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Posėdžio pirmininkė Marija Šnipaitė – Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

menų mokyklos mokytoja, skulptorė, skulptūros metodinės grupės pirmininkė, Lietuvos 

tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė.  

Sekretorė Audronė Urbelionienė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

Meninio ir kultūrinio  ugdymo skyriaus metodininkė.  

Narai:  

Aistė Burkė – Vilniaus dailės akademijos Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros  

mokyklos lektorė. 

Dalia Žiauberienė 2 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos architektė.  

Dr. Angelė Danutė Čepėnaitė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

direkcijos edukatorė. 

Rimantas Kisielius – Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės mokytojas metodininkas, 

Dailės mokytojų asociacijos vadovas. 

. 

 

DARBOTVARKĖ:  

I. Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“ geriausių 

darbų atranka parodai, laimėtojų sąrašo sudarymas. 

1. SVARSTYTA: Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Kelionė laiku – atgimusi 

Vilniaus istorija“ laimėtojų sąrašo sudarymas. 

 Atrinkti 15  laureatų, 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 atminimo 

dovanomis apdovanojami šie 7–10 m. amžiaus grupės mokiniai: 

 

Greta Mažiulytė, 9 m., Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, mokytoja  Gintė 

Mažiulienė, darbo pavadinimas – „Žvilgsnis į praeitį“;  

 

Rasa Jukniūtė, 8 m., Kauno tautinės kultūros centro studija „Menų dirbtuvėlės“, mokytoja  

Roma Kotryna Juškienė, darbo pavadinimas – „Vilnius G.Brauno 1581 m. pasaulio miestų 

atlase“;  
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Emilija Onaitytė, 7 m., Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studija „Kukutis“, 

mokytoja Renata Sondaitė-Bunevičienė, darbo pavadinimas – „Kunigaikščio žirgas – miestas“;  

 

Adomas Paukštė, 9  m., Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Dailės studija, 

mokytoja  Nijolė Trinkūnienė, darbo pavadinimas – „Šv. Onos bažnyčia ir Ona – duonos ir 

vasaros gėrybių ponia, su duona“;  

 

Liepa Norkutė, 7 m., Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studija „Kukutis“, 

mokytoja Renata Sondaitė-Bunevičienė, darbo pavadinimas – „Laiko paslėptas miestas“;  

 

2.1 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laureato diplomu ir atminimo 

dovanomis apdovanojamos  šios 11–14 m. amžiaus grupės mokinės:  

 

 

Rugilė Pumputytė, 14 m.,  Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Vilija 

Lesauskienė, darbo pavadinimas – „Kreivosios pilies miražas pro suaižėjusio laiko uždangą“;  

Ieva Baukytė, 13 m., Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija,  darbo 

pavadinimas – „be pavadinimo“;  

Viltė Kiaurakytė, 14 m., Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, dailės studija „Varsa“, 

mokytoja  Loreta Laurinavičienė, darbo pavadinimas – „Atgimusi Vilniaus istorija“;  

Greta Kavaliauskaitė,  13 m., Kauno rajono Garliavos meno mokykla,Vilkijos filialas,  

mokytoja Austėja Pužauskaitė, darbo pavadinimas – „Vilniaus senamiesčio grožis“;  

Rugilė  Ladyginaitė, 11 m., Telšių „Kranto“ progimnazija, mokytoja  Jolanta Bieliauskienė, 

darbo pavadinimas – „Spalvotas Vilnius“; 

 

 

3.1. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laureato diplomu ir atminimo 

dovanomis apdovanojamos šios 15–18 m. amžiaus grupės mokinės:  

 

Viltė Breimelytė, 16 m., Vilniaus Žirmūnų gimnazija, mokytoja Sonata Pečiulienė, darbo 

pavadinimas – „Nuotraukos pasakoja“;  

Patricija Gedrimaitė, 15 m., Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Aida 

Juškaitė, darbo pavadinimas – „Vilnius atgyja“;  

Aistė Malinovska, 16 m., Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija, mokytoja  Jadvyga 

Sinkevič, darbo pavadinimas – „Laike pasiklydę Vilniaus  gatvių akcentai“;  

Luka Zigmantaitė, 15 m., Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Aida Juškaitė, 

darbo pavadinimas – „Susitikimas“;  

Meda Marčiulionytė, 17 m., Vilniaus Mykolo Biržiškos  gimnazija, mokytoja Laila Varnas, 

darbo pavadinimas – „Miesto sergėtojas“;  
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4. 1. Už puikų mokinių parengimą nacionaliniam mokinių piešinių konkursui „Kelionė 

laiku – atgimusi Vilniaus istorija“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos 

raštais apdovanojamos šios mokytojos: 

 

Gintė Mažiulienė, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija; 

 

Renata Sondaitė-Bunevičienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studija 

„Kukutis“; 

 

Nijolė Trinkūnienė, Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Dailės  studija; 

 

Vilija Lesauskienė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija; 

 

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

 

Austėja Pužauskaitė, Kauno rajono Garliavos meno mokykla, Vilkijos filialas;  

 

Aida Juškaitė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija; 

Laila Varnas, Vilniaus Mykolo Biržiškos  gimnazija; 

Kotryna Juškienė, Kauno tautinės kultūros centro studija „Menų dirbtuvėlės“; 

 

Jolanta Bieliauskienė, Telšių „Kranto“ progimnazija; 

 

Sonata Pečiulienė, Vilniaus Žirmūnų gimnazija; 

 

Jadvyga Sinkevič, Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija. 

 

 

 

Vertinimo komisijos pirmininkė    _____________________________Marija Šnipaitė  

 

 

Posėdžio sekretorė                          _____________________________ Audronė Urbelionienė 

 

 


