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Vilniaus „Ąžuoliuko“ 
muzikos mokyklos

tarptautinių ir respublikinių konkursų, 
festivalių laureatai bei diplomantai

2011-2012 m.
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Saksofonas, mokytojas Kęstutis Kuncė

• XII Leono Povilaičio tarptautinio šiuolaiki-
nės lietuviškos fortepijoninės muzikos festiva-
lio-konkurso laureatas (2011 m., Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina

• XII Leono Povilaičio tarptautinio šiuolaiki-
nės lietuviškos fortepijoninės muzikos festiva-
lio-konkurso laureatas (2011 m., Vilnius)

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ laureatas (2012 m., Vilnius)

Daumantas 
KazlausKas

Rokas Teodoras 
Bliuvas

Yra kažkas retesnio, tobulesnio, nepaprastesnio už talentą – tai gebėjimas pripažinti kitų talentą.

Elbert Green Hubbard

Mieli mūsų talentai, augantys saugioje, plačiašakėje ir derlingoje „Ąžuoliuko“ 
paunksmėje, kylantys į šviesą, atrandantys savo kelią, būkite pasveikinti, mūsų 
jaunieji daigeliai!

Sakoma, kad norint įgyvendinti savo svajonę reikia daug pastangų, darbo ir, 
žinoma, talento. 

Jūs esate apdovanoti ir darbštumu, ir ypatingais gabumais, kuriuos mes kar-
tu kasdien atrandame, šlifuojame juos kaip deimančiukus, esame kartu ir 
džiaugsmingiausiomis ir sunkiomis akimirkomis. Svarbiausia, kad tikime vieni 
kitais, žinome, kad pasirinkome teisingą kelią ir vedame juo vieni kitus.

Mes visi kasdien kuriame stebuklą.

Auginkime jį visi kartu.

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė

Talento neįsigysi.
Juolab – jo nenusipirksi.
Jis duotas iš gamtos. 
Gamta – tai mes, tai aplinka, tai genai, tai Aukščiausiasis, tai gamtiškai 
antgamtiški dalykai…
Arba jo nėra…
…bet jei tavyje jis tikrai paslėptas glūdi, tolimesnis jo sklaidos kelias – mokytojo 
talentas.
Talentas jį tavyje atskleisti ir padabinti  tik talento skrydžiui  tinkamais sparnais.
O  jie – ne paukščio, ne angelo, ne žemiško tvarinio  atvaizdui būdingi.
Jie – talento sparnai. 
Jie suteikia galimybę virš žemės būti pakylėtam.
Bet tai  –  ne kiekvienam...

Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas Vytautas Miškinis
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Trimitas, mokytojas Arvydas Barzinskas

• XII Leono Povilaičio tarptautinio šiuo-
laikinės lietuviškos fortepijoninės muzi-
kos festivalio-konkurso laureatas kame-
rinių ansamblių kategorijoje (2011 m., 
Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja Aušra Šikšnelienė

• XII Leono Povilaičio tarptautinio šiuo-
laikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos 
festivalio-konkurso laureatas kamerinių 
ansamblių kategorijoje (2011 m., Vilnius)
• Vilniaus miesto muzikos ir meno moky-
klų jaunųjų pianistų festivalio „Forte-pia-
no M. K. Čiurlioniui“ diplomantas  
(2011 m., Vilnius)
• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dai-
lininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas  
(2012 m., Vilnius)

Herkus 
GeDmanTas

mantas 
miGausKas 

Fortepijonas, mokytoja Loreta Kulie-
šiuvienė

• V tarptautinio ansamblių konkurso 
„Muzikuokime drauge-2012“ laureatas 
(I vieta, 2012 m., Birštonas)

• III tarptautinio kamerinių ansamblių 
konkurso „Muzikinė akvarelė-2012“ 
laureatas (II vieta, 2012 m., Anykščiai)

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 
dailininkų festivalio-konkurso „Skam-
binu, įsivaizduoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

Fleita, mokytoja Daiva Tumėnaitė

• V tarptautinio ansamblių konkurso „Mu-
zikuokime drauge-2012“ laureatas (I vieta, 
2012 m., Birštonas)

• III tarptautinio kamerinių ansamblių 
konkurso „Muzikinė akvarelė-2012“ laurea-
tas (II vieta, 2012 m., Anykščiai)

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dai-
lininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas, koncertmeis-
terė Jelena Litvinova (2012 m., Vilnius)

Julius 
Čaplikas

pijus 
naRiJausKas
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Fortepijonas, mokytoja Aušra Šikšnelienė

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailinin-
kų festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ laureatas (2012 m., Vilnius)

• Vilniaus miesto jaunųjų atlikėjų mažojo 
festivalio-konkurso „Judančio pasaulio ri-
tmais“ laureatas (2012 m., Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja Asta Grybienė

