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Gerbiamieji,
nuoširdžiai sveikiname V respublikinio 
įtraukaus muzikavimo konkurso-festivalio 
„Perliukai“ dalyvius ir organizatorius. 

Šis ilgametes tradicijas turintis muzikos 
renginys reikšmingai prisideda prie vaikų ir 
jaunuolių su negalia įtraukimo į visuomenės 
gyvenimą, jų ugdymo ir meninių, kūrybinių 
bei estetinių poreikių tenkinimo. 

Ypatingai dėkojame profesionaliems 
muzikantams, kurie skiria savo talentą ir 
laiką vaikų ir jaunuolių su negalia ugdymui. 
Taip pat labai dėkojame Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijai „Guboja“ už konkurso-
festivalio „Perliukai“ organizavimą ir visą plačią 
veiklą vaikų ir jaunuolių su negalia labui.

Linkime visiems konkurso-festivalio 
„Perliukai“ dalyviams didelės sėkmės, 
energijos ir kūrybinio polėkio.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Konkurso-festivalio „Perliukai“ 
baigiamųjų renginių globėjas – 



2021 m. spalio mėn. kelionę po Lietuvą pradėjo Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ organizuojamas 
V respublikinis įtraukaus muzikavimo konkursas-festivalis 
„Perliukai“. Šis respublikinis renginys solidarizuojasi ir palaiko 
Ukrainą.

„Perliukai“ – tai tradicinis, kas trejus metus organizuojamas, 
nacionalinis dainininkų ir instrumentalistų konkursas-
festivalis, kuriuo ugdomas vaikų ir jaunimo (3-35 metų), 
turinčių įvairią negalią, kūrybiškumas, skatinama muzikinė 
saviraiška, atrenkami geriausi vokaliniai, instrumentiniai 
ansambliai, solistai. Tai tęstinis, inovatyvus muzikinis 
renginys, kuriame muzikos atlikėjai su/be negalios lygiaverčiais 
pagrindais debiutuoja, atskleidžia muzikinius gebėjimus, 
bendradarbiauja su muzikos profesionalais, įgyja koncertinės 
patirties. Tai konkursas-festivalis, kuriuo telkiama veržli, 
kūrybinga, talentingų vaikų ir jaunuolių bendruomenė, siekianti 
veiksmingai įsilieti į kultūrinį šalies gyvenimą.

2021-2022 m. organizuotas V konkursas-festivalis 
„Perliukai“ tapo puikia muzikos atlikėjų įtraukaus kūrybinio 
bendradarbiavimo švente, kurioje dalyvavo daugiau kaip 
500 dalyvių iš 65 organizacijų. Per dvejus metus įvyko penki 
regioniniai konkursai-festivaliai „Perliukai“ Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Alytuje, Vilniuje ir Kauno raj. (Raudondvaryje), 
kuriuos nuoširdžiai priėmė, rėmė ir globojo šių miestų ar rajonų 
savivaldybės bei jų merai. Šių renginių trijose konkursinėse 
kategorijose (A – muzikos mėgėjai (pradedančiųjų grupė), B – 
muzikos mėgėjai (pažengusiųjų grupė), C – profesinė kategorija) 
varžėsi įvairios sudėties vaikų ir jaunuolių su negalia ansambliai, 
solo atlikėjai iš 18 savivaldybių.

Apie konkursą-festivalį „Perliukai”
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Įspūdingais muzikiniais pasirodymais regioninių konkursų 
dalyvius ir žiūrovus džiugino talentingi festivalinių programų 
dalyviai – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro kolektyvai, 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos moksleiviai; Šiaulių 
Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeonistų duetas 
Miglė Dambrauskaitė ir Motiejus Dudnikas (mokytoja Marytė 
Markevičienė) bei Šiaulių kultūros centro vokalo studija 
„Rokoko“ (vadovė Rasa Kauneckaitė); Alytaus jaunimo centro 
kolektyvai: vokalinė studija „BelCanto“ (mokytoja ekspertė Aldona 
Ramanauskaitė), vokalinė studija „Šypsena“ (mokytoja metodininkė 
Dalia Kazlauskienė), vokalinė studija „Boružėlė“ (mokytoja ekspertė 
Raimonda Remeikienė) bei smuiko klasė (vyr. mokytoja Regina 
Makselienė); Vladislovo Sirokomlės gimnazijos liaudies dainų ir 
šokių kolektyvas „WILENKA“ (meno vadovės Janina Labul, Renata 
Juozokienė, choreografės Aneta Kozlovska ir Justina Vasiukevič); 
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleiviai.

Tarp regioninių konkursų-festivalių vyko „Perliukų akademija“ 
Palangoje, laureatų konsultacijos, kūrybinės dirbtuvės, koncertai, 
edukaciniai, kiti renginiai. Konkurso laureatai bendradarbiavo 
ir koncertavo su muzikos profesionalais, nacionaliniu „Spalvų 
muzikos“ orkestru, dalyvavo tarptautiniame M. K. Čiurlionio 
festivalyje Palangoje bei tarptautiniame konkurse ir festivalyje 
„Muzika be sienų“ Druskininkuose.

Konkurso-festivalio uždarymas su jungtiniais penkių regioninių 
konkursų laureatų, profesionalių muzikantų, žinomų atlikėjų 
koncertais, edukaciniais, kitais renginiais vyks Vilniuje 2022 m. 
lapkričio 8-11 d. Šie renginiai skirti Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugijos „Guboja“ veiklos 30-mečiui pažymėti. Juose dalyvaus apie 
200 dalyvių.
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Kauno regiono laureatai
Renginio globėjas – Kauno rajono 
savivaldybės meras Valerijus Makūnas

C kategorija: 
Grand Prix – solistė vokalistė Liveta Ilikaitė 
(Kauno Prano Daunio ugdymo centras ir 
Kauno I muzikos mokykla, mokytojos Dileta 
Jagelavičiūtė ir Rasa Vanda Šukienė);

Grand Prix – solistas instrumentalistas 
Svajūnas Birgiolas (Vytauto Didžiojo 
universiteto Muzikos akademijos 
koncertmeisteris);

I premija – solistas instrumentalistas 
Raigardas Daraganas (Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija, prof. Artūro Anusausko 
klasė);

I premija – vokalinis-instrumentinis duetas 
„Vėjų rožė“;

I premija – vokalinis duetas Liveta Ilikaitė ir 
Dovydas Matulionis (Kauno Prano Daunio 
ugdymo centras ir Kauno I muzikos mokykla, 
mokytojos Dileta Jagelavičiūtė ir Rasa Vanda 
Šukienė);

II premija – solistas vokalistas Adomas 
Dimša (Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokykla, mokytoja Eglė Šlimaitė);

II premija – solistė vokalistė Gabija 
Narkevičiūtė (Klaipėdos Stasio Šimkaus 
konservatorija, mokytoja Livija Trakumienė)

Konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatai

II premija – solistas vokalistas Dovydas 
Matulionis (Kauno Prano Daunio ugdymo 
centras ir Kauno I muzikos mokykla, mokytojos 
Dileta Jagelavičiūtė ir Rasa Vanda Šukienė);

II premija – solistė instrumentalistė 
Dainora Rubašenko (Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos absolventė);

III premija – solistas instrumentalistas 
Mangirdas Klusaitis (Marijampolės meno 
mokykla, mokytojas Audrius Pučinskas);

III premija – solistas vokalistas 
Deividas Mankevičius (LSKD „Guboja“ 
SPALVŲ ORKESTRO studija, mokytoja 
Raimonda Janutėnaitė);

III premija – solistė instrumentalistė 
Raminta Kontrimaitė (Gargždų muzikos 
mokyklos Endriejavo skyrius, mokytoja 
Raimonda Jasinskienė);

III premija – solistė vokalistė Jolanta 
Silevičiūtė (Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija, mokytoja Aušra Liutkutė). 

