
2019 m. 

 

Instrumentinis ansamblis – Evelina Zokaitė (smuikas), Greta Linkutė (smuikas), Martyna 

Vedeckytė (fortepijonas) mokyt. J. Dambrauskienė, I. Lapukienė – II tarptautinio 

instrumentinių ansamblių konkurso „Grokime kartu“ laureatas. 

 

Šalkus Majus – valtorna (mokyt. R. Zubrickas) – III tarptautinio pučiamųjų instrumentų 

konkurso „Naujene Wind 2019“ (Latvija) laureatas (III vieta). 

 

Nojus Stauskas – trimitas (mokyt. Z. Drakšas) – III tarptautinio pučiamųjų instrumentų konkurso 

„Naujene Wind 2019“ (Latvija) laureatas (II vieta). 

 

Rosita Šiškutė – solfedis (mokyt. R. Narkus) – II Žemaitijos krašto solfedžio konkurso laureatė  

(II vieta). 

 

Gustas Janulis – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – VII-ojo tarptautinio mušamųjų 

instrumentų konkurso-festivalio „Ritmas kitaip 2019“ laureatas. 

 

Rokas Pigulevičius – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – VII-ojo tarptautinio 

mušamųjų instrumentų konkurso-festivalio „Ritmas kitaip 2019“ laureatas. 

 

Akvilė Janulytė – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – VII-ojo tarptautinio mušamųjų 

instrumentų konkurso-festivalio „Ritmas kitaip 2019“ laureatė. 

 

Martynas Lipskis – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – VII-ojo tarptautinio mušamųjų 

instrumentų konkurso-festivalio „Ritmas kitaip 2019“ diplomantas. 

 

Gėla Kačinskaitė – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – VII-ojo tarptautinio mušamųjų 

instrumentų konkurso-festivalio „Ritmas kitaip 2019“ diplomantė. 

 

Vytautas Šatas – mušamieji instrumentai (mokyt. A. Banys) – VII-ojo tarptautinio mušamųjų 

instrumentų konkurso-festivalio „Ritmas kitaip 2019“ diplomantas. 

 

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

Jonas Žemaitis, Aldas Marcinkus, Pijus Kavaliauskas (mokyt. A. Jonaitis) – VIII 

Respublikinio ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“ laureatas. 

 

Morta Milašauskaitė – solfedis (mokyt. E. Janušauskienė) – Šiaulių regiono muzikos ir meno 

mokyklų solfedžio konkurso laureatė (III vieta). 

 

Toma Juškaitė – solfedis (mokyt. G. Palujanskienė) – Šiaulių regiono muzikos ir meno mokyklų 

solfedžio konkurso laureatė (III vieta). 

 

Martyna Vedeckytė – solfedis (mokyt. G. Jaseliūnienė) – Šiaulių regiono muzikos ir meno 

mokyklų solfedžio konkurso laureatė (II vieta). 

                                   – fortepijonas (mokyt. I. Lapukienė) – Lietuvos jaunųjų pianistų konkurso 

„Čiurlionio jūra“ laureatė (I vieta). 

 

Guostė Janušauskaitė – solfedis (mokyt. G. Jaseliūnienė) – Šiaulių regiono muzikos ir meno 

mokyklų solfedžio konkurso laureatė (II vieta). 



 

Evelina Pabrėžaitė – smuikas (mokyt. D. Petrauskienė)  – XI-ojo tarptautinio Aleksandro 

Glazunovo vardo smuikininkų, violončelininkų ir altininkų konkurso laureatė (I vieta). 

– Tarptautinio styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkurso „Diena su lietuviška pjese 2019“ 

laureatė  (III vieta). 

– Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2019“ laureatė. 

 

Lėja Ramanauskaitė – smuikas (mokyt. D. Petrauskienė) – Tarptautinio styginių instrumentų 

jaunųjų atlikėjų konkurso „Diena su lietuviška pjese 2019“ laureatė  (III vieta). 

– Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2019“ laureatė. 

