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DARBOTVARKĖ: 

Lietuvos mokinių fotografijos konkurso darbų vertinimas 

 

Lietuvos mokinių fotografijos konkursui 143 autorių pateikė 899 darbus. 

Fotografijas įvertino Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė Vėtrė Antanavičiūtė-Meškauskienė, 

gamtos fotografas  Lukas Jonauskas ir menotyrininkė Danguolė Ruškienė. 

 

 

Konkurso laureatais komisija pripažino: 

 

Paulių Vaicekauską, 15 m. ( Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, būrelio vadovė 

Gabrielė Morta Vilkė) už nuotraukų serijas „Gyvenimo karnavalas“, ,,Pasivaikščiojimai ir 

atradimai“, ,,Pikų dama“, ,,Rutina“ ,,Šeimos portretai“, ,,Tolyn“, ,,Vienuma“ ir „Žodis gali 

žeisti“; 

 

Augustą Adomavičių, 18 m. (Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, būrelio vadovas Andrius 

Birštonas)  už nuotraukų serijas „Izoliacija“, ,,Nepasitikėjimas“, ,,Rubinas“, ,,Sielos 

pasirodymas“; 

 

Emiliją Grušaitę, 18 m. (Šiaulių Sauliaus Sondeikio menų gimnazija, būrelio vadovė Vilija 

Lesauskienė)  už nuotraukų serijas „Architektūros fragmentai“ ir „Miesto ritmai“; 

 

Justę Galdikaitę, 17 m. (Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, būrelio vadovė 

Janina Šidlauskienė) už nuotraukų seriją „Metamorfozės“; 

 

Eriką Tamašauskaitę, 18 m.  (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, vadovė Žyginta 

Ivanavičienė) už nuotraukų seriją „Žmogaus žydėjimas“. 

 

 

Konkurso prizininkais komisija pripažino: 

 

Deimantę Šuliauskaitę, 18 m. (Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, būrelio vadovas Andrius 

Birštonas)  už nuotraukų serijas „Trapi laisvė“ ir ,,Užtemimas“; 

 

Aju Andrea Verdaną, 17 m. (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, būrelio vadovė  Žyginta 

Ivanavičienė) už nuotraukų seriją „Liūdesys“; 



Ugnę Aliukonytę, 17 m. (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, vadovė Gabrielė Morta 

Vilkė) už nuotraukų serijas „Autoportretas“,  „Būtis“, „Keturi metų laikai“, ,,Portretas“, ,,Senolis su 

dalgiu“; 

 

Danielių Šliužą, 17 m. (Aleksandro Puškino gimnazija) už nuotrauk nuotraukų seriją „Linijos 

architektūroje“; 

 

Roką Rusecką, 15 m. (Šiaulių Sondeckio menų gimnazija, būrelio vadovė Vilija Lesauskienė) už 

nuotraukų serijas „Ne sezono metas“, ,,Šiltos žiemos vakaro spalvos“; 

 

Rugilę Pečiulytę, 18 m. (Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, vadovė Tatjana Kuzmina) už 

nuotraukų serijas „Kaukė“,  „Tarp dangaus ir žemės“ ir „Vidinė harmonija“; 

 

Justiną Teselį, 18 m. (Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija) už nuotraukas ,,Lygiai 

dvylika“, „Nežinomybė“,  „Paroda“, ,,Rojus“, ,,Siekis“, ,,Apleistas“, ,,Atgaiva“, ,,Griūtis“, 

,,Kasdienybė“, ,,Paklydęs“; 

 

Luką Repšį, 18 m.  (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Vilija 

Lesauskienė) už nuotraukų serijas „Šokis“, ,,Vizija“, ,,Jausenos“; 

 

Agnę Šimėnaitę, 18 m. (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Vilija 

Lesauskienė) už nuotrauką ,,Penktadienio melodija“; 

 

Kostą Čaplinską, 18 m. (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, vadovė Žyginta Ivanavičienė) 

už nuotrauką ,,Kmynų medžioklė“; 

 

Kamilę Liutkevičiūtę, 14 m.  (Kalvarijos meno mokykla, vadovas Egidijus Bičkus) už nuotraukų 

seriją „Saulėlydžiai prie jūros“; 

 

Medą Petraškaitę, 18 m.,  (Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, vadovas  Regimantas 

Meilutis) už nuotraukas „Apversta realybė“, „Išpažintis“, ,,Puošnus pavasaris“, ,,Tarp“, ,,Tulpės 

Šokis“, ,,Vienas“, ,,Žieduose“, ,,Žiemos pasaka“; 

 

Andrių Šimkų, 18 m. (VDU „Rasos“ gimnazija) už nuotraukų seriją „Emocijos ir 

šešėliai“; 

 

Pauliną Štiliūtę, 15 m. (Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, vadovė Tatjana Kuzmina)  

už nuotraukų seriją ,,Priklausomybė“; 

 

Kotrina Simonavičiūtė, 18 m. (Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, vadovė Tatjana 

Kumina) už nuotraukų serijas „Atspindžiai“, ,,Kitų nuomonė“, Šaltis“. 

 

 

Vertinimo komisijos pirmininkė Vėtrė Antanavičiūtė-Meškauskienė 

Vertinimo komisijos sekretorė  Gabrielė Morta Vilkė 