A kategorija:
II premija – vokalinis-instrumentinis ansam-
blis „Skambančios spalvos“ (Kauno Kovo 
11-osios gimnazija, mokytoja Ilona Papečkytė).

Vilniaus regiono laureatai – A ir B kategorijos:
Renginio globėja – Vilniaus miesto 
savivaldybė

I premija – solistas instrumentalistas Dmitry 
Nesmeev (Vilkpėdės bendruomenės socialinių 
paslaugų centras, vadovė Rasa Mockūnienė);

I premija – vokalinis duetas „Nuotaika“ 
(Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos 
centras, mokytoja Mira Jakubovskaja);

II premija – solistas vokalistas Eidenas 
Sakavičius (Vilniaus „Atgajos“ specialioji 
mokykla, mokytoja Aldona Švabovič);

II premija – solistas vokalistas Vladas Vėbra 
(Vilniaus neįgaliųjų dienos centras, vadovas 
Stanislovas Karalius);

III premija – berniukų vokalinis ansamblis 
„Vyturėlis“ (Vilniaus „Atgajos“ specialioji 
mokykla, mokytoja Aldona Švabovič).
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Alytaus regiono laureatai – A kategorija:
Renginio globėjas – Alytaus miesto 
savivaldybės meras Nerijus Cesiulis

II premija – solistas vokalistas ir 
instrumentalistas Rimvydas Leonas (Alytaus 
rajono Simno specialioji mokykla, mokytojas 
Rolandas Gumauskas);

II premija – solistas vokalistas Aironas 
Mockevičius (Alytaus „Dzūkijos“ mokykla, 
mokytoja Gintarė Vitko);

III premija – vokalinis kvartetas (Alytaus 
„Vilties“ mokykla-darželis, mokytoja Rasa 
Naruševičienė). 

Šiaulių regiono laureatai – A ir B kategorijos:
Renginio globėjas – Šiaulių miesto 
savivaldybės meras Artūras Visockas

I premija – solistė vokalistė Rinalda 
Pocevičiūtė (LSKD „Guboja“ Šiaulių krašto 
atstovybė, mokytoja Eridana Tallat-Kelpšienė);

I premija – vokalinis ansamblis (Šiaulių 
„Ringuvos“ mokykla, mokytoja Laima Kulšytė);

II premija – instrumentinis-vokalinis 
„Spalvų muzikos“ orkestras (Šiaulių miesto 
savivaldybės globos namų dienos centras 
„Goda“, vadovės Natalija Pugačienė ir Ilona 
Būdavaitė);

II premija – solistas vokalistas Darijus Škėla 
(Šiaulių „Dermės“ mokykla, mokytoja Vitalija 
Kučienė);

III premija – solistas vokalistas Klaidas 
Stankus (Šiaulių „Ringuvos“ mokykla, 
mokytoja Laima Kulšytė);

III premija – instrumentinis-vokalinis 
ansamblis „Spalvota mozaika“ (Joniškio 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos 
užimtumo centras, vadovas Karolis Pratkus);

III premija – instrumentinis ansamblis „Mes“ 
(Panevėžio jaunuolių dienos centras, vadovė 
Gintautė Bakanavičienė).

Klaipėdos regiono laureatai – A ir B kategorijos:
Renginio globėjas – Klaipėdos miesto 
savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas

I premija – solistas vokalistas Arentas Katkus 
(Plungės specialiojo ugdymo centras, mokytoja 
Jurgita Arlauskienė);

I premija – vokalinis ansamblis „Smilgelė“ 
(Klaipėdos „Medeinės“ mokykla, mokytoja 
Gražina Vaškienė);

I premija – solistė vokalistė Raminta 
Stankevičiūtė (Meninės raiškos studija 
„Klaipėdos Guboja“, vadovė Vaida Butautaitė);

II premija – solistas vokalistas 
Nedas Normantas (Palanga);

II premija – vokalinis ansamblis (Meninės 
raiškos studija „Klaipėdos Guboja“, vadovė 
Vaida Butautaitė);

III premija – solistė vokalistė Ema 
Jonauskaitė (Klaipėdos regos ugdymo 
centras, mokytoja Loreta Aukštuolienė);

III premija – solistas vokalistas 
Deividas Kaniauskas (Plungės specialiojo 
ugdymo centras, mokytoja Jurgita 
Arlauskienė);

III premija – vokalinis-instrumentinis 
ansamblis „Klaipėdos lakštutė“ (BĮ 
neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, 
vadovas Ramūnas Šlepavičius).
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Baigiamųjų 
renginių 
dalyviai 

Solistė vokalistė Liveta 
Ilikaitė – Grand Prix
Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Kauno I-oji muzikos 
mokykla. Mokytojos Dileta Jagelavičiūtė ir Rasa Vanda 
Šukienė 

Liveta baigė Kauno 1-ąją muzikos mokyklą, kurioje mokėsi nuo 
antros klasės. Dalyvavo konkurse-festivalyje „Perliukai“, XXXVI 
tarptautiniame folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai - 2022“, 
Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse 
„Tramtatulis“, televizijos projekte „Lietuvos balsas“.

Šiais metais įstojo mokytis į Kauno Juozo Gruodžio 
konservatoriją. Liveta teigia: „Muzika man yra lyg vaistas, kuris 
naikina visas blogas mintis. Be jos neįsivaizduoju nė vienos 
dienos“.

Solistas instrumentalistas 
Svajūnas Birgiolas – Grand Prix
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos 
koncertmeisteris. Akompanuoja Deividas Pileckas 

Svajūnas muzikuoja nuo trejų metų, dalyvauja įvairiuose 
konkursuose, groja dūdele, birbyne, saksofonu, akordeonu, 
bandonija, armonika, sintezatoriumi, klarnetu, gitara. Dalyvavo 
konkurse „Žingsniai”, grojo nuotoliniuose konkursuose 
Amerikoje, Italijoje ir Šveicarijoje bei laimėjo prizines vietas. 
Svajūnas Birgiolas – VDU Muzikos akademijos atlikimo meno, 
saksofono specialybės magistras. Specialybės jis mokėsi su 
malonumu, grojimas jam yra ir hobis, ir gyvenimo pagrindas. 
Svajūnas groja kapeloje „Santaka“ (Jurbarkas), Jeržvilko 
ansamblyje „Bandonija“. VDU Muzikos akademijos dėstytojai 
apibūdino Svajūną, kaip darbštų, kantrų, motyvuotą studentą, 
kuris labai stengiasi ir daug dirba, kad pasiektų savo užsibrėžtų 
tikslų. Šiuo metu Svajūnas dirba koncertmeiseriu VDU Muzikos 
akademijoje – savo Alma Mater. Po sėkmingo pasirodymo 
konkurse „Perliukai“, įsiliejo į Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugijos „Guboja“ veiklą – dalyvavo „Perliukų akademijoje“ 
Palangoje, grojo nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro sudėtyje 
ir pelnė garbingą II vietą tarptautiniame konkurse „Muzika be 
sienų“ Druskininkuose.

