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

bei diplomantai
2013-2014 m.



Justas Stakionis
Saksofonas, mokytojas Kęstutis Kuncė
Rapolas Čereškevičius
Fortepijonas, mokytoja Izabela Dakinevičiūtė
	 IV tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso 

„Muzikinė akvarelė-2014“ laureatai, III vieta (2014 m., 
Anykščiai)

Vincentas Bernotas
Išilginė fleita, mokytoja Dalė Juozapavičiūtė
Ramūnas Kalinauskas
Išilginė fleita, mokytoja Daiva Tumėnaitė
Lukas Eigėlis 
Fortepijonas, mokytoja Jelena Litvinova 
	 IV tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso 

„Muzikinė akvarelė-2014“ diplomantai (2014 m., 
Anykščiai)



Matas Filonovas
Adomas Mačiuika
Jurgis Šaliamoras
Martynas Arbačiauskas
Išilginė fleita, mokytojas Algirdas Rakauskas
	 IV tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė-2014“ 

diplomantai (2014 m., Anykščiai)

Matas Zaleckis
Fortepijonas, mokytoja Živilė Survilaitė
	 II tarptautinio instrumentinės muzikos 

konkurso „Muzikinė mažųjų mozaika“ 
diplomantas (2014 m., Alytus)

	 III Lietuvos jaunųjų pianistų festivalio-
konkurso ,,Judančio pasaulio ritmais“ 
laureatas (2014 m., Vilnius)

	 Lietuvos muzikos mokyklų programinės 
muzikos festivalio-konkurso ,,Iš muzikos 
lobių skrynios“ laureatas (2014 m., Vilnius)

 VII tarptautinis jaunųjų atlikėjų ir 
kompozitorių konkursas „Muzikos garsai“ 
laureatas, II vieta (2014m., Vilnius)

 Respublikinio jaunųjų pianistų etiudų 
konkurso „Mažieji virtuozai“ diplomantas 
(2014 m., Vilnius)



Algirdas Leonardas Poškus
Gitara, mokytoja Vaidotė Benaitienė
Augustas Poškus 
Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova

 Tarptautinio šeimyninio muzikavimo festivalio 
„Muzikuojame šeimoje-2014“ „Geriausiai 
pasirodžiusio vienos kartos šeimyninio 
ansamblio“ nominantai (2014 m., Kaunas)

Martynas 
Arbačiauskas
Išilginė fleita, mokytojas 
Algirdas Rakauskas, 
koncertmeisteris 
Robertas Šiurys

 XXII respublikinio 
Juozo Pakalnio jaunųjų 
atlikėjų pučiamaisiais 
ir mušamaisiais 
instrumentais konkurso 
diplomantas (2014 m., 
Kaunas)

Adomas Mačiuika
Išilginė fleita, mokytojas 
Algirdas Rakauskas, 
koncertmeisteris 
Robertas Šiurys

 XXII respublikinio 
Juozo Pakalnio jaunųjų 
atlikėjų pučiamaisiais 
ir mušamaisiais 
instrumentais konkurso 
laureatas, III vieta 
(2014 m., Kaunas)

Matas Filonovas
Išilginė fleita, mokytojas 
Algirdas Rakauskas, 
koncertmeisteris 
Robertas Šiurys

 XXII respublikinio 
Juozo Pakalnio jaunųjų 
atlikėjų pučiamaisiais 
ir mušamaisiais 
instrumentais konkurso 
laureatas, III vieta 
(2014 m., Kaunas)



Herkus Gedmantas
Trimitas, mokytojas Arvydas Barzinskas, 
koncertmeisteris Robertas Šiurys

 XXII respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų 
pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso 
diplomantas (2014 m., Kaunas)

Lukas Kevličius
Klarnetas, mokytojas Gediminas Pamakštys,  
koncertmeisterė Jelena Litvinova

 XXII respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 
mušamaisiais instrumentais konkurso diplomantas (2014 m., Kaunas)



Vytautas Grigelevičius
Fortepijonas, mokytoja Aleksandra Ingaunytė

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
laureatas (2014 m., Vilnius)

 XIII Leono Povilaičio respublikinio šiuolaikinės 
lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalio-konkurso 
laureatas (2013 m., Vilnius)