• XII Leono Povilaičio tarptautinio šiuo-
laikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos 
festivalio-konkurso diplomantas (2011 m., 
Vilnius)

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailinin-
kų festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ laureatas (2012 m., Vilnius)

paulius 
sTanulionis 

martynas 
sTRazDas

Fortepijonas, mokytoja Vilma Jasudėnaitė

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailinin-
kų festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduo-
ju, piešiu“ laureatas (2012 m., Vilnius)

simonas 
oKas

Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailinin-
kų festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ laureatas (2012 m., Vilnius)

kristijonas 
MockeviČius
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Išilginė fleita, mokytojas  
Algirdas Rakauskas,  
koncertmeisterė  
Renata Milašiūtė-Drungilienė

• XX respublikinio Juozo Pakalnio jau-
nųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamai-
siais instrumentais konkurso laureatas 
(II vieta, 2012 m., Kaunas)

Išilginė fleita, mokytojas  
Algirdas Rakauskas,  
koncertmeisterė  
Renata Milašiūtė-Drungilienė

• XX respublikinio Juozo Pakalnio jau-
nųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamai-
siais instrumentais konkurso laureatas 
(III vieta, 2012 m., Kaunas)

lukas 
Jonušas

Šarūnas 
Galinis

Klarnetas, mokytojas  
Gediminas Pamakštys,  
koncertmeisterė Jelena Litvinova

• XX respublikinio Juozo Pakalnio jau-
nųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamai-
siais instrumentais konkurso laureatas 
(III vieta, 2012 m., Kaunas)

Saksofonas, mokytojas  
Gediminas Pamakštys,  
koncertmeisterė Jelena Litvinova

• XX respublikinio Juozo Pakalnio jau-
nųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamai-
siais instrumentais konkurso laureatas 
(III vieta, 2012 m., Kaunas)

lukas 
kevliČius

aurimas 
pieČiukaitis
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Išilginė fleita, mokytoja Daiva Tumėnaitė, 
koncertmeisterė Jelena Litvinova

• XX respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų 
atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais ins-
trumentais konkurso laureatas (III vieta, 
2012 m., Kaunas)

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailinin-
kų festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduo-
ju, piešiu“ diplomantas (2012 m., Vilnius)

Vokalas, mokytoja Ramunė Rimkienė, 
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė 
(diplomas už meistriškumą ir originalu-
mą)

• Respublikinio jaunųjų dainininkų fes-
tivalio-konkurso „Dainos sparnais aplink 
pasaulį“ laureatas (I vieta, 2012  m., 
Vilnius)

povilas 
Mikeliūnas

Dominykas 
vidžiūnas

Fortepijonas, mokytoja Živilė Survilaitė

• Tarpmokyklinio mažųjų pianistų etiu-
dų konkurso „Besivejant natą“ laureatas 
(2012 m., Vilnius)

Saksofonas, mokytojas Kęstutis Kuncė

• VIII tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinės 
muzikos konkurso-festivalio „Giovani virtuosi“ 
diplomantas (2011 m., Alytus)

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ diplomantas, koncertmeisterė Agnė 
Valiulytė (2012 m., Vilnius)

• Vilniaus miesto jaunųjų atlikėjų mažojo 
festivalio-konkurso „Judančio pasaulio ritmais“ 
laureatas (2012 m., Vilnius)

Radvilas 
pelanis 

deividas 
KaiRys
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Fortepijonas, mokytoja Audronė Aleksandravičiūtė

• XII Leono Povilaičio tarptautinio šiuolaikinės 
lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalio-konkurso 
diplomantas (2011 m., Vilnius)

• Respublikinio festivalio-konkurso „Šeimų ringas“ 
laureato diplomas kūrybingiausiai Traubų šeimai 
(2012 m., Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova

• Vilniaus miesto jaunųjų atlikėjų mažojo fes-
tivalio-konkurso „Judančio pasaulio ritmais“ 
laureatas (2012 m., Vilnius)

adomas 
TRauBas 

emilis 
JasaiTis

Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, meno vadovas ir 
dirigentas Vytautas Miškinis, chormeisteriai Gitana Trimirkaitė, 
Natalija Ranceva, Rita Nenėnaitė, Romas Skapas, koncertmeisterė 
Loreta Kuliešiuvienė
• Lietuvos televizijos patriotinių dainų konkurso „Yra šalis“ laureatas (2011 m., Vilnius)
• IX tarptautinis berniukų chorų festivalis Poznanėje (2010 m., Lenkija)
• XI festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ (2010 m., Vilnius)
• XII festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ (2011 m., Kaunas)
• Sakralinės muzikos festivalis (2011 m., Kaunas)
• IV Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ (2011 m., Klaipėda)
• Vilniaus festivalis. V. Bartulio „Requiem“ premjera (2011 m., Vilnius)
• XVI Pažaislio muzikos festivalis (2011 m., Kaunas)
• Advento muzikos festivalis (2011 m., Vilnius)
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Pradinio muzikinio ugdymo, I mokymosi metų choras, 
vadovė Eglė Čigriejūtė-Strolienė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

