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28 01 1953
Vilkiškių kaimas, Šilutės rajonas, Lietuva
Ukmergės 30-25, Kaunas LT-3043, Lietuva
+370 698 21721
ksav@kaunas.omnitel.net
Sankt Peterburgo vaikų klubo “Smena” koncertmeisteris
Sankt Peterburgo valstybinės konservatorijos choro
dirigavimo fakulteto aspirantas, pedagoginio-muzikinio
technikumo dėstytojas
Kauno muzikinio teatro chormeisteris
KMT vyr. chormeisteris
Kauno berniukų ir jaunuolių choro “Varpelis”
meno vadovas
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos “Varpelis”
įkūrėjas, meno vadovas, muzikos mokytojas
Vilniaus Operos teatro dirigento asistentas
spektakliuose “Karmen”, “Sevilijos kirpėjas”
Kamerinio orkestro “Varpelis”
įkūrėjas, meno vadovas ir dirigentas
Lietuvos ir Kauno Dainų švenčių vyr. dirigentas ir
konsultantas
Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto vyr.
Asistentas, lektorius
VDU muzikos akademijos lektorius

Išsilavinimas, kvalifikacija
1962 - 1972
Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokyklos chorinio
dirigavimo skyrius ( prof. N.E.Kazakauskienės klasė)
1972 - 1977
Sankt Peterburgo valstybinės konservatorijos chorinio
dirigavimo fakultetas (doc. N.V.Romanovskij klasė)
1978 - 1980
Sankt Peterburgo valstybinės konservatorijos chorinio
dirigavimo fakulteto aspirantūra
(doc. N.V.Romanovskij klasė)
1990 - 1992
Lietuvos muzikos akademijos Operinio - simfoninio
dirigavimo fakultetas (prof. R.Geniušas)
1990 - 1991
Tarptautinė J. S. Bacho Akademija Štutgarte ir Rygoje
(prof. H. Rilling)
1994
mokytojas metodininkas
2001
mokytojas ekspertas

Veikla
1989 m. įkūrė berniukų chorinio dainavimo mokyklą “Varpelis”.
1995 m. subūrė kamerinį orkestrą “Varpelis”.
Kauno valstybiniame Muzikiniame teatre dirbdamas chormeisteriu, dirigento
asistentu ruošė: “Fidelio”, “Margarita”, “Madam Butterfly”, “Traviata”, “Pajacai”,
“Rigoletto”; “Adomas nenori būti Adomu”, “Piršlės išdaigos”, “Šiaurės pašvaistė”,
“Vėžlio diena”, “Pilnas kapšas pinigų”, “Motušė Kuraž”.
Dirigavo spektaklius:
“Piršlės išdaigos”, “Čipolinas”, “Daktaras Aiskauda”.
Nuo 1983 m. su berniukų ir jaunuolių choru “Varpelis” ruošė Lietuvos bei
Kauno Dainų Švenčių programas; organizavo koncertines keliones į Austriją, Čekiją,
Daniją, Estiją, Ispaniją, Italiją, Norvegiją, Prancūziją, Rusiją (Sankt Peterburgą,
Maskvą), Lenkiją, Vokietiją (nuo 1996 m. - kiekvienais metais); organizavo
festivalius (Tarptautinis berniukų chorų festivalis Kauno Halėje 1988 m., Lietuvos
berniukų chorų festivalis Prisikėlimo bažnyčioje 2002, 2007, 2011 m.), Mokinių
chorų festivalio „Vilties daina“, Kauno dainų švenčių mokinių chorų programų meno
vadovas, vaikų chorų konsultantas, Respublikinių dainų švenčių darbo grupės narys.
Ruošė ir dirigavo Lietuvoje bei užsienyje įvairias koncertines programas
chorui a capella, su vargonų bei orkestro pritarimu: J.S.Bach “Kalėdų oratorija”,
„Pasija pagal Joną“, J.S.Bach kantatas Nr. 71, 106, 172, 190; W.A.Mozart
“Rekviem”, Mišias KV 140, 220, 259; F.Schubert Mišias G-dur, Es-dur; C.Gounod
Mišias St.Cecilia, G. Puccini „Messa di Gloria“, V.Miškinis Mišias c-moll, „Pro
pace“; V.Bartulis “Jesus”; M.K.Čiurlionis “De profundis” ir kt.). Įrašė audio kasetes G.Kuprevičius “Metų sonetai”, V.Miškinis Mišios c-moll, lietuvių kompozitorių
kūriniai, kompaktinę plokštelę “Sound of Varpelis”, „Varpelis skamba Lietuvai
2005“. Su patriotinio roko grupe „Thundertale-Perkūno giesmė“ ruošia kompaktinę
plokštelę „Žemėj Lietuvos“. Paruošė, recenzavo ir su J.Petronio leidykla išleido
natas “Skamba Kauno Varpelis”.
Kiekvienais metais vykdo tarptautinius kūrybinius projektus su Vokietijos,
Norvegijos, Čekijos chorais. Ruošia projektus, koncertines programas, organizuoja
“Varpelio” choro vasaros kūrybines stovyklas.
Apdovanojimai
Už nuopelnus apdovanotas Kauno miesto, Lietuvos Respublikos padėkos
raštais, III laipsnio Santakos Garbės Ženklu, 2010 metų Tikra Muzika nominacija.
2016-03-15 Japonijos ambasadoriaus Toyoei Shigeeda už dalyvavimą
Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo 5 metų sukaties minėjimo renginyje.
2016-04-17 Šiaulių m. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjos
Dainos Kinčinaitienės už chorinio dainavimo tradicijų puoselėjimą, kūrybiškos,
pilietinės asmenybės ugdymą ir dalyvavimą XVII berniukų chorų festivalyje –
akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Šiaulių mieste.
2016-04-30 Kauno m. mero Visvaldo Matijošaičio už Lietuvos berniukų
pilietinės pozicijos ugdymą.
2016-05-01 Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos už
koncertinę veiklą XVII berniukų chorų festivalyje – akcijoje „Lietuvos berniukai prieš
smurtą ir narkomaniją“.
2016 m. Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus už aktyvią prevencinę veiklą
sprendžiant berniukų užimtumo problemas ir dalyvavimą XVII berniukų chorų
festivalyje – akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“.
2016-09-13 Kauno m. savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio už puikų
meninių kolektyvų parengimą 2016 m. respublikinei moksleivių dainų šventei „Tu
mums viena“.

2016-12-19 Japonijos ambasadoriaus Toyoei Shigeeda už dalyvavimą
renginyje Japonijos Imperatoriaus gimimo dienai paminėti.
Kalbos
Lietuvių
Vokiečių
Rusų
Italų
Anglų

puikiai
gerai
labai gerai
patenkinamai
blogai

Hobi, interesai, specializacija
Muzika
Profesionalas
Kompiuteris
Vartotojas (MS Windows 98, MS Word, Outlook
Express)
Sportas (krepšinis)
Mėgėjas
Joga
Mėgėjas

