PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS
ŠALIES IR TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ NUGALĖTOJAI
➢ VAIDA JANUŠONYTĖ ir JURGITA MATAITYTĖ – Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureatės (1986 m., vyr. mokyt. Vijoleta Kirpotienė).
➢ MONIKA ČERNIŪTĖ – III Panevėžio apskrities solfedžio konkurso laureatė, trečioji vieta
(1999 m., vyr. mokytoja Vaida Nevulienė).
➢ RŪTA BASIJOKAITĖ ir TOMA KISIELIŪTĖ – Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureatės (2000 m., vyr. mokytoja Vaida Nevulienė).
➢ LUKAS BAJORINAS – XII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais
instrumentais konkurso laureatas, antroji vieta (2004 m., mokyt. metodininkas Kęstutis
Plančiūnas).
➢ KRISTINA DAUČIŪNAITĖ – VII tarptautinio jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso
laureatė (2005 m., vyr. mokytoja Diana Labudienė).
➢ LAURYNAS ŽALDOKAS – VII Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurso
Laureatas (2005 m., mokyt. metodininkas Audrius Dervinis).
➢ ŠARŪNAS KIZLA – VI Lietuvos akordeonininkų konkurso laureatas, antroji vieta (2005
m., mokyt. metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ Popchoras „LINKSMOSIOS NATELĖS“ – Aukštaitijos regiono vaikų ir jaunimo
popchorų konkurso „Spindulėlis“ nugalėtojas, trečioji vieta (2005 m., vyr. mokytoja Vijoleta
Kirpotienė).
➢ FOLKLORINIS ANSAMBLIS ir kanklių ansamblis „KANKLYTĖS“ – Šalies vaikų ir
jaunimo liaudies ir mišrių instrumentų ansamblių konkurso „Tirlytis“ laureatai, trečioji vieta (2006
m., vyr. mokytojos Daiva Tijūnonienė ir Loreta Venslavičienė).
➢ LUKAS BAJORINAS - XIV Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais
instrumentais konkurso laureatas, trečioji vieta (2006 m., mokyt. metodininkas Kęstutis
Plančiūnas).
➢ LUKAS BAJORINAS - II šalies jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais festivaliokonkurso „Vaikystė su muzika“ diplomantas (2007 m., mokyt. metodininkas Kęstutis Plančiūnas).
➢ ŠARŪNAS KIZLA – VIII tarptautinio akordeonininkų konkurso laureatas, antroji vieta
(2007 m., mokyt. metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ VMM KOMANDA – VII Panevėžio apskrities solfedžio konkurso nugalėtoja, antroji vieta
(2007 m., vyr. mokytojos Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė, Natalija Malyševa, mokyt.
metodininkas Audrius Dervinis).
➢ LUKAS BAJORINAS IR MARTYNAS JOCIUS (trombonas) – XVI Juozo Pakalnio
jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso laureatai, trečioji vieta (2008
m., mokyt. metodininkas Kęstutis Plančiūnas).
➢ ŠARŪNAS KIZLA – VII tarptautinio konkurso „Linksmasis akordeonas“ laureatas, trečioji
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vieta (2008 m., mokyt. metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ Kanklių ansamblis „KANKLYTĖS“ – Šalies vaikų ir jaunimo liaudies ir mišrių
instrumentų ansamblių konkurso „Tirlytis“ laureatas, trečioji vieta (2008 m., vyr. mokytoja Loreta
Venslavičienė).
➢ LAURYNAS KIŠKIS – I šalies akordeonininkų konkurso-festivalio „Liepsnojantys
akordeonai-2011“ laureatas, antroji vieta (2011 m., mokyt. metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ AKORDEONININKŲ KVINTETAS – Šalies ansamblinio muzikavimo konkurso
„Lietuva, aš už Muziką“ nugalėtojas, trečioji vieta (2011 m., mokyt. metodininkė Diana
Venckienė).
➢ AKVILĖ ROPYTĖ – X šalies Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurso III turo
laureatė (2011 m., vyr. mokyt. Loreta Venslavičienė).
➢ AKVILĖ ROPYTĖ – Tarptautinio instrumentinės muzikos festivalio-konkurso „Mažieji
talentai“ laureatė (2011 m., vyr. mokyt. Loreta Venslavičienė).
➢ ŠARŪNAS KIZLA – jaunųjų instrumentalistų konkurso „Auksinė žvaigždutė 2011“
pirmos vietos nugalėtojas (2011 m., mokyt. metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ AKVILĖ ROPYTĖ III šalies festivalyje-konkurse „Jaunieji talentai 2011“ buvo įvertinta
Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Bauros diplomu už profesionaliai atliktą muzikinį kūrinį.