C kategorija (profesinė)
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Solistas instrumentalistas 
Raigardas Daraganas – I premija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, prof. Artūro 
Anusausko klasė

Muzikos Raigardas mokosi nuo septynerių metų. Su pagyrimu 
baigė Vilniaus muzikos mokyklą „Lyra”, B. Dvariono dešimtmetę 
muzikos mokyklą. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
studijavo prof. A. Anusausko klasėje ir įgijo džiazo pianisto 
specialybę. Raigardas aktyviai dalyvauja Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijos „Guboja” veikloje, įvairiuose muzikos 
projektuose ir festivaliuose. Koncertavo Pietų Korėjoje, 
Maskvoje, Sankt Peterburge, Turkijoje. Sėkmingai dalyvavo 
tarptautiniame „Musical Storytelling“ projekte „Svajoti 
muzikos garsais” Birštone. Jis – konkurso-festivalio „Perliukai” 
daugkartinis dalyvis ir laureatas, aktyviai dalyvauja „Perliukų 
akademijos“ veikloje: M. K. Čiurlionio tarptautiniame festivalyje 
Palangoje, tarptautiniame festivalyje „Muzika be sienų“ 
Druskininkuose. Raigardo pomėgiai – kolekcionuoti laikrodžius 
ir raktus. Turi laikrodžių galeriją.

Vokalinis-instrumentinis duetas 
„Vėjų rožė“ – I premija
Grupę „Vėjų rožė“ sudaro dvi merginos – pianistė Dainora 
Rubašenko (Laukžemytė) bei daininkė Irma Jokštytė. Atlikėjų 
pažintis bei kūrybinis darbas prasidėjo socialinio projekto 
„Dialogas tamsoje” rėmuose. Klausytojai „Dialogas tamsoje“ 
koncertuose susipažįsta su neregiais bei patys pabūna jų vietoje. 
Ši patirtis „atveria ausis“, ir neretai girdimi atsiliepimai apie 
muzikos pojūtį tik klausantis skatina grupės nares kurti, ieškoti 
naujų, akimis nematomų spalvų. 

2021 m. balandžio m. „Vėjų rožė“ dalyvavo tarptautiniame 
neregių dainų konkurse „Low-Vision“ („Eurovizijos“ atitikmuo). 
Šiame konkurse kūrėjos užėmė IV vietą. Rugpjūčio mėn. 
dalyvavo Rusnės festivalyje. Vėliau koncertavo „Sostinės“ 
dienų renginyje. „Vėjų rožė“ nuolatos koncertuoja neregių 
bendruomenei svarbiuose renginiuose bei tęsia kūrybą „Dialogas 
tamsoje“ erdvėje.

Solistas vokalistas Adomas 
Dimša – II premija
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. Mokytoja Eglė 
Šlimaitė

Adomui 12 metų, o muzikuoja jis nuo 3 metukų. Turi unikalią 
atmintį ir klausą, jo pomėgiai – groti pianinu ir mokytis 
užsienio kalbų. Adomas mokosi muzikos mokykloje, dalyvauja 
konkursuose, daug koncertuoja. Jis skirtingų televizijos projektų 
dalyvis, konkurso „Dainų dainelė” finalistas bei įvairių socialinių 
projektų aktyvus dalyvis.
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Solistas vokalistas Dovydas 
Matulionis – II premija 
Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Kauno I-oji muzikos 
mokykla. Mokytojos Dileta Jagelavičiūtė ir Rasa Vanda 
Šukienė

Dovydas baigė Kauno 1-ąją muzikos mokyklą, kurioje nuo 
pirmos klasės mokėsi etninės muzikos. Dalyvavo įvairiuose 
konkursuose, buvo apdovanotas diplomanto, laureato 
diplomais. Tai I respublikinis Antano ir Jono Juškų užrašytų 
dainų konkursas, I respublikinis tautinių instrumentų jaunųjų 
atlikėjų solistų konkursas, I respublikinis tautinių instrumentų 
atlikėjų solistų pjesės konkursas, Lietuvos vaikų ir moksleivių 
liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“, konkursas-
festivalis „Perliukai“. Dalyvavo tarptautiniame folkloro 
festivalyje „Atataria lamzdžiai“. Jo metu su Liveta Ilikaite 
surengė ilgą koncertą „Kur eisiu, kur būsiu“.

Solistė vokalistė Gabija 
Narkevičiūtė – II premija
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. Mokytoja Livija 
Trakumienė

Gabija dainuoja nuo mažens, būdama 15 metų tapo konkurso-
festivalio „Perliukai” laureate, ir tai suteikė Gabijai galimybę 
keliauti į tarptautinį muzikos festivalį Pietų Korėjoje. Gabija 
puikiai valdo anglų kalbą, domisi džiazo muzika, ketverius 
metus mokėsi džiazinio dainavimo Klaipėdos Stasio Šimkaus 
konservatorijoje. Šiais metais ji pradėjo studijuoti džiazo vokalą 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete. 
Solistė teigia: „Nežinau ar muzika mane surado, ar aš ją 
suradau, bet ji parodė man kelią, panarino į nežemiško grožio 
garsų sąskambių jūrą, supažindino su beribe džiazo muzikos 
galaktika. Dėkoju likimui už tai”.

Solistė instrumentalistė Dainora 
Rubašenko (Laukžemytė) – II premija
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė

Dainora pradėjo skambinti fortepijonu būdama devynerių. 
Lydima šaunių pedagogų Renatos Krikščiūnaitės-Barcevičienės 
ir Aido Puodžiuko sėkmingai baigė Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją. Šiuo metu dirba mokytoja muzikos mokykloje, 
veda privačias pamokas, groja grupėse „Vėjų rožė“ bei „Libertė“. 
Dainora daukartinė konkursų “Perliukai” laureatė, kelis metus iš 
eilės buvo “Perliukų akademijos” Palangoje mentorė. Ji aktyviai 
dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose, nuolat plečia 
repertuarą.
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Solistė vokalistė Jolanta 
Silevičiūtė – III premija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Dėstytoja Aušra 
Liutkutė.

Jolanta mokėsi dainavimo nuo aštuonerių. Šiuo metu yra 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros 
lektorės Aušros Liutkutės studentė. Dainavimo specialybei ją 
įkvėpė noras dainuoti žmonėms. Tuo pačiu mielai laisvalaikiu 
kuria apsakymus, įvairias istorijas.

Solistas instrumentalistas 
Mangirdas Klusaitis – III premija
Marijampolės meno mokykla. Mokytojas Audrius 
Pučinskas

Mangirdas mokosi Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijoje 10 
klasėje.

Pažintį su eufonija jis prasidėjo prieš 5 metus. Marijampolės 
meno mokykloje baigė 4 metų eufonijos saviraiškos kursą pas 
mokytoją Audrių Pučinską. Mangirdas gana anksti įsitraukė 
į koncertinę veiklą, dalyvauja daugelyje koncertų, festivalių 
ir konkursų: „Vienos pjesės konkursas“, „Džiazo fiesta 2021“, 
„Vario spalvos“ ir kt. Jis tapo respublikinio J. Pakalnio jaunųjų 
atlikėjų konkurso ir konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatu. 
Kaip solistas koncertuoja su Marijampolės meno mokyklos 
pučiamųjų orkestru ir projekte „Sūduvos džiazo orkestras“. 
Vaikinas toliau tęsia pažintį su muzika studijuodamas džiazo 
vokalą ir tobulindamas grojimo eufonija įgūdžius. Mangirdas 
įkūrė radijo stotį „Gera nuotaika“, kurioje kalbina žinomus 
atlikėjus, transliuoja ir komentuoja įvairių žanrų muziką. Jis 
aktyviai dalyvauja Marijampolės jaunimo organizacijų veikloje, 
deleguotas kitais metais tapti Marijampolės – Lietuvos jaunimo 
sostinės – ambasadoriumi. 

