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Posėdžio pirmininkas – doc. Gediminas Žuklys, Vilniaus dailės akademijos Piešimo katedros 

dėstytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

Posėdžio sekretorė – Audronė Urbelionienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

Meninio ir   kultūrinio  ugdymo skyriaus metodininkė.  

Dalyvavo: 

Audronis Žemaitis – Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos 

mokytojas metodininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys; 

Rimantas Kisielius – Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės mokytojas metodininkas, Dailės 

mokytojų asociacijos vadovas; 

Miglė Datkūnaitė – Lietuvos mokslų akademijos dailininkė apipavidalintoja, grafikė, Lietuvos 

dailininkų sąjungos narė; 

Dalia Truskaitė – Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos (Naujosios Vilnios filialas) 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės mokytoja ekspertė, Dailės mokyklų vadovų asociacijos 

bei  Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

I. Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ geriausių darbų atranka 

parodai, laimėtojų sąrašo sudarymas. 

1.1. SVARSTYTA. Dėl nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ 

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). 

 

II. NUTARTA: 

Pritarti  išsakytai nuomonei: 

 

2.1. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laureato diplomu ir dovana 

apdovanojami šie 7–10 m. amžiaus grupės mokiniai: 

  

Eva Grigišaitė, 8 m., Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, mokytoja Loreta Poškienė, darbo 

pavadinimas – „Jėga vienybėje“;  

 

Nojus  Kazlauskas, 9  m., Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla, mokytoja  Dalia Jokubauskienė, 

darbo pavadinimas – „Atmintis gyva“;  

 

Rapolas Murauskas, 9 m., Šilalės meno mokykla, mokytoja Ilona Venckienė, darbo pavadinimas 

– „Gelbėtojas“;  
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Evelina Morozaitė, 9 m., Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla, mokytoja Edita 

Januškevičienė, darbo pavadinimas – „Lietuvai“;  

 

Lukrecija Kungytė, 9 m., Šilutės rajono dailės studija „Linksmi pieštukai“, mokytoja Karolina 

Kulikauskaitė, darbo pavadinimas – „Laisvės karuselė“;  

Mykolas Rumšas, 7 m., Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, mokytoja  Loreta Poškienė, 

darbo pavadinimas – „Karo siaubas“; / Komisijos simpatijų prizas – „Už originalią temos 

traktuotę“; 

2.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro diplomu ir prizu apdovanojami šie 11–

14 m. amžiaus grupės mokiniai:  

 

Ainė Astrauskaitė, 12 m., Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Aida Juškaitė, 

darbo pavadinimas – „Vasario 16-oji“;  

Patricija Stugytė, 14  m., Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla, mokytoja Dalia 

Jokubauskienė, darbo pavadinimas – „Galimybių laisvė“;  

Austėja Valkauskaitė, 14 m., Utenos Krašuonos progimnazija, mokytoja Dalia Puodžiukienė, 

darbo pavadinimas – „Mama, apgink mane nuo karo! Vaikai turi gyventi taikos pasaulyje ir 

niekada nepatirti karo siaubo“;  

Viltė Garuckaitė, 12 m., Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, dailės studija „Varsa“, 

mokytoja  Loreta Laurinavičienė, darbo pavadinimas – „Sausio  13-oji“; 

Meda Bertulytė, 13 m., Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, mokytoja Inga Šmitienė, 

darbo pavadinimas – „Atmintis gyva, nes liudija“;  

 

 

2.3. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro diplomu ir prizais apdovanojami šie 15–

18 m. amžiaus grupės mokiniai:  

 

Paulius Kryžiokas, 18 m., Kauno šv. Roko mokykla, socialinių įgūdžių ugdymo klasė, 

mokytoja Gražvyda Andrijauskaitė, darbo pavadinimas – „Nepriklausomos Lietuvos prezidentai 

– laisvės simbolis“;  

Augustė Petručionytė,  15 m., Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazija, mokytoja 

Dovilė Blažytė-Vanagienė, darbo pavadinimas – „Švęskime laisvę“;  

Viltė Kybartaitė, 17 m., Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, mokytoja Jolanta Baubkuvienė, 

darbo pavadinimas – „Kovoje už žodį ateities kartoms“;   

Bernardeta Kurlinkutė,  16  m., Tauragės „Versmės“ gimnazija, mokytoja Gitana Budginienė, 

darbo pavadinimas – „Mes užaugome laisvi“;  

Mantas Baužys, 15 m., Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, mokytoja Loreta Poškienė, 

darbo pavadinimas – „Šuolis į laisvę“;  

 

 

3.1. Už puikų mokinių parengimą nacionaliniam mokinių  piešinių  konkursui „Mes 

užaugome laisvi“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais 

apdovanojami šie mokytojai: 
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Loreta Poškienė, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla;  

Gitana Budginienė, Tauragės „Versmės“ gimnazija; 

Jolanta Baubkuvienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija; 

Dovilė Blažytė-Vanagienė, Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazija; 

Gražvyda Andrijauskaitė, Kauno šv. Roko mokykla; 

Inga Šmitienė, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla; 

Loreta Laurinavičienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, dailės studija „Varsa“; 

Dalia  Puodžiukienė, Utenos Krašuonos progimnazija; 

Dalia Jokubauskienė, Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla; 

Aida Juškaitė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija; 

Karolina Kulikauskaitė, Šilutės rajono dailės studija „Linksmi pieštukai“; 

Edita Januškevičienė, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla; 

Ilona Venckienė, Šilalės meno mokykla. 

 

 

 

Vertinimo komisijos pirmininkas    _____________________________doc. Gediminas Žuklys  

 

 

Posėdžio sekretorė                          _____________________________ Audronė Urbelionienė 

 