 „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos X-jo jaunųjų pianistų 
gamų konkurso laureatas, I vieta (2013 m., Vilnius) 

Kristijonas Mockevičius
Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ laureatas (2014 m., Vilnius)



Rapolas Okas
Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina

 Respublikinio antrojo muzikos instrumento (fortepijono) mokinių konkurso 
„Su šypsena“ laureatas, I vieta (2014 m., Kaunas)

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas (2014 m., Vilnius)

 XIII Leono Povilaičio respublikinio šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės 
muzikos festivalio-konkurso laureatas (2013 m., Vilnius)

Pijus Narijauskas
Fortepijonas, mokytoja Loreta Kuliešiuvienė

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ laureatas ir publikos simpatijų 
nominantas (2014 m., Vilnius)



Paulius Vainoras
Gitara, mokytojas Jonas Gadišauskas

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
laureatas (2014 m., Vilnius)

Pranas Žeromskas
Gitara, mokytoja Vaidotė Benaitienė

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
laureatas (2014 m., Vilnius)



Laimis Šimkevičius
Fortepijonas, mokytoja Aleksandra Ingaunytė

 XIII Leono Povilaičio respublikinio šiuolaikinės 
lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalio-konkurso 
laureatas (2013 m., Vilnius)

Paulius Stanulionis
Fortepijonas, mokytoja  
Aušra Šikšnelienė

 XIII Leono Povilaičio respublikinio 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės 
muzikos festivalio-konkurso laureatas 
(2013 m., Vilnius)



Povilas Kašauskas
Fortepijonas, mokytoja Renata Milašiūtė-
Drungilienė

 XIII Leono Povilaičio respublikinio 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos 
festivalio-konkurso diplomantas (2013 m., 
Vilnius)

Simonas Okas 
Fortepijonas, mokytoja Vilma Jasudėnaitė

 Lietuvos muzikos mokyklų programinės 
muzikos festivalio-konkurso ,,Iš muzikos lobių 
skrynios“ laureatas (2014 m., Vilnius)

 „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos Jaunųjų 
dirigentų konkurso laureatas, III vieta 
(2014 m., Vilnius)

Martynas Strazdas 
Fortepijonas, mokytoja Asta Grybienė

 Respublikinio antrojo muzikos instrumento 
(fortepijono) mokinių konkurso „Su šypsena“ 
laureatas, III vieta (2014 m., Kaunas)

 XIII Leono Povilaičio respublikinio 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos 
festivalio-konkurso diplomantas (2013 m., 
Vilnius)

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ diplomantas (2014 m., Vilnius)



Aleksandr Leonov
Išilginė fleita, mokytoja Dalė Juozapavičiūtė, 
koncertmeisteris Juozas Rimtenis Šimulynas

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju,  
piešiu“ diplomantas (2014 m., Vilnius)

Mindaugas Jonas Strauka
Fortepijonas, mokytoja Asta Grybienė

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ diplomantas (2014 m., Vilnius)

 „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos X-jo jaunųjų 
pianistų gamų konkurso laureatas, I vieta 
(2013 m., Vilnius)



Aistis Barzinskas
Fortepijonas, mokytoja Rima 
Podprugina

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 
dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ diplomantas (2014 m., 
Vilnius)

 XIII Leono Povilaičio respublikinio 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės 
muzikos festivalio-konkurso diplomantas 
ansamblių kategorijoje (2013 m., Vilnius)

Tautvydas Kairys
Trimitas, mokytojas Arvydas Barzinskas

 XIII Leono Povilaičio respublikinio 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės 
muzikos festivalio-konkurso diplomantas 
ansamblių kategorijoje (2013 m., Vilnius)

Kostas Jonutis
Jurgis Jurgaitis
Fortepijonas, mokytojos Vilma 
Jasudėnaitė ir Agnė Enčienė

 XIII Leono Povilaičio respublikinio 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės 
muzikos festivalio-konkurso 
diplomantai ansamblių kategorijoje 
(2013 m., Vilnius)



Oskaras Čebatariūnas
Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ diplomantas (2014 m., Vilnius)

Domininkas Adomas Ivanauskas
Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 
festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ diplomantas (2014 m., Vilnius)