Vokalinis-instrumentinis ansamblis 
„Skambančios spalvos“ – II premija
Kauno Kovo 11-osios gimnazija. Mokytoja Ilona Papečkytė

Ansamblis „Skambančios spalvos“ yra Kauno Kovo 11-osios 
gimnazijos neformalaus įtraukiojo ugdymo muzikinė veikla, 
skirta mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių. Patys 
aktyviausi mokiniai jau keletą metų dalyvauja koncertinėje 
veikloje ir antrą kartą konkurse-festivalyje „Perliukai“. Kolektyvo 
vokalistės Evelina ir Laura bei kiti draugai labai mėgsta muziką 
ir per ją suranda naujų draugų. 

A ir B kategorijos
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Solistas instrumentalistas 
Dmitry Nesmeev – I premija
Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras. 
Mokytoja Rasa Mockūnienė

Dmitry yra muzikantas savamokslis. Muzikuoti pradėjo nuo 
2005 m., grojo gitara ir mušamaisiais. Prieš trejus metus ėmė 
lankyti Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro 
kanklių ansamblį „Kamanės” (vadovė Rasa Mockūnienė). Ten 
išmoko groti bosinėmis kanklėmis. Ansamblyje muzikuoja 
kanklėmis, gitara ir būgnu. Dmitry labiausiai mėgsta kurti muziką 
gitarai, jau yra sukūręs pjesę kanklių ansambliui „Pavasarėjant”. 
Be muzikos jam dar patinka siūti žaislus ir gaminti maistą. Jis ne 
tik išbando, bet ir kuria naujus receptus. Dmitry muzika padeda 
atsipalaiduoti, jos dėka jis gali pasinerti į kitą pasaulį, pilną 
įvairiausių, spalvingiausių bei melodingiausių garsų.

Vokalinis duetas „Nuotaika“ – I premija
Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos centras. Mokytoja 
Mira Jakubovskaja

Duete dainuoja Mark Volynskij ir Marija Duskina. Jie daugiau 
kaip 8 metus koncertuoja kartu. 2017 m. sėkmingai pristatė 
solinius koncertus Vilniaus Verkių mokykloje – daugiafunkciame 
centre. Surengė daug koncertų Vilniuje ir kituose miestuose, 
dalyvavo ir laimėjo tarptautiniuose, respublikiniuose 
konkursuose. Muzika – tai jų džiaugsmas ir gyvenimas.

Solistas vokalistas Eidenas 
Sakavičius – II premija
Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla. Mokytoja Aldona 
Švabovič

Kaip solistas Eidenas dainuoja antrus metus. Šiais metais 
dalyvavo konkurse-festivalyje „Dainų namai“ ir konkurse „Giedu 
meilę Viešpačiui“. Jis mėgsta dainuoti, improvizuoti ir džiuginti 
kitus savo talentu.

Solistas vokalistas 
Vladas Vėbra – II premija
Vilniaus neįgaliųjų dienos centras. Vadovas Stanislovas 
Karalius. Pritaria ansamblis

Vladas dainuoti pradėjo 2016 metais muzikos grupėje „Ramu“. 
Visą laiką dainavo ansamblyje ir tik šiais metais pirmą kartą 
nusprendė išbandyti save, padainuoti solo. Netikėtai tapo 
konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatu, ir, tiesą pasakius, labai 
apsidžiaugė. Be dainavimo Vladas dar mėgsta dokumentinius 
filmus ir klausytis elektroninės muzikos. Muzika jam teikia 
džiaugsmo, atpalaiduoja ir ramina. Tikisi sudalyvauti žmonių su 
neįgalia Eurovizijoje.
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Berniukų vokalinis ansamblis 
„Vyturėlis“ – III premija
Vilniaus „Atgajos“ spec. mokykla. Mokytoja Aldona 
Švabovič 

Berniukų vokalinis ansamblis kartu dainuoja penktus 
metus. Jie dalyvavo IV konkurse-festivalyje „Perliukai“, 
respublikiniame jaunųjų dainininkų konkurse „Dainų 
namai“ (I vieta), tarptautiniame chorų konkurse „Atgaja“ 
(diplomas). Aktyviai dalyvauja respublikiniame ilgalaikiame 
projekte „Ritmuojame ir kuriame kartu“ ir kt. 

Solistas vokalistas ir 
instrumentalistas Rimvydas 
Leonas – II premija
Alytaus rajono Simno specialioji mokykla. Mokytojas 
Rolandas Gumauskas

Rimvydui muzika patinka nuo mažens. Vokalo jis mokosi 
jau 10 metų. Labai nori groti, daug dirba savarankiškai, net 
įsigijo akordeoną, kad galėtų kuo daugiau groti. Akordeonu 
jis groja daugiau kaip dvejus metus. Mėgsta dainuoti 
lietuvių liaudies dainas, daug jų žino ir moka. Solistas 
sako: „Muzika man teikia nusiraminimą. Grodamas ar 
dainuodamas atrandu save, savo užslėptas emocijas”.

Solistas vokalistas Aironas 
Mockevičius – II premija
Alytaus „Dzūkijos“ mokykla. Mokytoja Gintarė Vitko

Aironas, kaip pats sako, klausą turi jau nuo gimimo. Jis 
be galo myli muziką ir mėgsta dainuoti. Nė viena muzikos 
pamoka nepraeina be Airono dainavimo ir šypsenų. Šis 
konkursas-festivalis „Perliukai” buvo Airono debiutas 
scenoje, bet tikrai sėkmingas. 

Vokalinis kvartetas – III premija
Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis. Mokytoja Rasa 
Naruševičienė

Dėl pandemijos ribojimų Giedrė, Ugnė, Ugnius ir Augustas 
kartu pradėjo dainuoti dar neseniai, besiruošdami 
konkursui-festivaliui „Perliukai“. Dainavimas jiems - 
vienas mėgstamiausių užsiėmimų, nes jis džiugina, kelia 
nuotaiką. Tapimas III premijos laureatais vaikams labai 
svarbus ir didelis pasiekimas, suteikiantis pasitikėjimo 
savo jėgomis. 
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Solistė vokalistė Rinalda 
Pocevičiūtė – I premija
LSKD „Guboja“ Šiaulių krašto atstovybė. Mokytoja 
Eridana Tallat-Kelpšienė

Rinalda muzikuoja daugiau nei 10 metų. Ji baigė Mažeikių 
Vytauto Klovos muzikos mokyklą, fortepijono klasę, tačiau 
dainavimas visada buvo jai arčiau širdies. Ji domisi įvairia 
muzika, bet maždaug prieš penkerius metus susidomėjo 
džiazu, kuris patraukė neribotomis išraiškos galimybėmis. 
Rinalda aktyviai dalyvauja „Perliukų akademijos” ir 
nacionalinio “Spalvų orkestro” veikloje. Ji sako: „Jaučiu, kaip ši 
muzika keičia mano pasaulį”. 

Vokalinis ansamblis – I premija
Šiaulių „Ringuvos“ mokykla. Mokytoja Laima Kulšytė 

Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos dainavimo studija 
„Melodija“ yra daugelio miesto, šalies ir tarptautinių 
festivalių dalyvė. Įtraukaus muzikavimo konkursui- 
festivaliui „Perliukai“ mokytoja apjungė dviejų mokyklų 
– „Ringuvos“ ir Jovaro progimnazijos – mokinius į vieną 
darnų ansamblį. 

