
„Ąžuoliuko“ 
talentai

2017-2018 m.



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

2017-2018 m.



Augustas 
Poškus
Algirdas 
Leonardas 
Poškus
Gitara, mokytoja  
Vaidotė Benaitienė

•	 II tarptautinio klasikinės gitaros 
konkurso laureatai, III vieta ansamblių 
kategorijoje (2018 m., Vilnius)

•	 Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų 
pynė“ laureatai, I vieta akademinės 
muzikos kategorijos profesinės krypties 
pogrupyje (2017 m., Vilnius)

•	 VII respublikinio klasikinės gitaros 
konkurso „Cantabile“ laureatai,  
Grand Prix ansamblių kategorijoje  
(2018 m., Klaipėda)

Ignas VasileVičius
Fleita, mokytoja Daiva 
Tumėnaitė-Vizgirdienė,

koncertmeisterė Renata 
Milašiūtė-Drungilienė

•	 VI tarptautinio kamerinių ansamblių 
konkurso „Muzikinė akvarelė 2018“ 
diplomantas (2018 m., Anykščiai)

•	 XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio 
jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 
mušamaisiais instrumentais konkurso 
laureatas, II vieta (2018 m., Kaunas)

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 
dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas  
(2018 m., Vilnius)

Herkus 
GedmAntAs
Trimitas, mokytojas  
Arvydas Barzinskas,

koncertmeisteris  
Robertas Šiurys

•	 XI tarptautinio jaunųjų talentų konkurso 
„Tautiniai akcentai muzikoje“ laureatas, 
III vieta ansamblių grupėje  
(2017 m., Vilnius)

•	 XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio 
jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 
mušamaisiais instrumentais konkurso 
laureatas, II vieta (2018 m., Kaunas)

•	 Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalio-
konkurso „Linksmieji pasažai“ laureatas 
ansamblių grupėje (2018 m., Vilnius) 

•	 Respublikinio  jaunųjų atlikėjų festivalio 
„Vilniaus fanfaros“ geriausio trimitų 
kvarteto nominacija (2017 m., Vilnius) 



nojus  
Pudžemis
Fortepijonas, mokytoja  
Živilė Survilaitė

•	 VII tarptautinio lenkų fortepijoninės 
muzikos konkurso-festivalio,  
skirto F. Chopinui diplomantas  
(2018 m., Vilnius) 

Povilas 
kAšAuskAs
Fortepijonas, mokytojos 
Agnė Enčienė ir  
Solveiga Miliūtė

•	 VII tarptautinio lenkų fortepijoninės 
muzikos konkurso-festivalio, skirto  
F. Chopinui diplomantas  
(2018 m., Vilnius) 

Vakaris  
dAuGIrdA
Fortepijonas, mokytoja 
Aleksandra Ingaunytė

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
laureatas (2018 m., Vilnius)

rapolas  
okAs 
Fortepijonas, mokytoja  
Rima Podprugina

•	 VI tarptautinio kamerinių ansamblių 
konkurso „Muzikinė akvarelė 2018“ 
diplomantas (2018 m., Anykščiai)

radvilas  
PeLAnIs
Fortepijonas, mokytoja  
Živilė Survilaitė

•	 XI tarptautinio jaunųjų talentų 
konkurso „Tautiniai akcentai 
muzikoje“ laureatas, III vieta 
ansamblių grupėje (2017 m., Vilnius)



dominykas 
LAucIus
Fortepijonas, mokytoja  
Vilma Jasudėnaitė

•	 II respublikinio jaunųjų pianistų 
konkurso „Muzikos garsai“ laureatas 
(2018 m., Kaunas)

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 
dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas  
(2018 m., Vilnius)

•	 II instrumentalistų konkurso „Link 
Parnaso“ Grand Prix laimėtojas  
(2017 m., Vilnius)

dominykas 
GanceVičius
Fortepijonas, mokytoja  
Rima Podprugina

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 
dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas  
(2018 m., Vilnius)

•	 II instrumentalistų konkurso „Link 
Parnaso“ laureatas, diplomas už 
stilingiausiai atliktą baroko epochos pjesę 
(2017 m., Vilnius)

mindaugas  
Jonas strAukA
Fortepijonas, mokytoja  
Asta Grybienė

Jokūbas 
doVIdAs
Fortepijonas, mokytoja 
Margarita Marija Bilkienė

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
laureatas (2018 m., Vilnius)

•	 II instrumentalistų konkurso „Link 
Parnaso“ laureatas,  diplomas už 
virtuozinės pjesės atlikimą  
(2017 m., Vilnius)

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
laureatas (2018 m., Vilnius)

•	 VII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
festivalio-konkurso ,,Iš muzikos lobių 
skrynios“ laureatas (2018 m., Vilnius)