(2011 m., vyr. mokyt. Loreta Venslavičienė).
➢ LAURYNAS KIŠKIS apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo nario Valdemaro
Valkiūno dovana. (2011 m., vyr. mokyt. Loreta Venslavičienė, mokyt. metodininkė Janina
Mikalkevičienė).
➢ DOVYDAS SALDYS (trimitas), DEIVIDAS URBONAS (trombonas), KAROLIS
ŽVĖGAS (baritonas) – XX respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais instrumentais konkurso Panevėžio regiono turo nugalėtojai. (2012 m., mokyt.
metodininkas Kęstutis Plančiūnas).
➢ ALGIRDAS GRICIUS ir LAURYNAS KIŠKIS - X tarptautinio akordeonininkų
konkurso ,,ASCOLTATE‘‘ nugalėtojai, antroji vieta. (2012 m., mokyt. metodininkė Janina
Mikalkevičienė).
➢ AKVILĖ ROPYTĖ - liaudies instrumentų festivalio – konkurso ,,Groju lietuvišką pjesę“
laureatė. Padėka už originaliai atliktą lietuvių kompozitorių kūrinį. (2012 m., vyr. mokytoja Loreta
Venslavičienė).
➢ TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS ,,ŽILVITIS“, KANKLIŲ ANSAMBLIS
IR VOKALINIS ANSAMBLIS - Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, studijų
konkurso ,,Aguonėlė“ respublikinio turo nugalėtojai, I laipsnio diplomas. (2012 m., vadovai Asta
Dervinienė, Audrius Dervinis, Jecinta Garbaliauskienė).
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➢ AKVILĖ ROPYTĖ, MONIKA OLŠAUSKAITĖ, ERNESTA PETRAITYTĖ,
VESTA STAŠAUSKAITĖ - II respublikinio meninės raiškos mokinių konkurso ,,Iš močiutės
skrynios“ nugalėtojos, I, II ir III vietos laureato diplomai. (2012 m., vyr. mokytojos Loreta
Venslavičienė, Asta Dervinienė).
➢ ALGIRDAS GRICIUS IR LAURYNAS KIŠKIS - Tarptautinio jaunųjų akordeonininkų
konkurso,,Liksmasis akordeonas“ nugalėtojai, II ir III vietos. (2012 m., mokytoja metodininkė
Janina Mikalkevičienė).
➢ ALGIRDAS GRICIUS - Lietuvos akordeonininkų konkurso diplomantas. (2013 m.,
mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ ERNESTA PETRAITYTĖ, TOMAS BLAZEVIČIUS, VESTA STAŠAUSKAITĖ,
MONIKA OLŠAUSKAITĖ, GRETA LELEVIČIŪTĖ - III respublikinio meninės raiškos
mokinių konkurso ,,Iš močiutės skrynios” nugalėtojai, I, II, III vietos. (2013 m., vyr. mokytojos
Loreta Venslavičienė, Asta Dervinienė).
➢ ALGIRDAS GRICIUS - akordeonininkų konkurso, vykusio Italijoje, Valtidonės mieste,
antros vietos nugalėtojas. (2013 m., mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ JOKŪBAS FEDORKINAS - XVIII Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų
konkurso Panevėžio regioninio etapo nugalėtojas. (2014 m., vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė).
➢ DEIVIDAS URBONAS (trombonas, koncertmeisteris mokytojas metodininkas Gintaris
Brazauskas) ir DOMINYKAS ŽIDONIS (baritonas, koncertmeisterė mokytoja metodininkė
Angelė Jankauskienė) - XXII respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais instrumentais konkurso Panevėžio regiono turo nugalėtojai. (2014 m., mokyt.
metodininkas Kęstutis Plančiūnas).
➢ AKVILĖ ROPYTĖ (Krekenava), ORINTA SAMĖNAITĖ ir AIVA RUBEŽIŪTĖ
(Naujamiesčio sk.) - ketvirtojo respublikinio meninės raiškos mokinių konkurso ,,Iš močiutės
skrynios 2014” nugalėtojai, I, II, III vietos. (2014 m., mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė
ir vyr. mokytoja Asta Dervinienė).
➢ TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS (Naujamiesčio sk.) - Tarptautinio konkursofestivalio ,,Groju lietuvišką pjesę“ nugalėtojas, I laipsnio diplomas. (2014 m., vyr. mokytoja Asta
Dervinienė, mokyt. metodininkas Audrius Dervinis).
➢ LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS - Tarptautinio šokių ir muzikos festivalio
„Cantonigros“ (Ispanija) nugalėtojas, I vieta. (2014 m., vadovas Audrius Dervinis).
