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Evelina Pabrėžaitė – smuikas (mokyt. D. Petrauskienė) – XX Nacionalinio Balio Dvariono 

pianistų ir stygininkų konkurso laureatė. 

– Jono Urbos V-ojo nacionalinio stygininkų konkurso laureatė (II vieta). 

– Tarptautinio styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkurso „Diena su lietuviška pjese“ laureatė  

(I vieta). 

– Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai – Utena 2018“ laureatė. 

 

Emilija Petrulevičiūtė – smuikas (mokyt. D. Petrauskienė)  – XX Nacionalinio Balio Dvariono 

pianistų ir stygininkų konkurso laureatė. 

– Jono Urbos V-ojo nacionalinio stygininkų konkurso diplomantė. 

 

Evelina Zokaitė – smuikas (mokyt. J. Dambrauskienė) – XX Nacionalinio Balio Dvariono 

pianistų ir stygininkų konkurso diplomantė. 

 

Greta Birutytė – trimitas (mokyt. Z. Drakšas) – II tarptautinio pučiamųjų instrumentų konkurso 

„Naujene Wind 2018“ (Latvija) laureatė (II vieta). 

 

Pučiamųjų instrumentų ansamblis – Pijus Kavaliauskas, Algirdas Skunčikas, Lukas 

Kaminskas, Rokas Jonaitis, Nojus Stauskas (mokyt. R. Zubrickas) – VII Respublikinio 

ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“ laureatas (III vieta). 

 

Saksofonininkų ansamblis – Tautvydas Kačinskas, Eldaras Kononenko, Vitas Baranauskas, 

Jonas Žemaitis, Aldas Marcinkus (mokyt. A. Jonaitis) – VII Respublikinio ansamblinio 

muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“ laureatas (II vieta). 

 

Guoda Šukytė – fortepijonas (mokyt. L. Bubnienė) – I respublikinio jaunųjų pianistų konkurso 

„Rubato“ laureatė. 

 

Instrumentinis ansamblis – Greta Linkutė (smuikas), Martyna Vedeckytė (fortepijonas) 

mokyt. J. Dambrauskienė, I. Lapukienė – VII respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas 

„Judantis pasaulis“ laureatas. 

 

Lėja Krikščiūnė – fortepijonas (mokyt. N. Krikščiūnė) – VII tarptautinio lenkų fortepijoninės 

muzikos konkurso-festivalio, skirto Fryderykui Chopinui laureatė (III vieta). 

– IX respublikinio Johano Sebastiano Bacho jaunųjų pianistų konkurso laureatė. 

– XX Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso laureatė. 

– Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Klasikos garsai“ GRAND PRIX.  

– Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Polifonija ir Aš“ GRAND PRIX . 

– IV tarptautinio jaunimo muzikos konkurso „Su muzika per Europą“ laureatė (II vieta). 

–  II tarptautinio Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkurso-festivalio laureatė. 

 

Rokas Pigulevičius – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – XIII-ojo Kurzemės ir 

Žemaitijos regionų muzikos mokyklų pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų konkurso Saldus mieste 

(Latvija) laureatas (I vieta). 

– XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 

instrumentais konkurso laureatas (I vieta).  

 



Gustas Termenas – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – XIII-ojo Kurzemės ir 

Žemaitijos regionų muzikos mokyklų pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų konkurso Saldus mieste 

(Latvija) laureatas (II vieta). 

– XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 

instrumentais konkurso laureatas (II vieta). 

 

Oskaras Jokupas – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – XXVI-ojo respublikinio Juozo 

Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso laureatas 

(III vieta). 

 

Rytis Jaraminas – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – XXVI-ojo respublikinio Juozo 

Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso 

diplomantas. 

 

Akvilė Janulytė – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – XXVI-ojo respublikinio Juozo 

Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso 

diplomantė. 

  

Gėla Kačinskaitė – XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso diplomantė. 

 

Emilija Lipinskaitė – kanklės (mokyt. E. Ralienė) – I respublikinio Antano Žemaičio jaunųjų 

kanklininkų konkurso laureatė. 