Lukas eiGėlis
Fortepijonas, mokytoja 
Margarita Marija Bilkienė
•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 

dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas (2018 m., 
Vilnius)

•	 Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalio-
konkurso „Linksmieji pasažai“ laureatas 
ansamblių grupėje (2018 m., Vilnius)

•	 II instrumentalistų konkurso „Link 
Parnaso“ laureatas, diplomas už 
stilingiausiai atliktą baroko epochos pjesę 
(2017 m., Vilnius)

Gabrielius  
GrIdzIuškA
Fortepijonas, mokytoja  
Vilma Jasudėnaitė
•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 

dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas  
(2018 m., Vilnius)

Augustas PuteIkIs
Vokalas, mokytoja  
Ramunė Rimkienė,
smuikas Loreta Ardzevičiūtė,
koncertmeisterė  
Loreta Kuliešiuvienė
•	 IV Respublikinio vokalinės muzikos 

konkurso-festivalio „Kol širdyje 
lakštingalos giedos” laureatas  
(2018 m., Švenčionėliai)

•	 Jaunųjų dainininkų festivalio-konkurso 
„Šalelėj Lietuvos“ laureatas , II vieta 
(2018 m.,Vilnius)

simonas čeika
Išilginė fleita, mokytojas  
Algirdas Rakauskas,  
koncertmeisteris  
Robertas Šiurys

•	 XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio 
jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 
mušamaisiais instrumentais konkurso 
diplomantas (2018 m., Kaunas)

•	 II instrumentalistų konkurso „Link 
Parnaso“ Grand Prix laimėtojas  
(2017 m., Vilnius)

Vilius VoVerIs
Fleita, mokytoja  
Dalė Juozapavičiūtė,  
koncertmeisterė  
Renata Milašiūtė-
Drungilienė

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2018 m., Vilnius)



Jokūbas  
mAtuIzA
Fortepijonas, mokytoja 
Audronė Aleksandravičiūtė

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2018 m., Vilnius)

Ignas  
GLušnys 
Fortepijonas, mokytoja  
Rima Podprugina 

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2018 m., Vilnius)

Adomas  
PLedAs 
Fortepijonas, mokytoja  
Živilė Survilaitė 

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2018 m., Vilnius)

dovydas 
stankeVičius 
Fortepijonas, mokytoja  
Alva Zagorskaitė

•	 VIII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2018 m., Vilnius)

mark  
škuLoV
Fortepijonas, mokytoja  
Liudmila Ikonikova

•	 V respublikinio papildomo muzikos 
instrumento (fortepijono) mokinių 
konkurso „Su šypsena“ diplomantas 
(2018 m., Kaunas)

•	 Respublikinio fortepijoninių ansamblių 
konkurso „Skambinu su draugu“ 
diplomantas (2018 m., Elektrėnai)

Adomas  
cHorocH 
Fortepijonas, mokytoja  
Loreta Kuliešiuvienė

•	 Respublikinio fortepijoninių ansamblių 
konkurso „Skambinu su draugu“ 
diplomantas (2018 m., Elektrėnai)



Juozapas 
ryLIškIs 

Fortepijonas, mokytoja 
Liudmila Ikonikova

•	 V respublikinio papildomo muzikos 
instrumento (fortepijono) mokinių 
konkurso „Su šypsena“ diplomantas 
(2018 m., Kaunas) 

martynas 
strAzdAs
Fortepijonas, mokytoja  
Asta Grybienė

•	 V respublikinio papildomo muzikos 
instrumento (fortepijono) mokinių 
konkurso „Su šypsena“ diplomantas 
(2018 m., Kaunas) 

dominykas 
čiulada 
Fortepijonas, mokytoja  
Aušra Šikšnelienė

•	 VII respublikinio jaunųjų atlikėjų 
festivalio-konkurso ,,Iš muzikos lobių 
skrynios“ diplomantas (2018 m., 
Vilnius)

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos  
mokyklos ii instrumentalistų 
konkurso „link Parnaso“ LAureAtAI 
(2017 m., Vilnius)

Simonas Čeika, išilginė fleita,  
Grand Prix laimėtojas, 
mokytojas Algirdas Rakauskas,  
koncertmeisteris Robertas Šiurys

Dominykas Laucius, 
fortepijonas, Grand Prix 
laimėtojas, mokytoja  
Vilma Jasudėnaitė

Vincentas Vičinas, 
saksofonas, diplomas už 
virtuozinės pjesės atlikimą, 
mokytojas Kęstutis Kuncė, 
koncertmeisterė Agnė Enčienė

Adomas Grigalavičius, 
fortepijonas, diplomas už 
virtuozinės pjesės atlikimą, 
mokytoja Rima Podprugina