Adomas Pivoriūnas
Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova

 XIII respublikinio fortepijoninių ansamblių 
konkurso-festivalio „Skambinu su draugu“ 
diplomatas (2013 m., Vilnius)

 Lietuvos muzikos mokyklų programinės 
muzikos festivalio-konkurso ,,Iš muzikos lobių 
skrynios“ diplomantas (2014 m., Vilnius)



Martynas Sabaitis
Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova

 XIII respublikinio fortepijoninių ansamblių 
konkurso-festivalio „Skambinu su draugu“ 
diplomatas (2013 m., Vilnius)

Jonas Girijotas
Fortepijonas, mokytoja Aleksandra Ingaunytė

 Lietuvos muzikos mokyklų programinės muzikos 
festivalio-konkurso ,,Iš muzikos lobių skrynios“ 
diplomantas (2014 m., Vilnius)

Radvilas Pelanis 
Ugnius Mardosa
Fortepijonas, mokytoja  
Živilė Survilaitė

 Lietuvos muzikos mokyklų 
programinės muzikos festivalio-
konkurso ,,Iš muzikos lobių skrynios“ 
diplomantai (2014 m., Vilnius)



Jokūbas Vakaris Lapienis
Fortepijonas, mokytoja Vilma Jasudėnaitė

 Lietuvos muzikos mokyklų programinės 
muzikos festivalio-konkurso ,,Iš muzikos lobių 
skrynios“ diplomantas (2014 m., Vilnius)

Napalys Trainauskas
Fortepijonas, mokytoja Alva Zagorskaitė

 Respublikinio antrojo muzikos instrumento (fortepijono) 
mokinių konkurso „Su šypsena“ diplomas „Už virtuozinę 
pjesę“ (2014 m., Kaunas)

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ diplomantas 
(2014 m., Vilnius)

 „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos X-jo jaunųjų pianistų gamų 
konkurso laureatas, I vieta (2013 m., Vilnius)



Adomas Levinas
Gitara, mokytojas Jonas Gadišauskas

 VI Respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2014 m., Vilnius)

Adomas Traubas 
Fortepijonas, mokytoja Audronė 
Aleksandravičiūtė

 XVIII Nacionalinio Balio Dvariono 
pianistų ir stygininkų konkurso Vilniaus 
miesto (regioninio) etapo nugalėtojas ir 
Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir 
stygininkų konkurso dalyvis (2014 m., 
Vilnius)



I m.m. choras, vadovė Daiva Leipuvienė,                         
koncertmeisterė Svaja Skučienė

Tęstinis projektas : koncertas „Skamba Kalėdų varpeliai“ (2013.12.22, Vilnius)
Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: koncertas „Pas motulę augau“ (2014.05.04, 
Vilnius)

II m.m. choras,  
vadovė Renata Kuncienė, 
koncertmeisterė  
Svaja Skučienė

Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: 
koncertas „Mamytė – ryto 
spindulėlis“ (2013.05.05,Vilnius)
Tęstinis projektas : koncertas 
„Dovana Tėvui“ (2013.06.02, 
Vilnius)
Respublikinis jaunučių chorų 
festivalis „Seku, seku pasaką“ (2013.12.08, Vilnius)
Tęstinis projektas : koncertas „Skamba Kalėdų varpeliai“ (2013.12.22, Vilnius)
Tęstinis projektas : 25-mečio koncertas „Dainelė Tėvynei“ (2014.03.10, Vilnius)
XX Vilniaus muzikos mokyklų jaunučių chorų festivalis „Vilniaus vieversėliai“ 
(2014.03.29)
Tęstinis projektas „Dainuokime ir muzikuokime drauge“: IX koncertas 
(2014.04.01, Vilnius)
Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: koncertas „Pas motulę augau“ (2014.05.04, 
Vilnius)



III m. m. choras, vadovė Eglė Čigriejūtė Strolienė, 
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

Tęstinis projektas „Tau, 
Mamyte“: koncertas 
„Mamytė – ryto spindulėlis“ 
(2013.05.05,Vilnius)
Tęstinis projektas : koncertas 
„Dovana Tėvui“ (2013.06.02, 
Vilnius)
Respublikinis mokyklų chorų 
festivalis „Chorų šventė“ 