Solistas vokalistas Darijus 
Škėla – II premija
Šiaulių „Dermės“ mokykla. Mokytoja Vitalija Kučienė

Darijus muzikinę kelionę pradėjo nuo muzikos terapijos, kuri 
žingsnis po žingsnio padėjo įveikti negalią. Šiandien Darijus 
jau nori būti muzikos kūrėju, kuria nedidelius instrumentinius 
kūrinėlius. Jis taip pat dainuoja Šiaulių „Dermės“ mokyklos 
dainos studijoje „Gama“, dalyvauja įvairiuose konkursuose 
(tarptautiniame konkurse „Pavasario fiesta“ – I vieta, Šiaulių 
regiono vokalo konkurse „Tau, Mama” – I vieta, krikščioniškos 
muzikos festivalyje „Garbė Visagaliui“ – II laipsnio diplomas, 
vokalo konkurse „Nuspalvink pasaulį” – I laipsnio diplomas, 
vokalo konkurse „Su meile muzikai“ – I laipsnio diplomas, 
vokalo konkurse „Maestro ruduo“ – II laipsnio diplomas, 
tarptautiniame muzikos vokalo konkurse „Music is my life“ – I 
laipsnio diplomas, respublikiniame konkurse „Muzika kviečia 
kiekvieną“ – I turo nugalėtojas, tarptautiniame konkurse 
„Dzūkijos žvaigždutės“ – II vieta ir t.t.). Darijus yra IV ir V 
respublikinio konkurso-festivalio “Perliukai” laureatas. Jis taip 
pat dalyvavo “Perliukų akademijoje” Palangoje. Namie Darijus 
groja įvairius koverius ir bando kurti muziką pats. Ateitį jis 
sieja tik su muzika, svajoja būti muzikos kūrėju. 
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Instrumentinis-vokalinis „Spalvų 
muzikos“ orkestras – II premija
Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centras 
„Goda“. Vadovės Natalija Pugačienė ir Ilona Būdavaitė 

Muzika dienos centro „Goda” „Spalvų muzikos” orkestro 
atlikėjams yra ne tik natos ar instrumentai, tai – gyvenimo 
būdas. Buvimas orkestro nariais suteikia daug galimybių 
bendrauti ir susitikti su naujais žmonėmis, pažinti naujus 
dalykus. Muzikavimas suteikia galimybę būti svarbiems, 
pasiekti žmones, suvirpinti jų širdis. Per 26 gyvavimo 
metus orkestre groja jau penkta muzikantų karta. Dauguma 
jaunuolių gali muzikuoti keliais instrumentais, aktyviai siūlo 
norimus atlikti kūrinius bei suranda ir atneša natas. Orkestre 
muzikuoja 18 jaunuolių nuo 20-38 metų amžiaus. Visi jie 
dienos centro „Goda” lankytojai. Orkestras repetuoja 2 kartus 
per savaitę ir koncertuoja įvairiausiomis progomis. Nuo 1998 
m. jie yra nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro dalis, o tai – 
puiki galimybė dalintis savo kūrybine raiška su bendraminčiais 
iš kitų Lietuvos miestų.

Instrumentinis-vokalinis ansamblis 
„Spalvota mozaika“ – III premija
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos 
užimtumo centras. Vadovas Karolis Pratkus

Ansamblis „Spalvota mozaika“ gyvuoja jau 2 metus. Jis yra 
įkurtas bendradarbiaujant su Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugija “Guboja”. Tai linksmas, muzikalus, nuotaikingas 
jaunuolių kolektyvas. Dalyvavo XV respublikiniame neįgaliųjų 
muzikinės saviraiškos festivalyje „Muzikinė paukštė“ 
Aukštelkėje, Šiaulių raj. Taip pat koncertavo kartu su 
muzikos grupe „Nešpėtni bernai“. Šis ansamblis yra sudėtinė 
nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro dalis.

Instrumentinis ansamblis 
„Mes“ – III premija
Panevėžio jaunuolių dienos centras. Vadovė Gintautė 
Bakanavičienė

Ansamblis „Mes“ gyvuoja nuo 2008 m. Jau nuo 2009 m. 
nuolat dalyvauja konkurse-festivalyje „Perliukai“ ir tampa 
laureatais. Muzikantai beveik nesikeičia, tik kasmet ansamblio 
gretas papildo vienas kitas naujas narys. Kolektyvas 
universalus, tinkantis, kaip sakoma, „ir prie svečio, ir prie 
pečiaus“. Juos galima sutikti daug kur – konkursuose, 
festivaliuose, mugėse, miestų šventėse, koncertuojant kitose 
įstaigose. Jie pašėlusiai linksmi, mėgsta smagią muziką ir labai 
džiaugiasi kiekvienu kvietimu koncertuoti.
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Solistas vokalistas Arentas 
Katkus – I premija
Plungės specialiojo ugdymo centras. Mokytoja Jurgita 
Arlauskienė

Arentas gimė muzikalioje šeimoje, todėl muzika, dainos jį 
supo nuolat. Berniukas anksti pradėjo dainuoti, niūniuoti, 
klausytis muzikos. Kai Arento muzikos mokytoja su juo 
susipažino, iš karto pajuto, kad jis ypatingai muzikalus ir 
talentingas. Visų pirma mokytoja pastebėjo jo ritmiškumą, o 
netrukus atsiskleidė ir vokalinės galimybės. Arentas Plungės 
specialiojo ugdymo centrą lanko antrus metus, tačiau jau 
turi kuo pasigirti. Jis dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų konkurse „Dainų dainelė“ ir pateko į regioninį etapą. 
Solistas yra tarptautinio vaikų ir jaunimo populiariosios 
muzikos konkurso „Maestro ruduo“ diplomantas, konkurso-
festivalio „Perliukai“ laureatas. Šių metų vasarą kaip “Perliukų 
akademijos” dalyvis, jis buvo pakviestas koncertuoti 
Palangoje. Tikime, kad didieji pasiekimai šio solisto dar laukia. 

Vokalinis ansamblis 
„Smilgelė“ – I premija
Klaipėdos „Medeinės“ mokykla. Mokytoja Gražina 
Vaškienė

Ansamblis „Smilgelė“ gyvuoja daugiau kaip 20 metų. Keitėsi 
mokiniai, bet noras dainuoti neišblėso. Kolektyvas dalyvauja 
mokyklos, miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose 
renginiuose, festivaliuose ir konkursuose, turi nemažai įvairių 
apdovanojimų. Muzika jiems teikia daug džiaugsmo, teigiamų 
emocijų, padeda nugalėti sunkumus.

