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Dalyvavo:
Vilija Starošienė – Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos dailės
mokytoja ekspertė.
Rimantas Kisielius – Vilniaus Karoliniškių gimnazijos dailės mokytojas metodininkas, Dailės
mokytojų asociacijos vadovas.
Julija Ikamaitė – keramikė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Menų mokyklos
mokytoja ekspertė.
Rita Mikučionytė – Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos ir Nacionalinės
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos dailės istorijos mokytoja ekspertė,
Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Lirija Steponavičienė – Lietuvos Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
Valdovų rūmų Ekskursijų ir edukacijos skyriaus vedėja.
DARBOTVARKĖ:
I. Kultūros paveldo pažinimo ir meninio ugdymo projekto „Mus moko patirtis ir praeitis“
Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio interpretavimo konkurso geriausių darbų atranka
parodai, laimėtojų sąrašo sudarymas.
1. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio interpretavimo konkurso
laimėtojų.
Atrinkti geriausius 15 piešinių, po 5 iš kiekvienos amžiaus grupės.
Posėdžio pirmininkas pasiūlė įvertinti darbus remiantis mokinių surinktų balų skaičiumi
ir pagal amžiaus grupę (I a. g. – 7–10 m., II a. g. – 11–14 m., III a. g. – 15–18 m. mokiniai).
NUTARTA:
Pritarti išsakytai nuomonei:
1. 1. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laureato diplomu ir prizais,
rėmėjų atminimo dovanomis apdovanojami šie 7–10 m. amžiaus grupės mokiniai:
Luka Stankevičiūtė, 9 m., Širvintų meno mokykla, mokytoja Jelena Labanauskienė, darbo
pavadinimas – „Lietuva mūsų ženkluose“;
Rugilė Ronkutė, 9 m., Telšių „Kranto“ progimnazija, mokytoja Jolanta Bieliauskienė,
darbo pavadinimas – „Meškutė – Žemaitijos simbolis“;
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Kristupas Tirkšliūnas, 9 m., Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės
„Varsa“, papildomojo ugdymo pedagogė ekspertė Loreta Laurinavičienė,
pavadinimas – „Bajoras ant žirgo“;
Karina Tinkovaitė, 7 m., Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės
„Varsa“, papildomojo ugdymo pedagogė ekspertė Loreta Laurinavičienė,
pavadinimas – „Bajorai“;
Diana Balčiūnaitė, 10 m., Zarasų meno mokykla, mokytoja Petronė Sekonienė,
pavadinimas – „Mamos ir dukrytės herbas“.
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2. 1. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laureato diplomu ir prizais,
rėmėjų atminimo dovanomis apdovanojami šie 11–14 m. amžiaus grupės mokiniai:
Gytis Pumputis, 11 m., Zarasų meno mokykla, mokytoja Petronė Sekonienė, darbo
pavadinimas – „Mylim, ginam, puošiam savo Tėvynę“;
Ieva Narutavičiūtė, 13 m., Telšių „Kranto“ progimnazija, mokytoja Jolanta Bieliauskienė,
darbo pavadinimas – „Žemaitijos istorija – dabarties puošmena“;
Gabija Bagužytė, 13 m., Telšių „Kranto“ progimnazija, mokytoja Jolanta Bieliauskienė,
darbo pavadinimas – „Septynių kalvų miestas“;

Benas Mišeikis, 12 m., Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla, mokytoja Lina
Ambarcumian, darbo pavadinimas – „Klaipėda“;
Gabija Stragauskytė, 14 m., Šilalės meno mokykla, mokytoja Ilona Venckienė, darbo
pavadinimas – „Žemaitijos kraštas“.
3. 1. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laureato diplomu ir prizais,
rėmėjų atminimo dovanomis apdovanojami šie 15–18 m. amžiaus grupės mokiniai:
Jovilė Morkūnaitė, 15 m., Pakruojo rajono Žeimelio
Strižigauskienė, darbo pavadinimas – „Tauro ragas kviečia“;
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Dominyka Gulbinaitė, 17 m., Pakruojo rajono Žeimelio gimnazija, mokytoja Inga
Strižigauskienė, darbo pavadinimas – „Prie Nidos kopos“;
Miglė Kajėnaitė, 16 m., Ignalinos kultūros ir sporto centras, mokytoja Nijolė Trinkūnienė,
darbo pavadinimas – „Lietuva mūsų ženkluose“;
Tomas Sveikauskas, 16 m., Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, mokytoja Goda
Balbieriūtė, darbo pavadinimas – „Gedimino susapnuotas vilkas“;
Deimantė Grašytė, 15 m., Utenos Krašuonos progimnazija, mokytoja Dalia Puodžiukienė,
darbo pavadinimas – „Seliavos – svarbi Sudeikių herbo ir miestelio dalis“.
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4. 1. Už puikų mokinių parengimą kultūros paveldo pažinimo ir meninio ugdymo
projekto „Mus moko patirtis ir praeitis“ Lietuvos herbų ir herbinių ženklų
meninio interpretavimo konkursui padėkos raštais apdovanojami šie mokytojai:
Dalia Puodžiukienė, Utenos Krašuonos progimnazija;
Loreta Laurinavičienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studija „Varsa“;
Jolanta Bieliauskienė, Telšių „Kranto“ progimnazija;
Ilona Venckienė, Šilalės meno mokykla;
Jelena Labanauskienė, Širvintų meno mokykla;
Petronė Sekonienė, Zarasų meno mokykla;
Lina Ambarcumian, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla;
Inga Strižigauskienė, Pakruojo rajono Žeimelio gimnazija;
Nijolė Trinkūnienė, Ignalinos kultūros ir sporto centras;
Goda Balbieriūtė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.
4.2. Už puikias darbų kolekcijas, pateiktas Kultūros paveldo pažinimo ir meninio
ugdymo projekto „Mus moko patirtis ir praeitis“ Lietuvos herbų ir herbinių ženklų
meninio interpretavimo konkursui, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
padėkos raštais padovanojamos :
Kėdainių dailės mokykla, mokytoja Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė;
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studija „Varsa“, mokytoja
Loreta Laurinavičienė.

Rėmėjai: Dailininkų sąjungos leidykla „Artseria“, UAB ateljė „Eskizas“

Vertinimo komisijos pirmininkas
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