teatro ypatumai“-- koncertmeisterė ,vedė doc.Shawna 

Farrell (Italija)  

2018 02 27 

 Vilniaus kolegija 

 

Seminaro„Solinio ir ansamblinio dainavimo miuziklo 

teatro ypatumai“-- koncertmeisterė ,vedė doc.Shawna 

Farrell (Italija)  

2019 0130—31d. 

Nacionalinė 

M.K.Čiurlionio menų 

mokykla 

2020 m.Lietuvos moksleivių dainų šventės Šokių dienos 

vadovų seminaras -- koncertmeisterė 

 

 

2019 03 22  

Nacionalinė 

M.K.Čiurlionio menų 

mokykla 

2020m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Šokių dienos 

liaudiškų šokių grupių vadovų seminaras –

koncertmeisterė 

 

2019 03 08 

M.K.Čiurlionio menų 

mokykla 

Respublikinis liaudiškų šokių vadovų seminaras –

koncertmeisterė 

 

2018 11 15 

Vilniaus kolegija 

 

Seminaro „Dainuojame žaisdami,žaidžiame 

dainuodami“,skirto Šakių r.ugdymo įstaigų muzikos 

mokytojams –koncertmeisterė, vedė doc.E.Juozapaitienė 

2019 05 05 

Vilniaus NVMM 

 

Respublikinė metodinė savaitė 2019 ‚Pedagoginės-

profesinės patirties sklaida muzikos 

mokykloje“,dainavimo praktinės edukacinės pamokos 

koncertmeisterė,vedė doc.E.Juozapaitienė 

2018 07 

 

Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..“ Šokių 

dienos „Saulės rato ritmai“repeticijų koncertmeisterė 

2018 06 

 

Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės 

„Gaudeamus“(Estijoje) ,šokių dienos repeticijų 

koncertmeisterė 

2017 09 

 

Lietuvos liaudies kultūros centras-Birštonas-

Respublikiniai choreografų kvalifikacijos tobulinimo 

kursai—koncertmeisterė 

2017 12 

 

Lietuvos liaudies kultūros centras-Vilnius-

Respublikiniai choreografų kvalifikacijos tobulinimo 

kursai—koncertmeisterė 

2017 10 30 

 

Panevėžio „Vilties“progimnazija,respublikinė 

konferencija „ Muzikinis ugdymas : naujovės ir 

patirtys“-koncertmeisterė (vedė doc.E.Juozapaitienė) 

2016 02 15 

 

Vilniaus kolegija, „Muzikinio teatro atlikėjo 

meistriškumas“- koncertmeisterė,vedė prof.Derek 

Barnes (Londonas) 

2016 09 

 

Lietuvos liaudies kultūros centras-Birštonas-

Respublikiniai choreografų kvalifikacijos tobulinimo 

kursai – koncertmeisterė 

2016 03 21 

 

Šiaulių dainavimo mokykla „Dagilėlis“,kvalifikacijos 

tobulinimo renginys „Dainuojame žaisdami,žaidžiame 

dainuodami“- koncertmeisterė,vedė doc.E.Juozapaitienė 

2016 11 16 

 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija,praktikumas-

seminaras „Dainuojame žaisdami,žaidžiame 

dainuodami“- koncertmeisterė,vedė doc.E.Juozapaitienė 

2016 02 Vilniaus NVMM ,koncertmeisterės R.Mikučionytės 



 praktinės veiklos įvertinimo-vertintoja (pagal mokytojų 

atestacijos nuostatus) 

2014 04 LEU Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 

„Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“- 

koncertmeisterė,lekt.E.Juozapaitienė 

 

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) 

2017 05 23 Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų 

fakulteto studentų koncertas Mykolo Romerio 

universiteto Komunikacijos instituto „Kūrybinių 

industrijų dienose 17“- koncertmeisterė 

2018 12 11 Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų 

fakulteto studentų koncertas  „Po bažnyčios Ramintojos 

skliautais“ Švč.Mergelės Marijos Ramintojos 

bažnyčioje- koncertmeisterė 

2016 12 05 Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų 

fakultėto studentų koncertas „Po bažnyčios 

skliautais“Lietuvos kariuomenės Šv.Ignoto bažnyčioje- 

koncertmeisterė 

2016 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 

„Dainų dainelė“ dalyvių-solistų Umberto Masi,Juozo 

Bagdonavičiaus koncertmeiterė (televizijoje) 

2018 03 09 Vilniaus Šv.Jonų bažnyčia,koncertas „Muzika – 

gražiausia dovana“,skirtas Lietuvos atkūrimo 100-

mečiui,dalyvavo mano klasės mokinė E.Pranauskaitė –

solo (fort.) su kameriniu orkestru „CANTUS“ 

2018 05 29 

 

 

 

Vilniaus Rotušė,Tarptautinis projektas - renginys,skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai; dalyvavo mano klasės 

mokinė E.Pranauskaitė (fort.solo) 

2016 04 21-22 I Respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo 

modulio jaunujų atlikėjų ir kamerinių ansamblių 

konkursas,mano klasės mokinė E.Pranauskaitė - I 

laipsnio diplomas 

2016 04 16 

 

I Respublikinis fortepijono muzikos festivalis-

praktikumas „Pavasario virtuozai“(J.Tallat-Kelpšos 

konservatorija),dalyvavo mano klasės mokinė 

E.Pranauskaitė 

2016 04 01-04 

 

Tarptautinis  „Trumpet Talents Tallin 2016” 

konkursas,mok.Jaunius  Sarapinas (trim. II vieta)-

koncertmeisterė 

2015 04 07-08  

 

Tarptautinis  medinių ir varinių instrumentų solistų 

konkursas „VENTUS MUSICALE“,mok.Jaunius 

Sarapinas (trim. Grand Prix)-koncertmeisterė 

2015 05 10 

 

Lietuvos nacionalinė filharmonija,koncertas,skirtas 

Vilniaus NVMM  50-mečiui,koncertmeisterė (solistas 

trim.J.Sarapinas,jaunučių choras) 

 

 

 



Užsienio 

kalbų 

mokėjimo 

lygis  

Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausymas Skaitymas Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas žodžiu 
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