ČESLAVOS PIMPIENĖS
BIOGRAFIJA
Česlava Pimpienė (Žemaitytė) gimė 1941 m. vasario 9 d. Mielagėnuose, Ignalinos raj.
Muzikos mokytoja ir chorvedė, Visagino kultūros, švietimo, politinė bei visuomenės veikėja.
1963 m. baigė Ignalinos vidurinę mokyklą ir Švenčionių vaikų muzikos mokyklą
(akordeono klasė). Muzikos mokytojo J. Čiulados paskatinta, 1964–1968 m. chorinio dirigavimo
mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dėst. D. Einikienė). 1977–1983 m.
neakivaizdiniu būdu muziką studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose
(diriguoti mokė S. Jareckaitė).
Vienus metus vaikus mokė muzikos Ignalinos rajono Šiūlėnų aštuonmetėje mokykloje.
Vadovavo jaunučių chorui, kurį parengė 1969 m. respublikinei moksleivių meno ir sporto šventei
Vilniuje.
1970–1977 m. Dūkšto vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytoja, jaunučių ir
jaunių chorų, vokalinių ansamblių ir solistų vadovė. Chorus rengė dainų šventėms, o jaunuosius
solistus respublikiniams „Dainų dainelės“ konkursams, jie pelnė ir laureatų vardus. Mokykloje
įrengė pavyzdingą muzikos kabinetą, vedė atviras pamokas, organizavo kultūrinius renginius.
1978 m. Visagine įkūrė vaikų muzikos mokyklą, dabar Visagino Česlovo Sasnausko menų
mokykla, nuo 1977 m. mokyklos direktorė. Vadovavo jaunių chorui, kurį parengė 1985 m.
respublikinei dainų šventei. Taip pat mokė jaunuosius solistus, kurie „Dainų dainelės“ konkursuose
tapo laureatais. Iš įvairių tautybių žmonių suorganizavo Visagino miesto mišrųjį chorą, jį parengė
1980 m. ir 1985 m. respublikinėms dainų šventėms Vilniuje. Mokykloje organizavo koncertussusitikimus su žymiais Lietuvos muzikais atlikėjais.
Ignalinos rajono muzikos mokymo metodinės komisijos pirmininkė, rajono dainų švenčių
organizatorė ir vyriausioji dirigentė. Tarptautinio Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų
konkurso-festivalio organizacinio komiteto narė.
Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2002 m. Lietuvos liberalų sąjungos
narė.
1995–1997 m. (LDDP sąraše) Visagino savivaldybės tarybos narė, Kultūros ir švietimo
komiteto pirmininkė.
1996 m. jai suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 1998 m.
suteiktas Visagino miesto garbės piliečio vardas.
2006 m. Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių proga už nuopelnus Lietuvos
Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo
Adamkaus apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
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Turi ilgametę vadovavimo patirtį: 1978 m. įkūrė Visagino Č. Sasnausko muzikos mokyklą.
Teko visi mokyklos plėtimo, mokinių ir mokytojų kolektyvo formavimo rūpesčiai. Nuosekliu darbu
mokykla pelnė pripažinimą ir tinkamai reprezentuoja bendruomenės pasiekimus, įsiliedama į
muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą Visagino mieste, šalyje ir užsienyje.
Respublikinių, regioninių ir miesto renginių, įvairių projektų, dainų švenčių organizatorė bei
vyriausioji dirigentė, konkursų, apžiūrų vertinimo komisijų pirmininkė.
Chorinės muzikos pradininkė Visagine. Vadovavo vokaliniams ansambliams, mokinių ir
mokytojų chorams, subūrė Visagino miesto mišrų chorą. Jos auklėtiniai pelnė laureatų vardus
respublikiniuose „Dainų dainelės“ konkursuose, chorų kolektyvai aktyviai dalyvavo miesto,
regiono, šalies dainų šventėse. Buvę mokiniai dirba muzikinį pedagoginį darbą šalies ugdymo
įstaigose ir Visagino Č. Sasnausko muzikos mokykloje. Už puikų darbą su suaugusiųjų bei vaikų
chorais įtraukta į Pasaulio lietuvių geriausių choro vadovų enciklopediją.
Visagino miesto garbės pilietė, suteikta nominacija „Visagino miesto savanoris“. Buvusi
Visagino miesto tarybos narė, Lietuvos meno ir muzikos mokyklų direktorių asociacijos narė,
Visagino miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vadovų atestacinės komisijos narė ir PŠC
programų vertinimo komisijos narė.