Pradinio muzikinio ugdymo, II mokymosi metų choras,
 vadovė Edita Narmontienė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė
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Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ 
meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis 
chormeisteriai Gitana Trimirkaitė, Natalija Ranceva, Rita Nenėnaitė, Romas Skapas, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė
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Pradinio muzikinio ugdymo, III mokymosi metų choras, 
vadovė Daiva Leipuvienė, koncertmeisterė Svaja Skučienė

Pradinio muzikinio ugdymo, IV mokymosi metų choras, 
vadovė Renata Kuncienė, koncertmeisterė Svaja Skučienė
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V muzikos festivalis „Pavasa-
rio gaida“ (pradinio muziki-

nio ugdymo, IV mokymosi 
metų choras, vadovė Daiva 

Leipuvienė, koncertmeisterė 
Svaja Skučienė, Klaipėdos 

raj., Gargždai, 2010 m.)

VI respublikinis vaikų meno 
festivalis „Aš – mažytė pasau-
lio dalis“ (pradinio muzikinio 
ugdymo, IV mokymosi metų 
choras, vadovė Daiva Leipu-
vienė, koncertmeisterė Svaja 
Skučienė, 2010 m., Šiauliai)

XI festivalis-akcija „Lietu-
vos berniukai prieš smurtą 
ir narkomaniją“ (pradinio 

muzikinio ugdymo, I–IV 
mokymosi metų chorai, va-
dovės Eglė Čigriejūtė-Stro-

lienė, Renata Kuncienė, 
Daiva Leipuvienė, koncer-
tmeisterė Loreta Kuliešiu-

vienė, 2010 m., Vilnius)

IV Lietuvos vaikų ir jau-
nimo chorų festivalis-
konkursas „Mes Lietuvos 
vaikai“ (pradinio muzi-
kinio ugdymo, IV moky-
mosi metų choras, vadovė 
Eglė Čigriejūtė-Strolienė, 
koncertmeisterė Loreta 
Kuliešiuvienė, 2011 m., 
Klaipėda)
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XII festivalis-akcija „Lietuvos ber-
niukai prieš smurtą ir narkomani-
ją“ (pradinio muzikinio ugdymo, 
III mokymosi metų choras, vadovė 
Renata Kuncienė, koncertmeisterė 
Svaja Skučienė, 2011 m., Kaunas)

Vilniaus miesto muzikos mokyklų jau-
nučių chorų festivalis „Vilniaus viever-

sėliai“ (pradinio muzikinio ugdymo, 
II mokymosi metų choras, vadovė 

Edita Narmontienė, koncertmeisterė 
Loreta Kuliešiuvienė, 2012 m.)

Fortepijonas, mokytoja  
Raminta Gutauskienė

• XII Leono Povilaičio tarp-
tautinio šiuolaikinės lietuviš-
kos fortepijoninės muzikos 
festivalio-konkurso diplo-
mantas (2011 m., Vilnius)

Rokas 
Kelevišius 

Fortepijonas, mokytoja 
Rima Podprugina

• XII Leono Povilaičio tarp-
tautinio šiuolaikinės lietuviš-
kos fortepijoninės muzikos 
festivalio-konkurso diplo-
mantas, nominacija „Už ge-
riausią L. Povilaičio kūrinio 
atlikimą“ (2011 m., Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja  
Rima Podprugina

• XII Leono Povilaičio tarp-
tautinio šiuolaikinės lietuviš-
kos fortepijoninės muzikos fes-
tivalio-konkurso diplomantas  
(2011 m., Vilnius)

Daniel 
KRauTeR 

Robertas 
KlimašausKas
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Fortepijonas, mokytoja  
Vilma Jasudėnaitė

• XII Leono Povilaičio 
tarptautinio šiuolaikinės 
lietuviškos fortepijoninės 
muzikos festivalio-konkur-
so diplomantas (2011 m., 
Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja  
Rima Podprugina

• V respublikinio jau-
nųjų atlikėjų ir dailinin-
kų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduo-
ju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja Loreta Kuliešiuvienė

Išilginė fleita, mokytojas Algirdas Rakauskas

• XII Leono Povilaičio tarptautinio šiuolaiki-
nės lietuviškos fortepijoninės muzikos festiva-
lio-konkurso diplomantas kamerinių ansam-
blių kategorijoje (2011 m., Vilnius)