Laurynas Remeikis, 
fortepijonas, diplomas už 
virtuozinės pjesės atlikimą, 
mokytoja Izabela Dakinevičiūtė

Mindaugas Jonas Strauka, 
fortepijonas, diplomas už virtuozinės 
pjesės atlikimą, mokytoja  
Asta Grybienė

Ugnius Misiūnas, fortepijonas,  
diplomas už stilingiausiai atliktą 
baroko epochos pjesę, mokytoja 
Izabela Dakinevičiūtė

Gvidas Strepetka, fortepijonas, 
diplomas už stilingiausiai atliktą 
baroko epochos pjesę, mokytoja 
Rima Podprugina

Dominykas Gancevičius, 
fortepijonas, diplomas už 
stilingiausiai atliktą baroko epochos 
pjesę, mokytoja Rima Podprugina

Lukas Eigėlis, fortepijonas,  
diplomas už stilingiausiai atliktą 
baroko epochos pjesę, mokytoja 
Margarita Marija Bilkienė



Herkus Gedmantas,  
dainius memėnas,  
Jokūbas krasauskas,  
renaud žilvinas stėphane rollin de 
la Garde de chambonas
Trimitai, mokytojas Arvydas Barzinskas

•	 Respublikinio jaunųjų atlikėjų festivalio „Vilniaus fanfaros“ geriausio trimitų kvarteto 
nominacija (2017 m., Vilnius) 

Hermano Perelšteino 
JaunųJų diriGentų konkurso 
LAureAtAI
(2018 m., Vilnius)

Nojus Žalys, i vieta, mokytoja Rita Nenėnaitė
Jokūbas Dovidas, ii vieta, mokytojas Gintaras Leipus
Rokas Valentinavičius, ii vieta, mokytoja Rita Nenėnaitė



JaunųJų dainininkų  
festIVALIo-konkurso  
„Šalelėj lietuvos“  
LAureAtAI 
(2018 m., Vilnius)

Arnas Dambrauskas, i vieta, mokytoja Renata Kuncienė
Nedas Petrauskas, i vieta ir specialus Gintarės Skerytės 
prizas „Už muzikines intencijas“, mokytoja Ramunė Rimkienė
Raigardas Gedvilas, ii vieta, mokytoja Tatjana Timkinaitė
Augustas Puteikis, ii vieta, mokytoja Ramunė Rimkienė
Pijus Sadauskas, iii vieta, mokytoja Edita Narmontienė
Augustas Žilys, iii vieta, mokytoja Daiva Leipuvienė
Lukas Velez Irizzary, specialus Vytauto Miškinio prizas 
„Už muzikinius lūkesčius“, mokytoja Natalija Ranceva
Koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

Jaunučių choras 
Vadovė Daiva Leipuvienė,
koncertmeisterė Svaja Skučienė

•	 2017-12-17 Tęstinis projektas „Skamba Kalėdų varpeliai“ –  
koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje

•	 2018-05-06 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ –  
koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje

•	 2018-06-03 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ –  
koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje





Jaunučių choras
Vadovė Renata Kuncienė,
koncertmeisterė Svaja Skučienė

•	 2017-05-07 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – koncertas Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje

•	 2017-06-04 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje

•	 2017-12-17 Tęstinis projektas „Skamba Kalėdų varpeliai“ – koncertas Šv. Kotrynos 
bažnyčioje

•	 2018-03-17 Tarpmokyklinis tęstinis bendravimo ir bendradarbiavimo projektas 
„Dainuokime ir muzikuokime drauge“ – koncertas Vilniaus Algirdo muzikos 
mokyklos Didžiojoje salėje

•	 2018-03-24 XXIV Vilniaus muzikos mokyklų jaunučių chorų festivalis „Vilniaus 
vieversėliai“ – koncertas Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje

•	 2018-05-06 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – koncertas Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje

•	 2018-05-16 Aštuntokų koncertas-egzaminas Šv. Kotrynos bažnyčioje

•	 2018-06-03 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje

Jaunučių choras
Vadovė Eglė Čigriejūtė Strolienė,
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

•	 2017-05-07 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – koncertas Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje

•	 2017-05-20 II šiaurės Lietuvos chorų festivalis Pasvalyje. Festivalio dirigentė Eglė 
Čigriejūtė Strolienė 

•	 2017-06-04 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje

•	 2017-11-25 Respublikinis festivalis „Chorų šventė“ Vilniuje

•	 2017-12-02 XV tarptautinė Kalėdinė labdaros mugė – koncertas Vilniaus Rotušėje

•	 2017-12-17 Tęstinis projektas „Skamba Kalėdų varpeliai“ – koncertas Šv. Kotrynos 
bažnyčioje