Solistė vokalistė Raminta 
Stankevičiūtė – I premija
Meninės raiškos studija „Klaipėdos Guboja”. Vadovė 
Vaida Butautaitė-Sankovskaja

Ramintą muzika lydi nuo pat vaikystės, ji baigė muzikos 
mokyklos fortepijono klasę, dalyvavo konkurse „Dainų 
dainelė”, dainavo mokyklos chore. Studijų metais ir iki šiol 
ji yra aktyvi meninės raiškos studijos „Klaipėdos Guboja” 
dalyvė. Muzika Ramintą nuramina ir išlaisvina, o dainavimas 
suteikia vidinės ramybės ir pasitikėjimo savimi. Konkursui-
festivaliui „Perliukai” Ramintą paruošė studijos vadovė Vaida 
Butautaitė-Sankovskaja, kuri yra daukartinė konkursų-
festivalių „Perliukai” laureatė.
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Solistas vokalistas Nedas 
Normantas – II premija (Palanga)
Nedas – 21 metų vaikinas iš gintarinės Palangos. Jis dainuoja 
nuo 9 metų. Savo kelią svajonės link pradėjo vaikų ansamblyje 
„Kikilis”, su kuriuo dalyvavo įvairiuose konkursuose. Vėliau 
dainavo Palangos ansamblyje „Atgaiva”. Tuo pat metu pradėjo 
dainuoti kaip solistas daugelyje koncertų, renginių. Praeitais 
metais dalyvavo Klaipėdos regiono konkurse-festivalyje 
„Perliukai”, kur laimėjo antrąją premiją. Ten jis susipažino ir 
netrukus įsiliejo į meninės raiškos studijos „Klaipėdos Guboja” 
veiklą. Na, o labiausiai Nedas dievina lietuviškos estrados 
dainas. Dainavimas yra jo gyvenimo svajonė. Tik dainuodamas 
jis jaučiasi laimingas.

Vokalinis ansamblis – II premija
Meninės raiškos studija „Klaipėdos Guboja“. Vadovė Vaida 
Butautaitė-Sankovskaja 

Klaipėdiečių ansamblis gimė meninės raiškos studijos 
„Klaipėdos Guboja” užsiėmimų metu. Studijos vadovė Vaida 
Butautaitė-Sankovskaja pastebėjo, kaip gražiai dera Ramintos 
Stankevičiūtės ir Martyno Vitkaus balsai. Netrukus repertuare 
atsirado daina „Aš mylėjau tave”, kuri šiam neseniai įsikūrusiam 
ansambliui atnešė sėkmę Klaipėdos regioniniame konkurse-
festivalyje „Perliukai”.   

Solistė vokalistė Ema 
Jonauskaitė – III premija
Klaipėdos regos ugdymo centras. Mokytoja Loreta 
Aukštuolienė

Klaipėdos regos ugdymo centro ugdytinė Ema žengia pirmus 
žingsnelius muzikos pasaulyje, bet jos pasiekimai kalba patys už 
save. Ji noriai dalyvauja įvairiuose muzikiniuose konkursuose 
ir festivaliuose („Dainų dainelė“, „Music is my life“, „Perliukai“), 
juose pelno prizines vietas. Dainavimas Emai padeda svajoti, 
susikaupti. Jai patinka kurti savo daineles ir jas atlikti draugams. 
Pažintį su muzika Ema tęsia lankydama Eduardo Balsio menų 
gimnazijos meninio ugdymo studiją. 

Vokalinis-instrumentinis ansamblis 
„Klaipėdos lakštutė“ – III premija
BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. Vadovas 
Ramūnas Šlepavičius

Kolektyvas savo pasirodymais džiugina dienos centro 
lankytojus, koncertuoja senjorų globos namuose, dalyvauja 
muzikiniuose konkursuose, festivaliuose, taip pat atstovauja 
Klaipėdos miestą nacionaliniame „Spalvų muzikos” orkestre. 
Ansambliui vadovauja ir spalvų muzikos metodikos moko 
užimtumo specialistas Ramūnas Šlepavičius.
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Prof. Petras Vyšniauskas
Petras Vyšniauskas – džiazo muzikantas, saksofonininkas, 
klarnetininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesorius, Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno premijos, LR Vyriausybės 
kultūros ir meno premijos laureatas. P. Vyšniauskas – vienas 
iškiliausių ir savičiausių Lietuvos džiazo kūrėjų, kūrybingas 
muzikantas ir virtuoziškas saksofonininkas. Jau ne vienerius 
metus P. Vyšniauskas bendradarbiauja su Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugija “Guboja” – kartu su pianiste, prof. Aleksandra 
Žvirblyte veda edukacinius renginius, meistriškumo seminarus, 
konsultuoja konkurso-festivalio “Perliukai” laureatus. 

Dainiaus Pulausko grupė
Dainiaus Pulausko grupė – vienas reikšmingiausių ir 
aktyviausių Lietuvos džiazo kolektyvų, savotiški Lietuvos 
džiazo ambasadoriai. Subūręs kolektyvą D. Pulauskas išgarsėjo 
kaip puikus improvizatorius, kompozitorius ir fusion bei 
džiazroko muzikos aranžuotojas, o jo grupėje groja vieni 
ryškiausių šalies atlikėjų. Per savo gyvavimo metus Dainiaus 
Pulausko grupė dalyvavo daugiau kaip 160-tyje prestižinių 
Europos, Azijos, Afrikos ir Šiaurės Amerikos džiazo festivalių, 
įgrojo 9 CD ir išleido 2 DVD, parengė programą su simfoniniu 
orkestru. Grupės sėkmės garantas – jos narių meistriškumas ir 
nepaprastas ansambliškumas. Šis puikus kolektyvas – ilgametis 
konkursų-festivalių “Perliukai” baigiamųjų renginių dalyvis ir 
talkininkas. 

Gediminas Storpirštis
Aktoriaus, bardo, teatro studijos „Elementorius“ vadovo ir 
režisieriaus Gedimino Storpirščio koncerte girdėsite jau klasika 
tapusias, daugiau kaip 40 metų jo kurtas dainas, skirtas 
jaunesnei auditorijai, kurių mielai bei džiaugsmingai klausosi 
ir vyresni. Programos metu klausytojai bus kviečiami ne tik 
atidžiai klausyti, bet ir aktyviai dalyvauti. Studija „Elementorius“ 
ir jos vadovas Gediminas Storpirštis “Perliukai” uždarymo 
renginiuose dalyavuja jau antrą kartą. 
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Jurgis Brūzga
Jurgis Brūzga – atlikėjas, galintis pasigirti ne tik muzikiniu 
talentu, bet ir begaliniu noru džiuginti aplinkinius. Nuotaikinga 
muzika, spalvingas ir stiprus vokalas, judesys ir milžiniška 
energija – tai Jurgio pasirodymo formulė nepaliekanti abejingų. 
O pats dainininkas kukliai nusišypso: „Man tiesiog patinka, kai 
žmonės būna laimingi“. Jurgis muzikuoti pradėjo dar vaikystėje. 
Svarbiausių savo, kaip jauno dainininko, nuopelnų jis sulaukė 
kartu su kolektyvu „Jazz Island“. Pasiekimų sąraše net ir vienas 
svarbiausių džiazo festivalių pasaulyje „Montreux Jazz“. Be šio – 
dar daugybė kitų tarptautinių festivalių ir konkursų. Taip pat ir 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos džiazo vokalo specialybės 
diplomas. Tad Jurgio patirtis muzikiniame pasaulyje yra tikrai 
nemenka. „Pagaliau supratau, koks noriu būti scenoje“, – šiandien 
tvirtina atlikėjas. Ilgą laiką atlikęs žymių užsienio atlikėjų dainų 
koverius, dabar jis vis dažniau džiugina klausytojus ir savo 
kūrybos dainomis. Jurgis taip pat nuolatinis „Gubojos” renginių 
vedėjas ir projektų dalyvis. 