 

Gabija Plungytė – vokalas (mokyt.  G. Palujanskienė) – IV tarptautinio vaikų ir jaunimo 

konkurso-festivalio „Gintarinė karuselė“ (Rusija) laureatė (I vieta). 

– Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkurso „Tau, mama“ laureatė (II vieta). 

 

Mergaičių vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ (mokyt. G. Palujanskienė) – IV tarptautinio 

vaikų ir jaunimo konkurso-festivalio „Gintarinė karuselė“ (Rusija) laureatas (I vieta). 

– Respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Tėviškės dainos 2019“ laureatas            

(III vieta). 

 

Viktorija Gerasimova – fortepijonas (mokyt. S. Kotlova) – Lietuvos jaunųjų pianistų konkurso 

„Čiurlionio jūra“ laureatė (II vieta). 

 

Austėja Laurutavičiūtė – fortepijonas (mokyt. L. Bubnienė) – Lietuvos jaunųjų pianistų 

konkurso „Čiurlionio jūra“ laureatė (I vieta). 

 

Instrumentinis duetas – Medėja Šalkutė (fortepijonas), Majus Šalkus (valtorna)  

mokyt. L. Bubnienė ir R. Zubrickas  – V respublikinio instrumentinių ansamblių konkurso 

„Karamelė“ laureatas (II vieta). 

 

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

A. Banys) – V respublikinio instrumentinių ansamblių konkurso „Karamelė“ laureatas. 

 

Viltė Rutkauskaitė – fortepijonas (mokyt. N. Krikščiūnė) – V respublikinio jaunųjų pianistų 

konkurso „Saulėtos gaidos“ diplomantė. 

– II respublikinio pianistų konkurso-festivalio „PIANO-AMBITUS“ laureatė (I vieta). 

 

Lėja Krikščiūnė – fortepijonas (mokyt. N. Krikščiūnė) – II respublikinio Šakių miesto pianistų 

konkurso GRAND PRIX. 

– IV respublikinio muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkurso „Jaunieji fortepijono 

lyderiai“ laureatė (II vieta). 

– IV respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Musica amabile“ laureatė (II vieta). 

 

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

Respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Tėviškės dainos 2019“ laureatas (III vieta). 

 

Viltė  Danilevičiūtė – vokalas (mokyt. G. Palujanskienė) – Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo 

dainavimo konkurso „Tau, mama“ diplomantė. 

 



Birbynininkų trio – Karolis Bauža, Šarūnas Macys, Lukas Bartkevičius (mokyt. A. Bartašius) 
– VI tarptautinio Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso 

diplomantas. 

 

Lietuvių liaudies instrumentų ansamblis „Animato“ (mokyt. K. Kuprytė) – VI tarptautinio 

Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso laureatas (III vieta). 

 

Lietuvių liaudies instrumentų ansamblis (mokyt. J. Puodžiūnienė ir A. Bartašius) ) – VI 

tarptautinio Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso 

laureatas (III vieta). 

 

Kanklininkių ansamblis „Kupolėlė“ (mokyt. E. Ralienė) – VI tarptautinio Prano Stepulio 

kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso diplomantas. 

 

Greta Birutytė – trimitas (mokyt. Z. Drakšas) – Europos Sąjungos jaunųjų muzikantų konkurso 

„Ohrid Pearls“ (Makedonija) laureatė (II vieta). 

 

Mergaičių choras „Gama“ (mokyt. D. Kavaliauskienė) – VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų 

festivalio-konkurso „Mes - Lietuvos vaikai“  laureatas (II vieta). 

 

Jaunučių choras „Muzika“ (mokyt. G. Palujanskienė) – VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų 

festivalio-konkurso „Mes - Lietuvos vaikai“  laureatas (III vieta). 

 

Augustas Rimgaila – akordeonas (mokyt. V. Ponelienė) – 37-ojo tarptautinio Piarnu (Estija) 

akordeono muzikos festivalio-konkurso laureatas (I vieta). 

 

Žanas Paulius Klumbys – akordeonas (mokyt. V. Ponelienė) – 37-ojo tarptautinio Piarnu (Estija) 

akordeono muzikos festivalio-konkurso laureatas (III vieta). 

 