 

Emilija Pauliukonytė – kanklės (mokyt. E. Ralienė) – I respublikinio Antano Žemaičio jaunųjų 

kanklininkų konkurso laureatė. 

 

Andrėja Baužaitė – kanklės (mokyt. K.Kuprytė) – I respublikinio Antano Žemaičio jaunųjų 

kanklininkų konkurso laureatė. 

– VIII respublikinio vaikų ir jaunimo konkurso „Tirlytis“ laureatė (III vieta). 

 

Ugnė Gražytė – kanklės (mokyt. J. Puodžiūnienė) – I respublikinio Antano Žemaičio jaunųjų 

kanklininkų konkurso diplomantė. 

 

Indrė Nagliūtė – kanklės (mokyt. E. Ralienė) – I respublikinio Antano Žemaičio jaunųjų 

kanklininkų konkurso diplomantė. 

 

Milda Šivickaitė – kanklės (mokyt. J. Puodžiūnienė) – I respublikinio Antano Žemaičio jaunųjų 

kanklininkų konkurso diplomantė. 

 

Majus Šalkus – valtorna (mokyt. R. Zubrickas) – XXVI-ojo respublikinio Juozo Pakalnio 

jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso laureatas (II vieta). 

– V respublikinio pučiamųjų muzikos instrumentų lietuviškos pjesės konkurso laureatas (I vieta). 

 

Mergaičių vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ (mokyt. G. Palujanskienė) – IX-ojo respublikinio 

jaunųjų talentų konkurso „Skambėk, Dzūkija ! 2018 diplomantas. 

 

Mergaičių vokalinis tercetas – Urtė Medžiūnaitė, Austėja Rimkutė, Patricija Jevtušenkaitė 

(mokyt. G. Palujanskienė) – IX-ojo respublikinio jaunųjų talentų konkurso „Skambėk, Dzūkija ! 

2018 laureatas (III vieta). 



 

Martyna Vedeckytė – fortepijonas (mokyt. I. Lapukienė) – XX Nacionalinio Balio Dvariono 

pianistų ir stygininkų konkurso diplomantė. 

– Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Polifonija ir Aš“ laureatė (I vieta). 

–  II tarptautinio Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkurso-festivalio laureatė. 

 

Gytė Marcinkutė – fortepijonas (mokyt. N. Krikščiūnė) – Respublikinio jaunųjų pianistų 

konkurso „Polifonija ir Aš“ laureatė (II vieta). 

 

Jonita Jankutė – solfedis (mokyt. E. Janušauskienė)  – Šiaulių miesto muzikos (menų) mokyklų 

solfedžio konkurso laureatė (I vieta). 

 

Urtė Jurgaitytė – solfedis (mokyt. E. Janušauskienė)  – Šiaulių miesto muzikos (menų) mokyklų 

solfedžio konkurso laureatė (II vieta). 

 

Fausta Mockūnaitė – solfedis (mokyt. E. Janušauskienė)  – Šiaulių miesto muzikos (menų) 

mokyklų solfedžio konkurso laureatė (III vieta). 

 

Danielė Glazauskytė – solfedis (mokyt. G. Palujanskienė)  – Šiaulių miesto muzikos (menų) 

mokyklų solfedžio konkurso laureatė (III vieta). 

 

Augustas Rimgaila – akordeonas (mokyt. V. Ponelienė) – V respublikinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Pavasario spalvos 2018“ laureatas.  

– Lietuvos Nacionalinio akordeonistų konkurso laureatas (III vieta). 

– II-ojo regioninio akordeono muzikos konkurso „Draugystės tiltai“ laureatas (II vieta). 

 

Karolis Rauba – akordeonas (mokyt. V. Ponelienė) – V respublikinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Pavasario spalvos 2018“ diplomantas.  

– II-ojo regioninio akordeono muzikos konkurso „Draugystės tiltai“ laureatas (III vieta). 

– XII tarptautinio festivalio – konkurso „Linksmasis akordeonas“ laureatas (III vieta). 

 

Paulina Urbonavičiūtė – akordeonas (mokyt. V. Ponelienė) – II-ojo regioninio akordeono 

muzikos konkurso „Draugystės tiltai“ laureatė (III vieta). 