•	 2018-05-06 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – koncertas Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje

•	 2018-06-03 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje



Jaunučių choras 
Vadovė Edita Narmontienė, 
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

•	 2017-05-07 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ – koncertas Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje

•	 2017-06-04 Tęstinis projektas „Dovana Tėvui“ – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje

•	 2017-10-25 LR Konstitucijos egzamino nugalėtojų apdovanojimai  
LR Prezidentūroje

•	 2017-12-26 Teatralizuotas koncertas „Šv. Kalėdų šviesoje“ Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje

•	 2018-02-16 Šventinis koncertas „Dainuoju Lietuvą“ Katedros aikštėje

•	 2018-03-10 Koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, 
Vilniaus Kongresų rūmuose

•	 2018-03-21 Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas  
Šv. Kotrynos bažnyčioje

•	 2018-04-27 Vydūno filosofijos festivalis, skirtas 150-osioms gimimo  
metinėms – „Sveikata. Jaunumas. Grožė“ Šv. Kotrynos bažnyčioje

Berniukų ir Jaunuolių choro 
„Ąžuoliukas“ kamerinė GruPė
Dirigentas Linas Balandis

•	 2017-06-10 VI tarptautinis chorinės muzikos festivalis-konkursas „Auksinė Šalčios 
juosta“, I vieta ir specialus prizas už geriausiai atliktą religinį lietuvių kompozitorių kūrinį 
(Eisiškės)

•	 2017-06-21 Tarptautinis chorų festivalis, auksinis diplomas (Międzyzdroje, Lenkija)
•	 2017-2018 Projektas „Sakralinė muzika bažnyčiose“ – koncertai Valdovų rūmuose, 

Tytuvėnuose ir Stulgiuose, Pažaislyje, Molėtuose, Radviliškyje
•	 2017-11-02 „Bažnytinio choro samprata, misija ir raida Krikščionių bažnyčios apeigose“ – 

edukacinis koncertas Valdovų rūmuose
•	 2017-12-26 Teatralizuotas koncertas „Šv. Kalėdų šviesoje“ Lietuvos nacionalinėje 

filharmonijoje 
•	 2018-01-30 „Choras bažnyčios apeigose: samprata, repertuaras, atlikimo pobūdis“ – 

paskaita-koncertas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
•	 2018-05-05 Ortodoksų muzikos koncertas Vilniaus Skaisčiausiosios Dievo Motinos 

cerkvėje
•	 2018-05-13 Ortodoksų muzikos koncertas Vilniaus Arkangelo Mykolo cerkvėje
•	 2018-05-17 Tarptautinis  sakralinės muzikos festivalis-konkursas „Hajnowka“2018,  

Lenkija, I vieta



Berniukų ir Jaunuolių choras 
„Ąžuoliukas“
Meno vadovas prof. Vytautas Miškinis,
chormeisteriai Gitana Trimirkaitė, Rita Nenėnaitė,  
Romas Skapas, Linas Balandis,  
koncertmeisteris Rimvydas Mitkus

•	 2017-05-20 II šiaurės Lietuvos chorų festivalis Pasvalyje

•	 2017-09-20 Šventinė konferencija, skirta 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusios 
Lietuvių konferencijos 100-mečiui, Lietuvos Respublikos Seime

•	 2017-10-01 VII tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis – koncertas Šv. Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčioje 

•	 2017-11-30 Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Tėvynės labui“, skirto Lietuvos 
valstybės ir Lietuvos kariuomenės 100-mečiui paminėti, iškilminga apdovanojimo 
ceremonija ir parodos pristatymas Vilniaus Rotušėje

•	 2017-12-26 Teatralizuotas koncertas „Šv. Kalėdų šviesoje“ Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje

•	 2018-02-16 Šventinis koncertas 
„Dainuoju Lietuvą“ Katedros aikštėje

•	 2018-02-16 „Geltona. Žalia. Raudona“ – 
koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui Šv. Jonų bažnyčioje

•	 2018-03-10 Koncertas, skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai 
paminėti, Vilniaus Kongresų rūmuose

•	 2018-03-11 TV3 televizijos projekto 
„Lietuvos garbė“ apdovanojimų 
ceremonija Nacionaliniame dramos 
teatre

•	 2018-06-03 Tęstinis projektas „Dovana 
Tėvui“ – koncertas Šv. Kotrynos 
bažnyčioje















BuKleTo renGėjai: 
Aušra Šikšnelienė, Liudmila Ikonikova,  

Audronė Aleksandravičiūtė,  
Vilma Jasudėnaitė,  

Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė

nuoTrauKoS: 
Algirdo Rakausko

Aurimo Grybo
Aleksandro Leonovo

mokyklos bendruomenės narių


