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

dėstytojas. 

Posėdžio sekretorė – Audronė Urbelionienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

Meninio ir   kultūrinio  ugdymo skyriaus metodininkė.  

Dalyvavo: 

Rita Mikučionytė – Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos ir Nacionalinės Mikalojaus 

Konstantino  Čiurlionio menų mokyklos dailės istorijos mokytoja ekspertė, Tarptautinės dailės 

kritikų asociacijos (AICA) ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė; 

Rimantas Kisielius – Vilniaus Karoliniškių gimnazijos dailės mokytojas metodininkas, Dailės 

mokytojų asociacijos vadovas; 

Daiva Sasnauskienė – Vilniaus Senvagės gimnazijos dailės mokytoja metodininkė; 

Pavelas Šimanas – Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytojas 

metodininkas; 

Aušra Vasiliauskienė – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro dailės vyresnioji 

mokytoja. 

DARBOTVARKĖ:  

I. Tarptautinio mokinių meninės kūrybos konkurso „Kalėdinis atvirukas“ geriausių darbų atranka 

parodai, laimėtojų sąrašo sudarymas. 

1.1. SVARSTYTA. Dėl Tarptautinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso „Kalėdinis 

atvirukas“ 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:  

 

Ugnius Sodeika, 9 m., Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, mokytoja  Milda Tverkutė, 

darbo pavadinimas – „Margas šaltamiestis“;  

 

Dovydas Motuzas, 10 m., Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, mokytoja  Dalia Palubinskienė, 

darbo pavadinimas – „Kalėdų džiaugsmas“;  

 

Austėja Gaidamavičiūtė, 7 m., Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla, mokytoja  Dalia 

Jokubauskienė, darbo pavadinimas – „Bičiuliai“;  

 



 2 

Augustė Danieliūtė, 10 m., Raseinių rajono kultūros centro dailės studija, mokytoja Dalia 

Rapalytė, darbo pavadinimas – „Jau šventė“;  

 

Jonas Genys, 10 m., Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studija „Varsa“, mokytoja 

Loreta Laurinavičienė, darbo pavadinimas – „Kalėdos ateina“; 

 

Joris Kubulkis, 10 m., Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, mokytoja  Dalia Palubinskienė, 

darbo pavadinimas – „Gražiausia metų šventė“; 

 

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

14 m. amžiaus grupės mokiniai:  

 

 

Eglė Vedeckytė, 12 m., Vilniaus dailės akademija, Atviroji dailės, dizaino ir architektūros 

mokykla, kursai „Dailė vaikams“, mokytoja Aistė Burkė, darbo pavadinimas – „Kalėdinė mugė“;  

 

Vilija Šveikauskaitė, 13 m., Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazija, mokytoja Dovilė 

Blažytė-Vanagienė, darbo pavadinimas – „Kalėdų dvasia“;  

 

Patricija Stugytė,  13 m., Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla, mokytoja Dalia Jokubauskienė, 

darbo pavadinimas – „Naktis prieš Kalėdas“;  

 

Rusnė Stonytė, 14 m., Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Vilija Lesauskienė, 

darbo pavadinimas – „Ir atėjo šventės“; 

 

Elzė Česnaitytė, 12 m., Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazija, mokytoja Dovilė 

Blažytė-Vanagienė, darbo pavadinimas – „Kalėdų medis“. 

  

 

 

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

18 m. amžiaus grupės mokiniai:  

 

Eva Lučun, 16 m., Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija, mokytoja Jolanta Snežko, darbo 

pavadinimas – „Laiškas, kupinas vilties“;  

Kotryna Micutė, 16 m., Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Aida Juškaitė, 

darbo pavadinimas – „Sniego magija“; 

Patricija Galdikaitė, 17 m., Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, mokytoja Rasa Vaitkutė-

Žemaitienė, darbo pavadinimas – „Taip ateina šventė“;   

Urtė Pinikaitė, 17 m., Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazija, mokytoja Dovilė 

Blažytė-Vanagienė, darbo pavadinimas – „Kalėdinė svajonė“;  

 

3.1. Už puikų mokinių parengimą tarptautiniam mokinių kūrybinių darbų konkursui 

„Kalėdinis atvirukas“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais 

apdovanojami šie mokytojai: 

 

Dovilė Blažytė-Vanagienė, Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazija; 

Rasa Vaitkutė-Žemaitienė, Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija;  

Aida Juškaitė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija; 
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Jolanta Snežko, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija; 

Vilija Lesauskienė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija; 

Dalia Jokubauskienė, Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla; 

Aistė Burkė, Vilniaus dailės akademija, Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla, kursai 

„Dailė vaikams“; 

Dalia Palubinskienė, Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla; 

Milda Tverkutė, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija; 

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

Dalia Rapalytė, Raseinių rajono kultūros centro dailės studija. 

 

 

 

 

Vertinimo komisijos pirmininkas    _____________________________doc. Gediminas Žuklys  

 

 

Posėdžio sekretorė                          _____________________________ Audronė Urbelionienė 

 