➢ LAURYNAS KIŠKIS IR ALGIRDAS GRICIUS - X tarptautinio akordeono muzikos
jaunųjų atlikėjų konkurso ,,Linksmasis akordeonas“ nugalėtojai, III vieta (2014 m., mokytoja
metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ AKVILĖ ROPYTĖ– XII Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurso Panevėžio
regiono II turo nugalėtoja (2015 m., mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė).
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➢ MARTYNAS ULIS, LAURYNAS KIŠKIS, ALGIRDAS GRICIUS - I tarptautinio
akordeonininkų konkurso nugalėtojai, II, III vietos. (2015 m., mokytojos metodininkės Diana
Venckienė ir Janina Mikalkevičienė).
➢ ALGIRDAS GRICIUS - Lietuvos akordeonininkų konkurso Panevėžio regiono atrankos
turo nugalėtojas (2015 m., mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ DANIELĖ AUGULYTĖ IR JOKŪBAS FEDORKINAS -IV respublikinio jaunųjų
pianistų konkurso ,,Musica amabile“ diplomantai (2015 m., vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė).
➢ JOKŪBAS FEDORKINAS - Tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso ,,Val Tidone“ Italijoje
IV vietos nugalėtojas (2015 m., vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė).
➢ ALGIRDAS GRICIUS - V šalies lietuviškos muzikos konkurso – festivalio ,,Atlėk,
sakale“ nugalėtojas, I vieta. (2015 m., mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ DANIELĖ AUGULYTĖ IR JOKŪBAS FEDORKINAS - XIX Balio Dvariono
jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso II turo nugalėtojai (2016 m., vyr. mokytoja Daiva
Valkūnienė).
➢ JOKŪBAS FEDORKINAS - XIX Balio Dvariono nacionalinio jaunųjų pianistų ir
stygininkų konkurso finalinio etapo diplomantas, pelnęs specialųjį prizą už interpretacinį
originalumą (2016 m., vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė).
➢ NAUJAMIESČIO SKYRIAUS KANKLIŲ ANSAMBLIS - Tarptautinio konkursofestivalio ,,Groju lietuvišką pjesę“ nugalėtojas, II vieta. (2016 m., vyr. mokytoja Asta Dervinienė).
➢ TOMAS BLAZEVIČIUS - Tarptautinio konkurso-festivalio ,,Groju lietuvišką pjesę“
nugalėtojas, II vieta. (2016 m., mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė).
➢ AISTĖ ŠIUKŠTAITĖ ir ERNESTA PETRAITYTĖ - Tarptautinio konkurso-festivalio
,,Groju lietuvišką pjesę“ nugalėtojos, III vieta (2016 m., mokytoja metodininkė Loreta
Venslavičienė).
➢ AKVILĖ ROPYTĖ - Tarptautinio konkurso-festivalio ,,Groju lietuvišką pjesę“ nugalėtoja,
I vieta (2016 m., mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė).
➢ ALGIRDAS GRICIUS - Tarptautinio akordeonininkų konkurso (Praha) nugalėtojas, II
vieta, Sidabrinis diplomas (2016 m., mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ UGNIUS ŠVOBA - IX tarptautinio akordeono muzikos festivalio-konkurso „Linksmasis
akordeonas“ nugalėtojas, III vieta (2016 m., mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė).
➢ DANIELĖ AUGULYTĖ - II tarptautnio konkurso ,,Jaunieji talentai 2016“ nugalėtoja, III
vieta (2016 m., vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė).
➢ Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mergaičių kvintetas SKAISTĖ ULYTĖ,
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AIRELIJA MAROZAITĖ, DANIELĖ AUGULYTĖ, URTĖ RAGAIŠYTĖ, JORINTA
VILIŪNAITĖ - Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ nugalėtojos, II
vieta (2016 m., mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė).
➢ Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus ansamblis MILENA KUODYTĖ, FAUSTA
PALIONYTĖ, AURELIJA BRIEDYTĖ, ORINTA SAMĖNAITĖ, SIMONA BANAITYTĖ,
AUGUSTINA ULYTĖ,VIKTORIJA ŽALUDAITĖ, AKVILĖ VAUPŠAITĖ, AISTĖ
PURIUŠKYTĖ, MARTYNA ČEPULYTĖ, AKVILĖ MAGYLAITĖ, SAKALAITĖ DENISA Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ nugalėtojos, II vieta (2016 m., vyr.
mokytoja Jecinta Garbaliauskienė).
➢ PAULINA LUKOŠEVIČIŪTĖ IR DANIELĖ AUGULYTĖ
Respublikinio festivalio-konkurso Grand Pas nugalėtojos, prizas Grand Prix (2017 m., vyr.
mokytojos Sonata Gaušienė ir Daiva Valkūnienė).