Prof. Deividas Staponkus 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto dekanas, 
Dainavimo katedros profesorius. Jis yra tarptautinių konkursų 
laureatas, nuo 2004 m. yra kviestinis LNOBT operos solistas 
baritonas. Dainavo Armėnijoje, Austrijoje, Danijoje, Estijoje, 
Čekijoje, JAV, Italijoje, Izraelyje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, 
Rumunijoje, Sakartvele, Suomijoje, Vengrijoje, Vokietijoje. Vedė 
dainavimo meistriškumo pamokas daugelio šalių aukštosiose mu-
zikos mokyklose. Nuo 2020 m. kaip vokalo pedagogas konsultuoja 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistus. Prof. Deividas 
Staponkus kviečiamas būti tarptautinių dainavimo konkursų 
vertinimo komisijos nariu, jo studentai yra daugelio tarptautinių 
konkursų laureatai, dainuojantys LNOBT, Milano La Scala (Italija), 
Teatro Filarmonico di Verona (Italija), Teatro Pergolesi (Italija), 
Karlsrūhės teatre (Vokietija), Baden Badeno teatre (Vokietija), 
Kammeroper Munich (Vokietija) ir kt. 2022 m. prof. Deividas Sta-
ponkus buvo V respublikinio konkurso-festivalio „Perliukai“ žiuri 
komisijos pirmininkas Vilniuje ir Kauno rajone (Raudondvaryje).

Sostinės vaikų ir jaunimo centro 
vokalinė studija KIVI
Vokalinė studija KIVI – vienas profesionaliausių vaikų ir jaunimo 
chorų Lietuvoje, dainuojantis populiariąją muziką ir džiazą. KIVI 
susikūrė 1997-aisiais ir skaičiuoja jau 25-uosius gyvavimo metus. 
Šiuo metu studija vienija per 100 jaunųjų dainininkų. Grupė 
dainuoja be jokio muzikinio pritarimo, t. y. a cappella stiliumi. 
Tarptautinio pripažinimo sulaukęs vaikų ir jaunimo kolektyvas 
gali didžiuotis aukščiausiais įvertinimais ne tik Lietuvoje, bet ir 
JAV, Kinijoje, Japonijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje ir kitose šalyse vykusiuose konkursuose. KIVI 
JUNIOR vadovė – Danguolė Aukselienė. 
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Nacionalinės M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos pučiamųjų 
instrumentų skyriaus mokiniai
Gilias, jau 75-erių metų veiklos tradicijas turinti Nacionalinė 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla pirmiausia 
skirta menui itin gabiems vaikams. Čia remiamasi geriausiomis 
Lietuvos kultūros ir švietimo tradicijomis, šalies ir Europos 
klasikinio meno ugdymo principais, žymiausių meno kūrėjų 
praktinės bei metodinės veiklos patirtimi, dirbama pagal originalias 
programas, ugdymo turinys praplečiamas šiuolaikinio meninio 
ugdymo naujovėmis ir technologijomis. Nacionalinėje M. K. 
Čiurlionio menų mokykloje gyvuoja ne viena metodinė grupė. 
Viena iš jų yra pučiamųjų ir mušamųjų instrument grupė, kurioje 
dirba patys talentingiausi Lietuvos pedagogai, o jų pašaukimo ir 
atsidavimo darbui dėka yra ugdomi geriausi muzikos atlikėjai. Ne 
vienas M. K. Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų absolventas džiugina tiek Lietuvos, tiek ir užsienio 
klausytojus. 

Mykolo Riomerio universiteto linijinių 
šokių kolektyvas „SWITCH ON – MRU”
2020 m. Mykolo Riomerio universitete savo veiklą pradėjo 
darbuotojų linijinių šokių kolektyvas „SWITCH ON – MRU“. 
Tai dar jaunas kolektyvas, bet jau spėjo sudalyvauti daugelyje 
universiteto, miesto, tarptautiniuose renginiuose. Visuomet šoka 
Ignalinos, Druskininkų, Palangos tarptautiniuose festivaliuose, taip 
pat Vilniaus miesto renginiuose: Kultūros naktis, Sostinės dienos.

Mykolo Riomerio universiteto 
šokių studija „Bolero“
Kolektyvas gyvuoja jau 30 metų. Šokėjams plojo Lenkijos, Italijos, 
Prancūzijos, Meksikos žiūrovai. Šokių studija ne kartą iškovojo 
pirmas vietas festivaliuose, konkursuose. Pelnė daugelio festivalių 
techniškiausiai atlikto šokio nominacijas. Kasmet kuriamas naujas 
repertuaras, į kurio kūrimą įsitraukia ir studentai.

Rima Švėgždaitė
Rima Švėgždaitė – smuikininkė, smuiko mokytoja. Baigė studijas 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prof. J. Urbos klasėje, 
studijavo meno aspirantūroje prof. P. Kuncos kamerinio ansamblio 
klasėje ir prof. D. Katkaus kvarteto klasėje. Grojo renesanso ir 
baroko muziką ansambliuose „Banchetto musicale“, „Affectus“ 
istoriniais smuikais, studijavo barokinio smuiko atlikimo meną 
prof. C. Mackintosh klasėje. Baroko muziką groja ir barokiniu, 
ir šiuolaikiniu instrumentu, organizuoja respublikinį jaunųjų 
stygininkų festivalį „Baroko puota“ Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokykloje, kurioje dirba smuiko mokytoja. Gilinasi į smuiko 
pedagogiką, studijuodama pasaulyje pripažintą ir daug žvaigždžių 
išugdžiusį Suzuki metodą.
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Nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras 
Vyr. dirigentai Natalija Pugačienė ir Romualdas Brūzga

Nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras susikūrė 1998 m., 
susijungus regioniniams kolektyvams, dirbantiems „spalvų 
ugdymo” metodu, iš įvairių Lietuvos miestų. Šio orkestro 
sumanytoja ir projekto vadovė yra draugijos „Guboja“ pirmininkė 
Viktorija Vitaitė. Ilgamečiai šio orkestro grupių (kolektyvų) 
vadovai yra: Romualdas Brūzga, Valerija Brūzgienė, Raimonda 
Janutėnaitė, Mindaugas Valaitis (Vilnius), Natalija Pugačienė 
ir Ilona Būdavaitė (Šiauliai), Ramūnas Šlapevičius (Klaipėda), 
Stasys Mikalonis (Alytus), Karolis Pratkus (Joniškis). Šiuo metu 
orkestro vyr. dirigentai – gerai Lietuvoje žinomi neįgaliųjų 
muzikinės veiklos specialistai – Romualdas Brūzga ir Natalija 
Pugačienė. Kasmet šiame orkestre muzikuoja apie 60 asmenų iš 
Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus, Joniškio, Druskininkų ir 
kt. Nacionalino „Spalvų muzikos“ orkestro branduolys – gabūs 
muzikai asmenys su negalia (pagrindas – turintys sutrikusio 
intelekto ar kompleksinę negalią), su jais dirbantys vadovai ir 
muzikos profesionalai. Kartu su šiais orkestrantais muzikuoja 
respublikinio konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatai – gabūs, 
talentingi dainininkai, instrumentalistai su negalia iš visos šalies. 
Nuo 1999 m. vyksta orkestro mokymai, stovyklos, festivaliai, 
kūrybinės dirbtuvės, kiti renginiai. Orkestras koncertuoja ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Olandijoje, Vokietijoje, Belgijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Rusijoje). 2002-2008 m. šis 
kolektyvas buvo I Europos neįgaliųjų „Spalvų“ orkestro, kuriame 
grojo muzikantai su negalia iš Olandijos, Belgijos, Lenkijos, 
Latvijos, Vengrijos ir Lietuvos, sudedamoji dalis. 2008 m. 
draugijos „Guboja“ projektas „Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų 
muzikos“ orkestras“ buvo įvertintas tarptautiniu lygmeniu – 
jis tapo konkurso „Handinnov Europe 2008“ Prancūzijoje 
nugalėtoju. 2011 m. orkestras išleido pirmąjį kompaktinį 
diską „Muzikinis kaleidoskopas“, o 2015 m. LTV šventiniame 
neįgaliųjų renginyje „Griaunantys sienas“ orkestras laurus skynė 
kategorijoje „Už pasiekimus mene“. Per 24 gyvavimo metus 
orkestras tapo universaliu kolektyvu, gebančiu atlikti įvairių 
stilių muziką (nuo klasikinių iki džiazo kompozicijų). Gražus 
ir prasmingas kūrybinis bendradarbiavimas orkestrą sieja su 
Lietuvos valstybiniu pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“, 
šv. Kristoforo kameriniu orkestru, D. Pulausko grupe, LRT 
grupe, chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, dainininkais 
Jurgiu Brūzga, Ramūnu Difartu, Povilu Meškėla, kitais žinomais 
šalies atlikėjais.
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Viktorija Vitaitė (Vilnius) 
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ pirmininkė, choro dirigentė, 
konkurso-festivalio „Perliukai“ iniciatorė, 
projekto vadovė

