
Vilniaus „Ąžuoliuko“  
muzikos mokyklos mokiniai –  
konkursų ir festivalių laureatai  

bei diplomantai
2012-2013 m.



Liudvikas Šalna
Fortepijonas, mokytoja Alva Zagorskaitė
	 Tarptautinio jaunimo muzikos festivalio-konkurso  

„Su muzika per Europą“ (Lietuva-Italija 2012) laureatas  
(III vieta, 2012 m., Vilnius)

Mantas Migauskas 
Fortepijonas, mokytoja Aušra Šikšnelienė
	 Tarptautinio jaunųjų pianistų festivalio-konkurso „Terra 

musica“ diplomas „Už subtiliausią kantileninės pjesės 
interpretaciją“ (2012 m., Druskininkai)

Justas Stakionis
Saksofonas, mokytojas  
Kęstutis Kuncė

Rapolas Čereškevičius
Fortepijonas, mokytojos Agnė Enčienė ir Izabela Dakinevičiūtė
	 VII tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkurso „Sąskambiai“ 

laureatai (2013 m., Vilnius)

Paulius Stanulionis
Fortepijonas, mokytoja  
Aušra Šikšnelienė
	 Respublikinio jaunųjų pianistų  

festivalio-konkurso „Judančio pasaulio  
ritmais“ laureatas (2012 m., Vilnius)



Martynas Strazdas ir mokytoja Asta Grybienė 
(fortepijonas)  
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų 

instrumentinių duetų festivalio-konkurso „Mokytojas 
ir Mokinys“ laureatai (2013 m., Vilnius)

Adomas Traubas ir mokytoja Audronė 
Aleksandravičiūtė (fortepijonas)
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų 

instrumentinių duetų festivalio-konkurso „Mokytojas 
ir Mokinys“ laureatai (2013 m., Vilnius)

Hermis Kasperavičius  
ir mokytoja  
Loreta Kuliešiuvienė  
(fortepijonas)
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų instrumentinių 

duetų festivalio-konkurso „Mokytojas ir Mokinys“ 
laureatai (2013 m., Vilnius)

Rytis Kiškis  
ir mokytoja 
Daiva Tumėnaitė 
(fleita), 
koncertmeisterė 
Renata Milašiūtė-Drungilienė
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų instrumentinių duetų festivalio-

konkurso „Mokytojas ir Mokinys“ laureatai (2013 m., Vilnius)

	 I Vilniaus krašto muzikos mokyklų jaunųjų fleitistų festivalio „Fleitos kelionės“ 
nominacija „Už artistiškumą ir nuoširdų muzikavimą“ (2012 m., Vilnius)



Patrikas Balsys ir  
mokytojas Arvydas Barzinskas (trimitas), 
koncertmeisteris Juozas Rimtenis Šimulynas
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų 

instrumentinių duetų festivalio-konkurso „Mokytojas ir 
Mokinys“ laureatai (2013 m., Vilnius)

Tomas Lukošius ir  
mokytoja Loreta Kuliešiuvienė (fortepijonas)
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų 

instrumentinių duetų festivalio-konkurso „Mokytojas ir 
Mokinys“ diplomantai (2013 m., Vilnius)

Lukas Eigėlis, mokytojos Jelena Litvinova ir Renata Milašiūtė-
Drungilienė (fortepijonas)
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų instrumentinių duetų  

festivalio-konkurso „Mokytojas ir Mokinys“ diplomantai  
(2013 m., Vilnius)

Simonas Okas ir mokytoja Vilma Jasudėnaitė (fortepijonas)
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų instrumentinių  

duetų festivalio-konkurso „Mokytojas ir Mokinys“ diplomantai  
(2013 m., Vilnius)



Adomas Mačiuika  
ir mokytojas Algirdas Rakauskas (išilginė fleita), 
koncertmeisterė Renata Milašiūtė-Drungilienė
	 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų 

instrumentinių duetų festivalio-konkurso „Mokytojas 
ir Mokinys“ diplomantai (2013 m., Vilnius)

Radvilas Pelanis 
Fortepijonas, mokytoja Živilė Survilaitė
	 Vilniaus krašto muzikos mokyklų programinės 

muzikos festivalio-konkurso „Iš muzikos lobių 
skrynios“ laureatas (2013 m., Vilnius)

Rokas Valentinavičius
Fortepijonas, mokytoja Aušra Šikšnelienė
	 Vilniaus krašto muzikos mokyklų programinės 

muzikos festivalio-konkurso „Iš muzikos lobių 
skrynios“ laureatas (2013 m., Vilnius)

Matas Išaras
Fortepijonas, mokytoja Živilė 
Survilaitė
Dominykas Vidžiūnas
Vokalas, mokytoja Ramunė 
Rimkienė 
	 Vilniaus krašto muzikos mokyklų 

programinės muzikos festivalio-
konkurso „Iš muzikos lobių skrynios“ 
laureatas (2013 m., Vilnius)