(2013.11.30, Vilnius)
Tęstinis projektas : 

koncertas „Skamba Kalėdų varpeliai“ (2013.12.22, Vilnius)
Tęstinis projektas : 25-mečio koncertas „Dainelė Tėvynei“ (2014.03.10, Vilnius)
Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: koncertas „Pas motulę augau“ (2014.05.04, Vilnius)

IV m.m. choras, vadovė Edita Narmontienė,           
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

Gastrolės Estijoje : koncertas Talino 
XII mokykloje (2013.04.19)
Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: 
koncertas „Mamytė – ryto spindulėlis“ 
(2013.05.05,Vilnius)
XIV festivalis – akcija  „Lietuvos 
berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ 
(2013.05.25, Tauragė)
Tęstinis projektas : koncertas „Dovana 
Tėvui“ (2013.06.02, Vilnius)
Tęstinis projektas „Kalėdų muzikos 
savaitė“ : Kalėdinis  koncertas 
(2013.12.26, Vilnius)

Dalyvavimas nacionalinės operos 
premjeroje : O.Narbutaitės  „Kornetas“ 
(2014.02.21,22, Vilnius)
Tęstinis projektas – akcija „Atsigręžk 
į vaikus“: labdaros  koncertas 
(2014.05.03, Vilnius)
Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“: 
koncertas „Pas motulę augau“ 
(2014.05.04, Vilnius)
XV festivalis – akcija   „Lietuvos 
berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ 
(2014.05.18, Klaipėda)



BERNIUKų IR JAUNUOLIų cHORAS „ĄŽUOLIUKAS“

Meno vadovas ir dirigentas prof. V. Miškinis, chormeisteriai 
Gitana Trimirkaitė, Natalija Ranceva, Rita Nenėnaitė,  
Romas Skapas, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė.

2013-05-15 Vilniaus arkikatedra
J. Brahms „Ein deutsches Requiem“
Dalyvavo  „Solvguten“ berniukų ir vyrų choras (Norvegija)
Solistai Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Liudas Mikalauskas (bosas),
Drameno simfoninis orkestras (Norvegija)
Dirigentas Per Kristian Skalstad.

2013-09-01 Vilniaus S.Daukanto aikštė
Koncertas „Beauštanti aušrelė“
Mokslo metų pradžiai ir Laisvės dienos 20-čiui paminėti

2013-10-01 Valdovų rūmai
Koncertas ES šalių kultūros ir sporto ministrų susitikime, skirtas paminėti 
Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungai

2013-10-10/13
Tarptautinis Baltoskandijos šalių berniukų chorų festivalis (Suomija)



2013-11-10 Vilniaus Arkikatedra
Koncertas, skirtas vargonininko Bernardo Vasiliausko  75-mečiui

2013-11-15 Taikomosios dailės muziejus
Koncertas Europos Sąjungos delegacijos nariams

2013-12-22 Šv. Kazimiero bažnyčia
Kalėdų muzikos festivalis

2013-12-26 Lietuvos nacionalinė filharmonija
Teatralizuotas koncertas visai šeimai
„Suspindo Betliejaus žvaigždė...“

2014-01-13 Vilniaus Kongresų rūmai
Laisvės gynėjų dienai
J. Brahms „Ein deutsches Requiem“
Valstybinis choras „VILNIUS” (Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas prof. 
Povilas Gylys) 
Šiaulių valstybinis kamerinis choras „POLIFONIJA” (Choro vadovas Tomas 
Ambrozaitis) 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (Meno vadovas ir vyriausiasis 
dirigentas Gintaras Rinkevičius) 

R.Dačkaus fotografija



Dirigentas: prof. VYTAUTAS MIŠKINIS
Solistai Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Kostas Smoriginas (baritonas)

2014-02-13 LMTA Didžioji salė
Jūratės Vyliūtės ir Gailos Kirdienės knygos “Lietuviai ir muzika Sibire“ 
pristatymas

2013-02-16 Lietuvos nacionalinė filharmonija
Iškilmingas Vasario 16-osios minėjimo koncertas

2014-03-05 Šv. Kotrynos bažnyčia, 

2014-04-09 Vilniaus Kongresų rūmai
Muzikinis projektas su Sauliumi Prūsaičiu ir Marijumi Mikutavičiumi

2014-05-18, 24, 25, 31
Lietuvos berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 
narkomaniją“








