
1. VšĮ „Bardai LT“. 9-oji jaunųjų dainų autorių stovykla  

2. Lietuvos kompozitorių sąjunga. Geriausių 2020 metų muzikos kūrinių rinkimai ir autorių apdovanojimai  

3. Lietuvos kompozitorių sąjunga. Lietuvos kompozitorių muzikos kūrybos ir sklaidos platforma  

4. VšĮ „Mano nata“. XII nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“  

5. VšĮ „Mano nata“. Kūrinių mokykliniams instrumentams elektroninis leidinys „Muzikuoju!“ III dalis  

6. VšĮ „Remigijaus akcija“. Alternatyvios muzikos kūrinių konkursas – festivalis RUMSHK XVI 

7. VšĮ „M.A.M.A. pramogos“. Metų muzikos apdovanojimų M.A.M.A. dešimtmetis kartu su Asociacijos 

LATGA veiklos pristatymu bei lietuviškos populiariosios muzikos sklaida  

8. Lietuvos muzikos informavimo centras. Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinės „Tarp ritualo ir 

(ne)muzikos“ leidyba ir legali prieiga internete 

9. Raimundas Martinkėnas. Kūrinio „Ave crux“ mecosopranui ir arfai pagal B. Brazdžionio eiles LKS Kauno 

skyriaus kompozitorių sakralinės muzikos koncertui „Vakaro malda“ sukūrimas 

10. Evgenya Redko. Evgenyos Redko naujo albumo įrašai ir leidyba 

11. Monika Pundziūtė. Monikos Pundziūtės-Monique albumas „Kaip užmigt?“ 

12. Giedrius Nakas. G. Nako džiazo albumo „Sapnas, kurį pamiršau“ kūryba, įrašai, pristatymas ir leidyba 

13. Jurgita Šeduikytė – Bareikienė. Jurgos albumo „Aukso pieva“ išleidimas dviguba vinilo plokštele 

14. Karolina Kieraitė. Karolinos Mint albumas „Praminti“ 

15. Algimantas Antanas Kubiliūna. Muzikinio kamerinio kūrinio sopranui ir fleitai „Malda“ sukūrimas, 

gaidų parengimas koncertiniam atlikimui 

16. Andrius Kaniava. Andriaus Kaniavos CD „Ruduo nesibaigiančioj metų alėjoj“ 

17. Eglė Gelažiūtė – Pranevičienė. Tamsaulės muzikinio albumo leidyba ir sklaida 

18. Donatas Petreikis. Džiazo grupės „Collaborative Jazz Septet“ debiutinis albumas 

19. Aleksandr Belkin. Aleksandro Belkino naujo bliuzo albumo „Still Got The Blues“ vinilinės plokštelės ir 

CD leidyba bei gamyba 

20. VšĮ „Bardai LT“ . Bardų dainų rinkinys / antologija | II dalis  

21. VšĮ „Vinilo studijos leidyba“. Vinilinių plokštelių serija „Lietuvos pop ir roko muzikos archyvas“. 

Vienuoliktas etapas: rinkinys „Lietuvos roko muzikos pradininkai“ vinilinės plokštelės leidyba  

22. VšĮ „Prabudimo orkestras“. „Atgimimo vaikai“ albumo „Mūsų laiškas Lietuvai“ CD gamyba 

23. VšĮ „Metų projektai“ „Lemon Joy“ albumo „1210“ išleidimas dviguboje vinilo plokštelėje  

24. VšĮ „Remigijaus akcija“. 30-mečio soul-funk grupės “GIN`GAS” albumas “NEW&REFUNKED” 

25. Asociacija SLINKTYS. Albumo „Suėjus prie žemės ribos. Skaito Paulius Šironas“ leidyba ir sklaida.  

26. UAB „Boso linija“. Ten Walls ir LSVO  „Symphony“ dvigubo vinilo leidyba 

27. VšĮ „Studija mama“. Artūro Mikoliūno autorinė kompaktinė plokštelė 

28. UAB „Muzikos herojai“. G&G SINDIKATO naujas albumas darbiniu pavadinimu „DEMONAY“  

29. UAB „Creative Industries“. Justės Arlauskaitės – Jazzu albumas 

30. VšĮ „Metų projektai“. Grupės „Biplan“ muzikinio projekto „Džiaze tik merginos 2020“ leidyba  

31. VšĮ „Rašytojų klubas“ . Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2021“  

32. Lietuvos rašytojų sąjunga (LRS Kauno skyrius). Vieno lito premija  

33. VšĮ „Kultūros kryptys“. N. Pečiūros knygos „Egzistencija underground‘e. Alternatyvinis rokas“ 

išleidimas 

34. Lietuvos muzikos informacijos centras. Žurnalo „Lietuvos muzikos link: iš Vilniaus į pasaulį“ leidyba 

35. Asociacija SLINKTYS. Lietuvos populiariosios muzikos enciklopedinio žinyno leidyba ir sklaida 

36. VšĮ „Kultūros leidinys „Nemunas““. Autorinių straipsnių ciklas „Kūrėjas pokyčių pasaulyje“ 

37. Kauno meno kūrėjų asociacija. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė 