Mančius 
veselausKas

aistis 
BaRzinsKas

paulius 
naRkeviČius

Saksofonas, mokytojas Kęstutis Kuncė

Fortepijonas, mokytoja Asta Grybienė

• XII Leono Povilaičio tarptautinio 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės 
muzikos festivalio-konkurso diploman-
tas kamerinių ansamblių kategorijoje  
(2011 m., Vilnius)

povilas 
Bužinskas

pilypas povilas 
šmeRGelis 

Teodoras 
šaulys 

Fortepijonas, mokytoja  
Liudmila Ikonikova

• XI respublikinio fortepi-
joninių ansamblių festiva-
lio-konkurso „Skambinu su 
draugu“ jauniausio ansamblio 
dalyvio diplomas (2011 m., 
Elektrėnai)

• V respublikinio jaunųjų at-
likėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

adomas 
Čenkus

Fortepijonas, mokytoja  
Danutė Kemeklytė

• V respublikinio jaunųjų at-
likėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

Jokūbas 
DoviDas
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Fortepijonas, mokytoja  
Agnė Valiulytė

• XII Leono Povilaičio tarptautinio 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijo-
ninės muzikos festivalio-konkurso 
diplomantas (2011 m., Vilnius)

• V respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2012 m., Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja  
Agnė Valiulytė

• XII Leono Povilaičio tarp-
tautinio šiuolaikinės lietuviš-
kos fortepijoninės muzikos 
festivalio-konkurso diplo-
mantas (2011 m., Vilnius)

Fortepijonas, mokytoja 
Liudmila Ikonikova

• VIII tarptautinio jaunųjų 
atlikėjų kamerinės muzikos 
konkurso-festivalio „Giovani 
virtuosi“ diplomantas  
(2011 m., Alytus)

Rapolas 
ČeReŠkeviČius

Kostas 
JonuTis 

augustinas  
Rūkas

Fortepijonas, mokytoja 
Liudmila Ikonikova

• XI respublikinio fortepijoni-
nių ansamblių festivalio-kon-
kurso „Skambinu su draugu“ 
jauniausio ansamblio dalyvio 
diplomas (2011 m., Elektrėnai)

• V respublikinio jaunųjų 
atlikėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

Išilginė fleita, mokytoja 
Daiva Tumėnaitė,  
koncertmeisterė  
Jelena Litvinova

• V respublikinio jaunųjų at-
likėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

Juozapas 
RylišKis

vincentas 
RylišKis

Fortepijonas, mokytoja  
Agnė Valiulytė

• Tarpmokyklinio mažųjų 
pianistų etiudų konkurso 
„Besivejant natą“ diplomas 
„Už muzikalų atlikimą“  
(2012 m., Vilnius)

Jurgis  
JuRGaiTis
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Fortepijonas, mokytoja  
Danutė Kemeklytė

• V respublikinio jaunųjų 
atlikėjų ir dailininkų fes-
tivalio-konkurso „Skam-
binu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2012 m., 
Vilnius)

Išilginė fleita, mokytoja 
Dalė Juozapavičiūtė,  
koncertmeisteris  
Juozas Rimtenis Šimulynas

• V respublikinio jaunųjų at-
likėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

lukas 
eigėlis

Rokas 
GlusKinas

Gitara, mokytojas  
Jonas Gadišauskas

• V respublikinio jaunųjų at-
likėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

adomas 
levinas

Fortepijonas, mokytoja  
Loreta Kuliešiuvienė

• V respublikinio jaunųjų 
atlikėjų ir dailininkų festi-
valio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ diplo-
mantas (2012 m., Vilnius)

Hermis 
kaspeRaviČius

Fortepijonas, mokytoja  
Alva Zagorskaitė 

• V respublikinio jaunųjų at-
likėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

dovydas 
stankeviČius

Fortepijonas ir dainuojamoji 
poezija, mokytoja  
Liudmila Ikonikova

• Respublikinio šeimyninio mu-
zikavimo festivalio „Šeimyninio 
muzikavimo džiaugsmas“ nomi-
nacija „Už originalumą“  
(2010 m., Vilnius)

nojus ir giedrius 
aRBaČiauskai



30 31

Fortepijonas, mokytoja 
Aleksandra Ingaunytė

• V respublikinio jaunųjų at-
likėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaiz-
duoju, piešiu“ diplomantas 
(2012 m., Vilnius)

lukas  
pastaRnokas

Fortepijonas, mokytoja Alva Zagorskaitė

• XI respublikinio fortepijoninių ansamblių festivalio-
konkurso „Skambinu su draugu“ diplomantai  
(2011 m., Elektrėnai)

Gustas 
MikutaviČius

liudvikas 
šalna

pijus 
miKailas 

Instrumentinis ansamblis „Ąžuoliukas“,  
vadovas Gediminas Pamakštys