Povilas Mikeliūnas
Išilginė fleita, mokytoja Daiva Tumėnaitė, 
koncertmeisterė Renata Milašiūtė-
Drungilienė
	 I Vilniaus krašto muzikos mokyklų jaunųjų 

fleitistų festivalio „Fleitos kelionės“ nominacija 
„Už artistiškumą ir nuoširdų muzikavimą“  
(2012 m., Vilnius)

Ramūnas Kalinauskas (išilginė fleita)
Justas Mikulskas (išilginė fleita)
mokytoja Daiva Tumėnaitė 
Lukas Eigėlis (fortepijonas)
mokytoja Jelena Litvinova 
	 I Vilniaus krašto muzikos mokyklų 

jaunųjų fleitistų festivalio „Fleitos 
kelionės“ nominacija „Už artistiškumą ir 
nuoširdų muzikavimą“ (2012 m., Vilnius)

Martynas Arbačiauskas 
(išilginė fleita)
mokytojas Algirdas 
Rakauskas 
Adomas Levinas (gitara)
Paulius Vainoras (gitara)
mokytojas Jonas 
Gadišauskas 

	 I Vilniaus krašto muzikos mokyklų jaunųjų 
fleitistų festivalio „Fleitos kelionės“ nominacija 
„Už artistiškumą ir nuoširdų muzikavimą“ 
(2012 m., Vilnius)

Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, 
meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis,
chormeisteriai Gitana Trimirkaitė, Natalija Ranceva,  
Rita Nenėnaitė, Romas Skapas,
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

	 Respublikinė moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“  
(2012 m., Vilnius)

	 XIII festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“  
(2012 m., Klaipėda)

	 Sakralinės muzikos festivalis Šv. Kazimiero bažnyčioje (2012 m., Vilnius)
	 Tęstinis projektas „Kalėdų muzikos savaitė“: koncertas „Kalėdų žvaigždei 

sužibus...“ (2012 m., Vilnius)
	 Tęstinis projektas: koncertas Tėvo dienai „Dovana Tėvui“ (2012 m., Vilnius)



Pradinio muzikinio ugdymo,  
I mokymosi metų choras, vadovė Renata Kuncienė,
koncertmeisterė Svaja Skučienė
	 Tęstinis projektas: koncertas „Skamba Kalėdų varpeliai” (2012-12-16, 

Vilnius)
	 Tęstinis projektas: koncertas „Dainelė Tėvynei“ (2013-03-13, Vilnius)
	 Tęstinis projektas: VII koncertas „Muzikuokime drauge“ (2013-04-05, 

Vilnius)

Pradinio muzikinio ugdymo, IV mokymosi metų choras,
vadovė Renata Kuncienė, koncertmeisterė Svaja Skučienė
	 Respublikinė moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“  

(2012 m., Vilnius)
	 XIII festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“  

(2012 m., Klaipėda)
	 Tęstinis projektas: koncertas Tėvo dienai „Dovana Tėvui“ (2012-06-03, Vilnius)
	 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: koncertas „Aš myliu mamytę“  

(2012-05-06, Vilnius)

Pradinio muzikinio ugdymo, II mokymosi metų choras,
vadovė Eglė Čigriejūtė Strolienė,
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė
	 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: koncertas „Aš myliu mamytę“ (2012-05-06, 

Vilnius)
	 Tęstinis projektas: koncertas Tėvo dienai „Dovana Tėvui“ (2012-06-03, Vilnius)
	 Tęstinis projektas: koncertas „Skamba Kalėdų varpeliai” (2012-12-16, Vilnius)
	 Tęstinis projektas: koncertas „Dainelė Tėvynei“ (2013-03-13, Vilnius)
	 XIX Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunučių chorų festivalis „Vilniaus 

vieversėliai“ (2013-03-16, Vilnius)
	 Labdaros projektas „Atsigręžk į vaikus“ (2013-04-14, Vilnius)



Pradinio muzikinio ugdymo,  
III mokymosi metų choras, 
vadovė Edita Narmontienė, 
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė
	 Respublikinė moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – 

Lietuva“ (2012 m., Vilnius)
	 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: koncertas „Aš myliu 

mamytę“ (2012-05-06, Vilnius)
	 Tęstinis projektas: koncertas Tėvo dienai „Dovana 

Tėvui“ (2012-06-03, Vilnius)
	 Tęstinis projektas: koncertas „Skamba Kalėdų varpeliai” 

(2012-12-16, Vilnius)

Pradinio muzikinio ugdymo, 
IV mokymosi metų choras, 
vadovė Daiva Leipuvienė, 
koncertmeisterė Svaja Skučienė
	 Respublikinė moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“ 

(2012 m., Vilnius), Daiva Leipuvienė – dainų šventės dirigentė
	 XIII festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ (2012 m., Klaipėda)
	 Tęstinis projektas „Kalėdų muzikos savaitė“: koncertas „Kalėdų 

žvaigždei sužibus...“ (2012 m., Vilnius)
	 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: koncertas „Aš myliu mamytę“ 

(2012-05-06, Vilnius)
	 Tęstinis projektas: koncertas Tėvo dienai „Dovana Tėvui“  

(2012-06-03, Vilnius)
	 Tęstinis projektas: teatralizuota muzikinė pasaka „Muzikos 

garsai“ (2012-2013 m., Vilnius)