 

Ugnė Brazauskaitė – akordeonas (mokyt. V. Ponelienė) – II-ojo regioninio akordeono muzikos 

konkurso „Draugystės tiltai“ laureatė (III vieta). 

 

Mušamųjų instrumentų ansamblis „Ritmas kitaip“ (mokyt. A. Banys) – VIII tarptautinio 

pučiamųjų bei mušamųjų instrumentų ansamblių ir orkestrų muzikos festivalio – konkurso „Vėju 

ritmi“ laureatas (III vieta). 

– tarptautinio maršinių orkestrų, šokėjų ir būgnų grupių festivalio-konkurso „Baltic“ laureatas      

(III vieta). 

 

Mušamųjų instrumentų orkestras „Ritmas kitaip“ (mokyt. A. Banys) – VIII tarptautinio 

pučiamųjų bei mušamųjų instrumentų ansamblių ir orkestrų muzikos festivalio – konkurso „Vėju 

ritmi 2018“ laureatas (II vieta). 

 

Mušamųjų instrumentų ansamblis „Ritmas kitaip JUNIOR“ (mokyt. E. Sidaras ir R. Banė) – 

tarptautinio maršinių orkestrų, šokėjų ir būgnų grupių festivalio-konkurso „Baltic“ laureatas          

(III vieta). 



 

Žygimantas Daujotas – gitara (mokyt. V. Banys) – Klasikinės gitaros festivalio-konkurso 

„Žemaitėjės gitara 2018“ laureatas (I vieta). 

 

Liaudies instrumentų ansamblis „Animato“ -  Atėnė Domeikaitė, Gerda Andriejaitytė, Emilė 

Papšytė, Andrėja Baužaitė, Karolis Bauža (mokyt. K. Kuprytė) – VIII respublikinio vaikų ir 

jaunimo konkurso „Tirlytis“ laureatas (II vieta). 

 

Gabija Plungytė – vokalas (mokyt.  G. Palujanskienė) – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos  

konkurso „Dainų dainelė“ laureatė. 

– XIII-ojo tarptautinio mokinių vokalinės sakralinės muzikos festivalio-konkurso „Skriski, 

giesmele...“ laureatė  (I vieta). 

 

Mergaičių vokalinis ansamblis „Linksmosios natelės“ (mokyt. G. Palujanskienė) – XIII-ojo 

tarptautinio mokinių vokalinės sakralinės muzikos festivalio-konkurso „Skriski, giesmele...“ 

laureatas (III vieta). 

  

 

Mergaičių choras „Gama“ (mokyt. D. Kavaliauskienė) – XII respublikinio religinės muzikos ir 

meno festivalio-konkurso laureatas (I vieta). 

 

Austėja Laurutavičiūtė – fortepijonas (mokyt. L. Bubnienė) – II tarptautinio Dainiaus Trinkūno 

jaunųjų pianistų konkurso-festivalio laureatė. 

 

Viltė Rutkauskaitė – fortepijonas (mokyt. N. Krikščiūnė) – II tarptautinio Dainiaus Trinkūno 

jaunųjų pianistų konkurso-festivalio laureatė. 

 

Mareta Ziroyan – fortepijonas (mokyt. I. Lapukienė) – II tarptautinio Dainiaus Trinkūno 

jaunųjų pianistų konkurso-festivalio diplomantė. 

 

Aijiselė Fokė – fortepijonas (mokyt. L. Bubnienė) – II tarptautinio Dainiaus Trinkūno jaunųjų 

pianistų konkurso-festivalio diplomantė. 

 

Gabrielė Neboginaitė – fortepijonas (mokyt. A. Sutkienė) – II tarptautinio Dainiaus Trinkūno 

jaunųjų pianistų konkurso-festivalio diplomantė. 

 

Ema Gilvičiūtė – fortepijonas (mokyt. A. Sutkienė) – II tarptautinio Dainiaus Trinkūno jaunųjų 

pianistų konkurso-festivalio diplomantė. 

 


