
PANEVĖŽIO R.  MUZIKOS MOKYKLOS 

ŠALIES IR TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ NUGALĖTOJAI 

 
2021 METAI 

 

 EMILIJA DANGVECKAITĖ - virtualaus tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso  

„Piano Forte“ nugalėtoja, I vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė). 

 

 DOMANTAS AUGULIS - tarptautinio virtualaus vokalinės-instrumentinės muzikos  

konkurso ,,International Music Astana“ nugalėtojas, II vieta (2021 m., mokytoja metodininkė 

Diana Venckienė). 

 

 DARIUS LIUSTIKAS, KAJUS JAKAITIS, ARNAS PETRAUSKAS (saksofonas) ir  

LUKAS NAVICKAS (klarnetas) - virtualaus II respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso 

,,Karališkasis barokas – 2021“ nugalėtojai, II ir III vietos (2021 m., mokytojas metodininkas 

Renatas Bedalis, akompaniatorė Loreta Baublinskienė). 

 

 ARMINAS GUŽAUSKAS (akordeonas), RĖJA PETKAITĖ (kanklės) - virtualaus  

Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurso „Linksmoji pokutė – 2021“ nugalėtojai, II ir III vietos, 4A ir 3L 

grupėse (2021 m., mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė ir mokytoja ekspertė Loreta 

Venslavičienė). 

 

 VIKA VILIŪNAITĖ (kanklės) - virtualaus tarptautinio konkurso „Astana Folk Music“  

nugalėtoja, II vieta (2021 m., mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). 

 

 NAUJAMIESČIO SKYRIAUS KANKLININKIŲ ANSAMBLIS (liaudies instrumentai),  

EMILIJA DANGVECKAITĖ (fortepijonas), VIKA VILIŪNAITĖ (liaudies instrumentai) - 

respublikinio virtualaus jaunųjų atlikėjų konkurso „Naujieji atradimai“ nugalėtojai, II ir III vietos 

(2021 m., vyresn. mokytoja Asta Dervinienė, mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė ir 

mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). 

 

 DOMANTAS AUGULIS - tarptautinio virtualaus konkurso „Digi-talenty Zima 2021“  

(Lenkija) nugalėtojas, II vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Diana Venckienė). 

 

 DANIELĖ AUGULYTĖ - tarptautinio virtualaus jaunųjų muzikantų konkurso ,,Grande  

Mozart“ (Kazachstano sostinė Astana) nugalėtoja, I vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Daiva 

Valkūnienė). 

 

 DOMANTAS AUGULIS, LUKAS NAVICKAS, DARIUS LIUSTIKAS, KAJUS  
JAKAITIS, ARNAS PETRAUSKAS, VIKA VILIŪNAITĖ, AGNIUS MARKEVIČIUS - 

tarptautinio įvairių žanrų konkurso ,,Golden talents of Madrid 2021“ (Ispanija) nugalėtojai, I, II, III 

vietos (2021 m., mokytojai:  Diana Venckienė, Renatas Bedalis, Loreta Venslavičienė, Evaldas 

Vaitkevičius). 

 

 DOMANTAS AUGULIS - virtualaus X tarptautinio multi-distancinio festivalio-menų  

konkurso „Talentų šventė“ (Kijevas) nugalėtojas, I vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Diana 

Venckienė). 
 

 NAUJAMIESČIO SKYRIAUS KANKLININKIŲ ANSAMBLIS - tarptautinio virtualaus  

šokio ir muzikos atlikėjų festivalio-konkurso ,,Idėjų mugė“ laureatas (2021 m., vyresn. mokytoja 

Asta Dervinienė). 
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 ARMINAS GUŽAUSKAS, ARNAS BARTUSEVIČIUS, DOMANTAS AUGULIS,  

DOMINYKAS ČERNIAUSKAS, MATAS STANKEVIČIUS, VAKARIS NEBILEVIČIUS -

Panevėžio regiono virtualaus  akordeonininkų  festivalio-konkurso „Aš – artistas!“ nugalėtojai, I, II, 

III vietos (2021 m., mokytojos metodininkės Diana Venckienė, Janina Mikalkevičienė). 

 

 GINTARĖ ESPENKO, EVALDAS GIRDAUSKAS, PAULIUS KRIUKAS, EMILIJUS  
KUPRYS, LUKAS NAVICKAS - I respublikinio virtualaus klarnetininkų solistų konkurso 

„Clarinetto Virtuoso“ nugalėtojai, I, II, III vietos (2021 m., mokytojas metodininkas Renatas 

Bedalis). 

 

 DANIELĖ AUGULYTĖ, AKVILĖ ROPYTĖ - tarptautinio virtualaus muzikos atlikėjų  

konkurso „Praha Spring symphony“ nugalėtojos, I vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Daiva 

Valkūnienė ir mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). 

 

 AUSTĖJA ČEPAITYTĖ, VIKA VILIŪNAITĖ, AKVILĖ ROPYTĖ, GABIJA  
TRUMPICKAITĖ, AUSTĖJA VELYKYTĖ, GUSTAS BUDRYS - I atlikėjų-solistų virtualaus 

konkurso „Tautiniai atspindžiai“ nugalėtojai, grand prix, I,  III vietos (2021 m., vyresn. mokytoja 

Asta Dervinienė, mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė, mokytojas metodininkas Audrius 

Dervinis). 
 

 VAKARIS NEBILEVIČIUS - I tarptautinio instrumentinės ir vokalinės muzikos konkurso  

,,Astana Vision Contest“ nugalėtojas, I vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Diana Venckienė). 

 

 ARMINAS GUŽAUSKAS, PAULINA PETROŠIŪTĖ pirmojo virtualaus respublikinio  

papildomo instrumento (fortepijono) konkurso ,,ATACCA“ nugalėtojai, II vieta (2021 m., mokytoja 

metodininkė Janina Mikalkevičienė). 

 

 AKVILĖ ROPYTĖ nuotolinio IX tarptautinio tautinių instrumentų atlikėjų konkurso „Art- 

Dominanta“ nugalėtoja, III vieta  (2021 m., mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). 

  

 NAUJAMIESČIO SKYRIAUS KANKLININKIŲ ANSAMBLIS – virtualaus X  

respublikinio ansamblinio muzikavimo konkurso ,,Lietuva, aš už muziką“ nugalėtojos, III vieta 

(2021 m., vyresn. mokytoja Asta Dervinienė). 

 

 AUSTĖJA ČEPAITYTĖ, VEJETA ŽUDYTĖ, LUKAS TRUMPICKAS, virtualaus II  

respublikinio  I–IV klasių kanklininkų konkurso „Dainuojančios kanklės-2021“ nugalėtojai, I, III 

vietos (2021 m., vyresn. mokytoja Asta Dervinienė ir mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). 

 

 DOMANTAS AUGULIS – III tarptautinio virtualaus Algirdo Ločerio akordeonininkų  

konkurso nugalėtojas, III vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Diana Venckienė). 

 

 VIKA VILIŪNAITĖ, RĖJA PETKAITĖ – respublikinio tautinių instrumentų jaunųjų  

atlikėjų konkurso „Tautiniai gaidų raštai“ nugalėtojos, I, III vietos (2021 m., mokytoja ekspertė 

Loreta Venslavičienė). 

 

 EMILIJA DANGVECKAITĖ IR DANIELĖ AUGULYTĖ –  II tarptautinio konkurso  

„Amicitia sonans“ („Skambanti draugystė“) nugalėtojos, II vieta (2021 m., mokytoja metodininkė 

Daiva Valkūnienė). 
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 AKVILĖ ROPYTĖ IR VIKA VILIŪNAITĖ – virtualaus I respublikinio tautinių muzikos  

instrumentų atlikėjų konkurso „Skambėkime-2021“ nugalėtojos, II, III vietos (2021 m., mokytoja 

ekspertė Loreta Venslavičienė). 

 

 DEIMANTĖ ROPYTĖ – virtualaus II respublikinio jaunųjų muzikantų konkurso ,,Muzika  

- @“ nugalėtoja, III vieta (2021 m., vyresn. mokytoja Vijoleta Kirpotienė).   

 

 BRIGITA NAVICKAITĖ – virtualaus respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso nugalėtoja  

,,Viva musica“, II vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė). 

 

 DOMINYKAS ČERNIAUSKAS – tarptautinio virtualaus konkurso ,,Digi-Talenty“  

nugalėtojas, II vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Diana Venckienė). 

 

 RUGILĖ JUŠKAITĖ, NELIJA KALINOVA, RĖJA PETKAITĖ – respublikinio  

liaudies instrumentų festivalio-konkurso „Kanklių giesmė 2021“ nugalėtojos, I vieta (2021 m., 

mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). 

 

 AUSTĖJA ČEPAITYTĖ – VIII tarptautinio mokinių meninės raiškos konkurso ,,Iš  

močiutės skrynios“ nugalėtoja, II vieta (2021 m., vyresn. mokytoja Asta Dervinienė, 

akompaniatorė Loreta Baublinskienė). 

 

 EMILIJA VILIŪTĖ, VAKARĖ MASIOKAITĖ IR LĖJA ZAIKINAITĖ – VIII  

tarptautinio mokinių meninės raiškos konkurso ,,Iš močiutės skrynios“ nugalėtojos, II, III vietos 

(2021 m., mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). 

 

 KORNELIJA RAGAIŠYTĖ Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų  

dainelė“ pirmo etapo nugalėtoja, I vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė, 

akompaniatorė Loreta Baublinskienė). 

 

 BRIGITA NAVICKAITĖ Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų  

dainelė“ pirmo etapo nugalėtoja, I vieta (2021 m., mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė, 

akompaniatorė Loreta Baublinskienė ). 

 

 TERCETAS: AUSTĖJA ČEPAITYTĖ, AUSTĖJA VELYKYTĖ,  

AISTĖ BARANAUSKAITĖ Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų  

dainelė“ pirmo etapo nugalėtojos, II vieta (2021 m., vyresn. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė, 

akompaniatorė Loreta Baublinskienė). 

 

 SOLISTĖ LUKRECIJA KLEVAITĖ Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso  

„Dainų dainelė“ pirmo etapo nugalėtoja, III vieta (2021 m., vyresn. mokytoja Vijoleta Kirpotienė, 

akompaniatorė Loreta Baublinskienė). 

 

______________________ 

 
 


