
DAINIUS DRUSKIS 

Išsilavinimas 

Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar 

kvalifikacija  

Studijų laikotarpis Institucija  

Aukštesnysis,  choro dirigavimo  ir 

muzikos mokytojo specialybė 

1986-1990 Panevėžio  J. Švedo pedagoginė 

muzikos mokykla 

Aukštasis, choro dirigentas, 

bakalauras 

1990-1995 Lietuvos muzikos akademija 

Mokytojas ekspertas 2011  Kauno ,,Aušros“ gimnazija 

 

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu) 

Dalyko pavadinimas Studijų pakopa 

Muzikos praktika  bakalauro               magistro 

 

Profesinė patirtis  

Institucija  Metai  Užimama pozicija/ 

pareigos  

Darbo pobūdis 

Kauno ,,Aušros“ gimnazija Nuo 2000 Muzikos mokytojas Pedagoginis 

Kauno Senamiesčio progimnazija Nuo 2010 Muzikos mokytojas Pedagoginis 

Mišrus choras ,,Leliumai“ Nuo 2014 Meno vadovas Chorinis dirigavimas 

Kauno Valstybinis muzikinis teatras Nuo 1996 -

2014 

Choro artistas Dainininkas 

 

Narystė profesinėse 

organizacijose ir kita 

meninė patirtis 

(Dalyvavimas 

organizacijose, konkursų 

komisijose, mokslinių 

žurnalų redkolegijose,  

ekspertinėje veikloje, 

vesti meistriškumo 

kursai, seminarai 

2014 m. Respublikinio konkurso ,,Dainuok ir keliauk“ komisijos 

narys. 

Nuo 2014 m. Muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų srities 

mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos narys. 

2015 m.  2015 m. Kauno m. muzikos olimpiados vertinimo 

komisijos pirmininkas 

2014 m.  Kauno m. moksleivių dainų švenčių organizacinės 

komisijos narys. 

2019 m.  Parengtos užduotys VII Lietuvos  moksleivių muzikos 

olimpiadai. Klaipėdoje 2019-03-02 

 2020 m. Muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų srities 

mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos narys. 

 2020 m. Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos narys. 

 2020 m. Festivalio ,,Dainos Lietuvai“ vadovas- organizatorius 

 2020 m. Lietuvos kultūros projektas ,,Miuziklai (ne)scenoje su 

žvaigžde“ vadovas-organizatorius. 

   

Reikšmingiausi meniniai, 

moksliniai, metodiniai 

nurodyti daugiausiai10 

pozicijų (straipsniai, 

koncertai, fondiniai 

įrašai, kompaktinės 

plokštelės, kūriniai, kino 

Mišrus choras 

,,Leliumai“ įvairių 

konkursų laureatas. 

2015 m. Tarptautinio J. Naujalio konkurso bronzos 

diplomo laimėtojai. 2017 m. Tarptautinio konkurso 

,,Kaunas Religioza“ II vietos laimėtojas. 2017 m. 

Lietuvos suaugusių chorų konkurso II vietos laimėtojas. 

2017 m. Italijos Loreto m. festivalio dalyvis. 2015 m. 

Čekijos Prahos m. ,,Prague Summer Choral  Meeting“ 

Tarptautinio chorų konkurso dalyvis ,,Gorisia 2016 



ir televizijos filmai, 

spektakliai, meno 

projektai, vaidmenys) ir 

jų įvertinimas (padėkos) 

Tarptautinio M. K. Čiurlionio festivalio dalyvis 2018 m. 

Druskininkuose. Lietuvos J. Gudavičiaus muzikos 

konkursas 2019 m. Konkurso dalyvis( apdovanotas už 

geriausiai atliktą J. Gudavičiaus kūrinį) 

Mišrus vokalinis 

ansamblis ,,Aušra“  

Respublikinio konkurso ,,Oi žiba žiburėlis“ prizininkas. 

(2014-2016 m.m.).  

Kauno ,,Aušros“ 

mišrus choras 

Patriotinės dainos konkurso I-vietos laimėtojas. 2014-

2016 m. Dainų švenčių dalyvis. 

2013 iki dabar Kauno m. dainų švenčių dirigentas.  

 2019 m. Chorų koncertas ,,Kaunas-Diuseldorfas: skambantys 

miestai“ 

 Vokalinis kolektyvas 

,,C.re.do“ 

Vokalinis kolektyvas ,,C.re.do“ konkursas ,,Sidabriniai 

balsai“ regioninis turas I vietos nugalėtojas 2020 m. 

 2020 m. Patriotinės dainos konkurso II – vietos laimėtojas ir t.t. 

 2020 m. Respublikinės muzikos olimpiados mokinių paruošimas 

(J. Kamiskas 2-vieta) 

 

Užsienio 

kalbų 

mokėjimo 

lygis  

Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausymas Skaitymas Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas žodžiu 
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