Prof. Aleksandra Žvirblytė (Vilnius) 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Fortepijono ir vargonų katedros profesorė, 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 
mokytoja-ekspertė, pianistė. Alytaus, Kauno 
regioninių konkursų „Perliukai“ žiuri komisijos 
narė, „Perliukų akademija“ Palangoje lektorė ir 
konsultantė 

Prof. Deividas Staponkus (Vilnius) 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Muzikos fakulteto dekanas, Dainavimo 
katedros profesorius, operos solistas. Vilniaus, 
Kauno regioninių konkursų „Perliukai“ žiuri 
komisijos pirmininkas, konsultantas

Prof. Petras Vyšniauskas (Vilnius) 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesorius, 
džiazo muzikantas, saksofonistas, klarnetistas. 
Konkurso-festivalio „Perliukai“ renginių 
konsultantas, lektorius

Doc. Gediminas Ramanauskas (Šiauliai) 
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 
docentas, choro dirigentas. Šiaulių regioninio 
konkurso „Perliukai“ žiuri komisijos 
pirmininkas, konsultantas

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė 
(Klaipėda) 
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos 
direktorė, mokytoja metodininkė, pianistė. 
Klaipėdos regioninio konkurso „Perliukai“ žiuri 
komisijos pirmininkė, konsultantė 

Aušra Šikšnelienė (Vilnius) 
Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos 
prezidentė, Vilniaus chorinio dainavimo 
mokyklos „Liepaitės“ direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. Kauno regioninio konkurso 
„Perliukai“ žiuri komisijos narė 

Livija Trakumienė (Klaipėda) 
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos 
mokytoja metodininkė, džiazo ir populiariosios 
muzikos metodinės grupės pirmininkė. 
„Perliukų akademija“ lektorė, konsultantė 

Natalija Pugačienė (Šiauliai) 
Nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro vyr. 
dirigentė, muzikos mokytoja metodininkė. 
Klaipėdos ir Vilniaus regioninių konkursų 
„Perliukai“ žiuri komisijos narė, konsultantė 

Romualdas Brūzga (Vilnius) 
Nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro vyr. 
dirigentas, muzikos mokytojas metodininkas, 
konsultantas

Raimonda Janutėnaitė (Vilnius) 
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 
mokytoja metodininkė, LSKD „Guboja“ 
SPALVŲ ORKESTRO studijos vokalo 
pedagogė, dainininkė. Šiaulių regioninio 
konkurso „Perliukai“ žiuri komisijos narė, 
respublikinio konkurso-festivalio „Perliukai“ 
organizacinio komiteto narė 

Dainora Rubašenko (Vilnius) 
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja, 
pianistė. Šiaulių regioninio konkurso 
„Perliukai“ žiuri komisijos narė, „Perliukų 
akademija“ Palangoje mentorė 

Jurga Juzėnaitė (Kaunas) 
Nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro 
koncertmeisterė, Kauno sanatorinio lopšelio-
darželio „Pušinėlis“ meninio ugdymo mokytoja 
metodininkė. Klaipėdos regioninio konkurso 
„Perliukai“ žiuri komisijos narė

Aušra Abromaitienė (Vilnius)  
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ respublikinės tarybos narė, 
respublikinio konkurso-festivalio „Perliukai“ 
organizacinio komiteto narė

Margarita Kateščenkienė (Vilnius) 
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ vyr. buhalterė, respublikinio 
konkurso-festivalio „Perliukai“ organizacinio 
komiteto narė

Konkurso-festivalio „Perliukai“ organizatoriai, žiuri 
komisijos nariai, konsultantai, lektoriai:
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Lapkričio 8 d. (antradienis)
 14.00 – 15.30 dalyvių atvykimas, registracija, apgyvendinimas 
 16.00 – 16.45 vadovų pasitarimas (koncertų salė)
 17.00 – 19.00 pasirengimas atidarymui
 18.00 – 19.00 vakarienė 
 19.30 – 20.30 konkurso-festivalio „Perliukai“ baigiamųjų renginių atidarymas

Lapkričio 9 d. (trečiadienis)
 8.00 – 9.30 pusryčiai
 10.30 – 13.30 kūrybinės dirbtuvės, pasirengimas koncertui (koncertų salė)
 12.30 – 13.30 pietūs
 14.00 – 15.30 konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatų koncertas 
 16.00 – 18.00 konferencija „Įtraukusis muzikinis ugdymas – patirtys ir 

perspektyvos“ pedagogams, kolektyvų vadovams (305 auditorija) 
ir linijinių šokių programa dalyviams (kancertų salė)           

 18.00 – 19.00 vakarienė
 19.00 – 21.00 laisvalaikis 

Lapkričio 10 d. (ketvirtadienis)
 8.00 – 9.30 pusryčiai
 10.00 – 13.30 pasirengimas koncertui Valdovų rūmuose (Katedros a. 4, Vilnius)
 13.00 – 13.50 edukacinis užsiėmimas „Susipažinkime – Valdovų 

rūmų muziejus“ (Katedros a. 4, Vilnius)
 14.00 – 16.00 baigiamasis laureatų koncertas „Už teisę kurti ir būti savimi“ Valdovų rūmuose 
 18.00 – 19.00 vakarienė
 19.30 – 20.30 svečiuose aktorius, bardas, festivalių sumanytojas Gediminas Storpirštis 

Lapkričio 11 d. (penktadienis)
 8.00 – 9.30 pusryčiai
  10.00 – 12.00 dalyvių išvykimas

Konkurso-festivalio „Perliukai“ 
uždarymo renginių PROGRAMA 
2022 lapkričio 8-11 d. 
Vilniaus lenkų kultūros namai (Naugarduko g. 76, Vilnius)
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Konkurso-festivalio 
„Perliukai“  baigiamųjų 
renginių globėjas:

Konkurso-festivalio „Perliukai“ organizatorius:

LSKD „Guboja“ veiklą finansuoja:

Regioninių konkursų-festivalių „Perliukai“ partneriai:

Kauno 
Juozo Gruodžio 
konservatorija

KAUNO RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

Rėmėjai:

Keramikės  
Virginija 

Jasilionienė  
ir Diana 

Pernavienė

Partneriai:


