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Data, vieta Festivalis/konkursas 

Mokinys/kolektyvas 

(mokytojas/vadovas) - 

laimėjimas 

2022 m. sausis 

2022-01-30, 

Vilniaus Juozo Tallat - 

Kelpšos konservatorija 

Tarptautinis jaunųjų solistų-

pianistų ir stygininkų bei 

ansamblių konkursas 

„Muzikiniai momentai“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, II vieta 

2022 m. vasaris 

2022-02-05, 

Vilniaus muzikos 

mokykla „Lyra“ 

V Lietuvos jaunųjų pianistų 

etiudų konkursas 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - I vietos 

laureatas ir diplomas už 

geriausią privalomo etiudo 

atlikimą 

2022-02-12, 

Kauno „Vyturio“ 

gimnazija 

III respublikinis nuotolinis 

jaunųjų atlikėjų konkursas 

„Karališkasis barokas – 

2022“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, II vieta 

2022-02-17, 

Kauno r. Garliavos meno 

mokykla 

II-asis jaunųjų pianistų 

virtualus konkursas 

„Scherzo“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, I vieta 

2022-02-25,  

Alytaus r. meno ir sporto 

mokykla 

XIX-asis Lietuvos virtualus 

jaunųjų pianistų  konkursas 

„Etiudas ir ne tik“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas 

2022-02-25, 

virtualus konkursas 

I tarptautinis muzikos 

vokalo konkursas  

„Music is my life“ (A 

kategorija) 

Duetas Monika 

Protasevičiūtė ir Isabella 

Siddi 

(Edita Andriulionienė) - II 

vieta  

2022-02-26, 

Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos 

mokykla 

VII Respublikinis jaunųjų 

pianistų  konkursas „...nuo 

baroko iki romantizmo“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas 

2022 m. kovas 

2022-03-05, 

Gargždų kultūros centras 

Tarptautinis vaikų ir 

jaunimo šokių festivalis-

konkursas „Emocijų banga“ 

(Ballroom dance kategorija) 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos jaunimo 

kolektyvas „Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) -  

 II vieta 

2022-03-10, 

Alytaus r. meno ir sporto 

mokykla, nuotoliniu 

būdu 
 

XIX Lietuvos jaunųjų 

pianistų konkursas „Etiudas 

ir ne tik“  

Mėta Vaškelytė, Vilius 

Skrinska (Kristina 

Beržanskienė) - laureato 

diplomai, 

Liepa Vaškelytė (Kristina 

Beržanskienė) - laureato 

diplomas  
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2022-03-10,  

Kaišiadorių meno 

mokykla 

I virtualus respublikinis 

jaunųjų pianistų ir 

stygininkų konkursas 

„Žavingoji pjesė“ 

(Techninės pjesės 

kategorija) 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, I vieta 

2022-03-10, 

 Kaišiadorių meno 

mokykla 

I virtualus respublikinis 

jaunųjų pianistų ir 

stygininkų konkursas 

„Žavingoji pjesė“ 

(Kantileninės pjesės 

kategorija) 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, I vieta 

2022-03-10, 

Kaišiadorių meno 

mokykla 

I virtualus respublikinis 

jaunųjų pianistų ir 

stygininkų konkursas 

„Žavingoji pjesė“ 

(Polifoninės pjesės 

kategorija) 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, II vieta 

2022-03-12, 

Lenkų kultūros namai 

II tarptautinis konkursas  

„Winter Stars“ (Ballroom 

dance kategorija) 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos kolektyvas 

„Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) - 

II vieta 

2022-03-12, 

Lenkų kultūros namai 

II tarptautinis konkursas  

„Winter Stars“ (Ballroom 

dance kategorija) 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos merginų 

kolektyvas „Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) -

III vieta 

2022-03-19, 

Palangos arena 

Tarptautinis šokių 

konkursas-festivalis „Baltic 

Amber Palanga 2022“ 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos suaugusiųjų 

moterų šokių kolektyvas 

(Renata Guščiuvienė) - 

II vieta 

2022-03-19, 

Palangos arena 

Tarptautinis šokių 

konkursas-festivalis „Baltic 

Amber Palanga 2022“ 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos merginų 

kolektyvas „Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) -  

II vieta 

2022-03-19, 

Palangos arena 

Tarptautinis šokių 

konkursas-festivalis „Baltic 

Amber Palanga 2022“ 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos mergaičių 

kolektyvas „Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) - 

III vieta 

2022-03-19, 

Palangos arena 

 

Tarptautinis šokių 

konkursas-festivalis „Baltic 

Amber Palanga 2022“ 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos choreografijos 

skyriaus 1 klasės mergaitės 

(Edvina Subačiūtė – 

Baltrušaitienė) - III vieta 



3 
 

2022-03-23,  

Švenčionių muzikos 

mokykla 

VI-asis respublikinis antrojo 

muzikos instrumento ir 

pasirenkamojo vokalo 

konkursas-festivalis „Garsų 

spalvos“ 

Simona Raugalaitė (Rita 

Štrimaitienė) - I vieta 

2022-03-23, Švenčionių 

Juliaus Siniaus 

meno mokykla 
 

VI respublikinis antrojo 

muzikos instrumento ir 

pasirenkamojo vokalo 

konkursas - festivalis 

,,Garsų spalvos“ 

Smiltė Jurevičiūtė (Žaneta 

Alkevičienė) - laureato 

diplomas, II vieta 

2022-03-23, 

Švenčionių Juliaus 

Siniaus 

meno mokykla 

VI respublikinis antrojo 

instrumento ir 

pasirenkamojo vokalo 

konkursas - festivalis 

„Garsų spalvos“ 

Gustė Baniulytė (Violeta 

Saldukaitienė) - laureato 

diplomas, II vieta; 

Liepa Jeseliūnaitė (Violeta 

Saldukaitienė) - laureato 

diplomas, III vieta; 

Ugnius Lavinskas (Violeta 

Saldukaitienė) - laureato 

diplomas, III vieta 

2022-03-26, 

Vilniaus  muzikos 

mokykla „Lyra“ 

VIII Lietuvos mokinių 

konkursas „Muzikos 

olimpas“ 

Vilija Valatkaitė (Daiva 

Venienė, Edita Balčienė, 

koncertmeisteris Arūnas 

Barauskas) - laureato 

diplomas, I vieta 

2022-03-26,  

Utenos meno mokykla 

Respublikinis virtualus 

jaunųjų atlikėjų konkursas 

„Naujieji atradimai“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas 

2022-03-26,  

Kauno pirmoji muzikos 

mokykla 

XXII Balio Dvariono 

nacionalinis pianistų ir 

stygininkų konkurso II-asis 

etapas 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - II-ojo 

etapo nugalėtoja 

2022-03-31, 

Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos 

mokykla 

IV respublikinis nuotolinis 

kanklininkų konkursas 

,,Akimirkos žaismas“ 

Patricija Pučkutė (Daiva 

Venienė) - II laipsnio 

diplomas  

2022 m. balandis 

2022-04-02, 

Garliavos meno mokykla 

I-asis tarptautinis Baltijos 

šalių nacionalinių 

instrumentų jaunųjų atlikėjų 

konkursas 

Patricija Pučkutė (Daiva 

Venienė) - I vieta 

2022-04-02,  

Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazija  

III respublikinis jaunųjų 

pianistų  konkursas 

„Muzikos garsai“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, II vieta 

2022-04-02,  

Daugavpils Secondary 

School No. 13 

II International competition 

of young piano players 

named after Oscar Strok 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, I vieta 

2022-04-03,  

LRT televizija 
Lietuvos vaikų ir 

moksleivių televizijos 

Simona Raugalaitė (Rita 

Štrimaitienė) - III 
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konkurso „Dainų dainelė“ 

III etapas 

pasirodymo televizijoje 

etapas 

2022-04-08,  

Marijampolės meno 

mokykla 

V tarptautinis jaunųjų 

pianistų konkursas 

„Konsonansas-disonansas“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, II vieta 

2022-04-10, 

LRT laida „Duokim 

garo“ 

LRT laida „Duokim garo“ 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Siaustinis“ (Artūras 

Pečkaitis, Renata 

Guščiuvienė, Arūnas 

Lekešys, Dalia Balčiūnienė) 

-  savęs pažinimo/stiprinimo  

praktika audiovizualinių 

medijų terpėje 

2022-04-18, 

Vilkaviškio Švč. 

Mergelės Marijos 

Apsilankymo katedra 

Šv. Mišios Vilkaviškio Švč. 

Mergelės Marijos 

Apsilankymo katedroje. 

Leo Delibes „Messe Breve“ 

Jungtinis Mokyklos choras 

ir tarptautinis kamerinis 

orkestras (Artūras Pečkaitis, 

Dalia Balčiūnienė) - 

inovatyvios praktikos 

(sakralinė muzika, plėtojant 

dvasines vertybes) 

įgyvendinimas 

2022-04-25, 

Vievio meno mokykla 
Džiazuojančios gitaros 2022 

Ugnė Simniškytė (Ina 

Kovaliova) - III vieta 

2022-04-28, 

Kaišiadorių meno 

mokykla 

XII respublikinis antrojo 

instrumento (fortepijono)  

festivalis - konkursas 

,,Pavasario garsai“ 

Ieva Samušytė (Kristina 

Cibulskienė) - laureato 

diplomas 

2022-04-28, 

Kaišiadorių meno 

mokykla 

XII respublikinis antrojo 

instrumento (fortepijono) 

festivalis - konkursas 

„Pavasario garsai“ 

Gustė Baniulytė (Violeta 

Saldukaitienė) - 

laureato diplomas  

2022-04-28, 

Kaišiadorių meno 

mokykla 

XII respublikinis antrojo 

instrumento (fortepijono)  

festivalis - konkursas 

,,Pavasario garsai“ 

Jokūbas Bindokas (Žaneta 

Alkevičienė) - laureato  

diplomas 

2022-04-29, 

Šiaulių Dainų muzikos 

mokykla 

I Respublikinis jaunųjų 

pianistų  konkursas 

„Capriccio 2022“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, I vieta 

2022-04-30, 

Marijampolės kultūros 

centras 

Šiuolaikinių šokių 

konkursas „Vizijos“ 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos merginų 

kolektyvas „Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) - III 

vieta 

2022-04-30, 

 Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos 

mokykla 

Nuotolinis jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Dainuojančios 

kanklės“ 

 

Paula Grygelaitytė 

(Raimonda Kurauskienė) – I 

vieta, 
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Guostė Šulinskaitė 

Raimonda Kurauskienė) - I 

vieta  

2022-04-30, 

Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos 

mokykla 

I-IV klasių mokinių 

konkursas ,,Dainuojančios 

kanklės“ 

Meda Kromelytė (Daiva 

Venienė) - II vieta, 

Vilis Šneideris (Daiva 

Venienė) - III vieta  

2022 m. gegužė 

2022-05-03, 

Alytaus r. meno ir sporto 

mokykla 

XII Lietuvos jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Sentimentai valsui“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureatas ir 

diplomas už muzikaliausiai 

atliktą kūrinį 

2022-05-07,  

Kaišiadorių meno 

mokykla 

IV respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas 

„Skambioji klaviatūra“ 

(kategorija „Pjesė“) 

Miglė Litvaitytė (Arūnas 

Barauskas) - laureato 

diplomas, II vieta 

2022-05-07,  

Kaišiadorių meno 

mokykla 

IV respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas 

„Skambioji klaviatūra“ 

(kategorija „Stambi forma“) 

Miglė Litvaitytė (Arūnas 

Barauskas) -  

laureato diplomas, II vieta 

2022-05-07,  

Gargždų muzikos 

mokykla 

Respublikinis virtualus 

jaunųjų atlikėjų konkursas 

,,In Corpore“ 

Patricija Pučkutė (Daiva 

Venienė) – I vieta; 

Vilija Valatkaitė (Daiva 

Venienė, 

koncertmeisteris Arūnas 

Barauskas) – laureato 

diplomas, II vieta 

2022-05-07, 
Gargždų muzikos 

mokykla 

Nuotolinis jaunųjų atlikėjų 

konkursas „In Corpore“ 

Paulina Blažauskaitė 

(Raimonda Kurauskienė) - I 

vieta, 

Meda Šnipaitytė (Raimonda 

Kurauskienė) - III vieta, 

Viltė Almonaitytė 

(Raimonda Kurauskienė) - 

III vieta, Deimilė 

Ragažinskaitė (Raimonda 

Kurauskienė) - III vieta 

2022-05-14, 

Šokių mokykla „Way of 

move“ 

Tarptautinis konkursas  

„Dance & Latino is Taking 

over 2022“ (Ballroom Latin 

Teams  kategorija) 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos jaunimo 

kolektyvas „Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) - 

II vieta 

2022-05-14, 

Šokių mokykla „Way of 

move“ 

Tarptautinis konkursas  

„Dance & Latino is Taking 

over 2022“ (Ballroom  Latin 

Teams kategorija) 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos merginų 

kolektyvas „Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) - I 

vieta 
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2022-05-20,  

Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetė muzikos 

mokykla 

XXII Balio Dvariono 

nacionalinis pianistų ir 

stygininkų konkursas 

Auksė Žukauskaitė 

(Lina Kazakevičienė) -  

diplomantė 

2022 m. birželis 

2022-06-02, 

Kauno pirmoji muzikos 

mokykla 

VI tarptautinis konkursas 

„Olimpo musicale 2022“ 

Auksė Žukauskaitė (Lina 

Kazakevičienė) - laureato 

diplomas, II vieta 

2022-06-10, 

Švenčionių Juliaus 

Siniaus meno mokykla 

 

I virtualus tarptautinis 

įvairaus žanro jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

Patricija Pučkutė (Daiva 

Venienė) - I vieta; 

Vilija Valatkaitė (Daiva 

Venienė, 

koncertmeisteris Arūnas 

Barauskas) - I vieta 

2022-06-10, 

Švenčionių Juliaus 

Siniaus meno mokykla 

 

I virtualus tarptautinis 

įvairaus žanro jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Žydintys garsai“ 

Paula Grygelaitytė 

(Raimonda Kurauskienė) - I 

vieta; 

Guostė Šulinskaitė 

(Raimonda Kurauskienė) - I 

vieta; 

Milda Kalavinskaitė 

(Raimonda Kurauskienė) - I 

vieta; 

Grėtė Bieliukaitė 

(Raimonda Kurauskienė)  - I 

vieta 

2022-06-10, 

Švenčionių Juliaus 

Siniaus meno mokykla 

I virtualus tarptautinis 

įvairaus žanro jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Žydintys garsai“ 

Ieva Samušytė (Kristina 

Cibulskienė) - III vieta 

2022-06-10, 

Švenčionių Juliaus 

Siniaus meno mokykla 

I virtualus tarptautinis 

įvairaus žanro jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Žydintys garsai“ 

Ugnė Kojutytė (Lina 

Rekevičienė) - laureato 

diplomas 

2022-06-12, 

Kybartų Eucharistinio 

Išganytojo bažnyčia 

Šv. Mišios Kybartų 

Eucharistinio Išganytojo 

bažnyčioje. 

 Leo Delibes „Messe Breve“ 

Jungtinis Mokyklos 

choras ir tarptautinis 

kamerinis orkestras 

(Artūras Pečkaitis, Dalia 

Balčiūnienė) - 

inovatyvios praktikos 

(sakralinė muzika, 

plėtojant dvasines 

vertybes) įgyvendinimas  

2022-06-20, 

Italija, Rimini 

XVI tarptautinis konkursas 

,,Rimini fest 2022“ 

Augustė Balčiūtė 

(Kristina Beržanskienė) 

-  I vieta 

2022-06-29,  
Šv. Mišios Punsko Švč. 

Mergelės Marijos Dangun 

Jungtinis Mokyklos 

choras ir tarptautinis 
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Punsko Švč. Mergelės 

Marijos Dangun Ėmimo 

bažnyčia 

Ėmimo bažnyčioje. Leo 

Delibes „Messe Breve“ 

kamerinis orkestras 

(Artūras Pečkaitis, Dalia 

Balčiūnienė) - 
inovatyvios praktikos 

(sakralinė muzika, 

plėtojant dvasines 

vertybes) įgyvendinimas 

2022 m. spalis 

2022-10-02, 

Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija 

VI Vilniaus tarptautinis 

jaunimo muzikos konkursas 

„PREMIO SCARLATTI“ 

Auksė Žukauskaitė 

(Lina Kazakevičienė) - 

laureato diplomas, III 

vieta 

2022-10-22, Sasnavos 

Švč. Mergelės Marijos 

Vardo bažnyčia 

III respublikinis sakralinės 

muzikos festivalis „Ruduo ir 

muzika 2022“ 

Jungtinis Mokyklos 

choras ir tarptautinis 

kamerinis orkestras 

(Artūras Pečkaitis, Dalia 

Balčiūnienė) - 
inovatyvios praktikos 

(sakralinė muzika, 

plėtojant dvasines 

vertybes) įgyvendinimas 

2022 m. lapkritis 

2022-11-23, Raseinių 

Viktoro Petkaus 

progimnazija 

Respublikinis 1-4 klasių 

mokinių šokių konkursas - 

festivalis „Šokių šėlsmas 

2022“ 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos jaunučių 

mergaičių kolektyvas 

„Siaustinis“ (Edvina 

Subačiūtė – 

Baltrušaitienė) – II vieta 

2022 m. gruodis 

2022-12-07, Kauno 

Juozo Naujalio gimnazija 

Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų XXII styginių 

instrumentų festivalis 

„Arco“ 

Milda Vizgirdaitė 

(Gintautas Andriulionis, 

koncertmeisterė Kristina 

Cibulskienė) – laureato 

diplomas 

2022-12-17, Trakų 

kultūros rūmai 

 

Kalėdinis šokių festivalis -

konkursas „Trakams - 700“ 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos merginų 

kolektyvas (Renata 

Guščiuvienė) –  I vieta; 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos jaunimo 

kolektyvas „Siaustinis“ 

(Renata Guščiuvienė) – 

I vieta 
 