➢ AKVILĖ ROPYTĖ– XIII Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurso
Panevėžio regiono II turo laureatė (2017 m., mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė).
➢ DOMANTAS AUGULIS, UGNIUS ŠVOBA II tarptautinio akordeonistų konkurso
„Liepsnojantys akordeonai“ nugalėtojai, III vieta, B kategorija. (2017 m., mokytojos metodininkės
Diana Venckienė, Janina Mikalkevičienė).
➢ VIKTORIJA STAŠKŪNAITĖ II Respublikinio profesinės linkmės muzikinio
ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkurso laureatė, II vieta (2017 m., vyr.
mokytoja Daiva Valkūnienė).
➢ DOMANTAS AUGULIS I Tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso
laureatas, III vieta (2017 m., mokytoja metodininkė Diana Venckienė).
➢ DANIELĖ AUGULYTĖ Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso ,,Mažieji talentai“
diplomantė (2017 m., vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė).
➢ RUGILĖ BANAITYTĖ IR MINGAILĖ MAČIUKONYTĖ Aukštaitijos krašto
Marijos Jolantos Černienės vardo jaunųjų stygininkų festivalio – konkurso laureatės (2017 m., vyr.
mokytoja Daiva Tijūnonienė ir mokytoja metodininkė Diana Labudienė, koncertmeisteris
Gintaris Brazauskas).
➢ UGNĖ ŠATAVIČIŪTĖ IR AUSTĖJA KRAUZAITĖ VI Respublikinio meninės
raiškos mokinių konkurso ,,Iš močiutės skrynios“ nugalėtojos, I laipsnio diplomas (2017 m., vyr.
mokytoja Asta Dervinienė ir mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė).
➢ MERGAIČIŲ ANSAMBLIS: JORINTA VILIŪNAITĖ, SKAISTĖ ULYTĖ,
AIRELIJA MAROZAITĖ, URTĖ RAGAIŠYTĖ, DANIELĖ AUGULYTĖ, LIUCIJA
AUGULYTĖ Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ nugalėtojos, II vieta,
B grupė. (2017 m., mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė, koncertmeisteris Gintaris
Brazauskas).
➢ DANIELĖ AUGULYTĖ Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Musica amabile“
nugalėtoja, I vieta (2017 m., vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė).
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➢ AKVILĖ ROPYTĖ, DANIELĖ AUGULYTĖ, VIKTORIJA STAŠKŪNAITĖ XX Balio
Dvariono nacionalinio konkurso II regioninio turo nugalėtojos, 2018 m. (mokytojos metodininkės
Loreta Venslavičienė, Daiva Valkūnienė)
➢ AKVILĖ ROPYTĖ III tarptautinio konkurso ,,Jaunieji talentai 2018“ nugalėtoja, I vieta
(2018 m., mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė)
➢ DANIELĖ AUGULYTĖ III tarptautinio konkurso ,,Jaunieji talentai 2018“ nugalėtoja, II
vieta (2018 m., mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė)
➢ VIKTORIJA STAŠKŪNAITĖ III tarptautinio konkurso ,,Jaunieji talentai 2018“
nugalėtoja, III vieta (2018 m., mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė)
➢ DOMANTAS AUGULIS III tarptautinio konkurso ,,Jaunieji talentai 2018“ nugalėtojas, III
vieta (2018 m., mokytoja metodininkė Diana Venckienė)
➢ AUSTĖJA KRAUZAITĖ, KAROLINA ŽILINSKAITĖ tarptautinio liaudies instrumentų
festivalio – konkurso ,,Groju lietuvišką pjesę“ nugalėtojos, II ir III vietos (2018 m., mokytoja
metodininkė Loreta Venslavičienė)
➢ TITAS ŠATAVIČIUS, SIMONAS AUKSUTIS (birbynė) respublikinio jaunųjų tautinių
instrumentų atliukėjų konkurso ,,Muzikos burtai“ nugalėtojai, II ir III vietos (2018 m., mokytojas
metodininkas Audrius Dervinis).
➢ DANIELĖ AUGULYTĖ (fortepijonas) konkurso ,,Les clés d‘or – Aukso raktai“
nugalėtoja, III vieta ir bronzos medalis (2018 m., mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė).
➢ KRISTUPAS AUGULIS IR RUGILĖ BANAITYTĖ V Aukštaitijos krašto Marijos
Černienės jaunųjų stygininkų festivalio-konkurso laureatai (2018 m., mokytoja metodininkė Diana
Labudienė ir vyr. mokytoja Daiva Tijūnonienė)
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