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Posėdžio pirmininkė Agnė Šemberaitė – keramikė, Lietuvos dailininkų sąjungos 

Vilniaus keramikos sekcijos pirmininkė, tarptautinių ir Lietuvos keramikos simpoziumų dalyvė.  

Posėdžio sekretorė – Audronė Urbelionienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė. 

Nariai: Rasa Justaitė-Gecevičienė – Vilniaus dailės akademijos Keramikos katedros 

vedėja, VDA docentė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė; 

Elena Aleksejeva – VšĮ „Vilniaus puodžių cechas“ projektų vadovė, amatininkų klubo 

„Dvaro meistrai“ narė, ŽŪM sertifikuota tautinio paveldo produkto gamintoja, ilgametė studentų 

vasaros praktikų-seminarų „Archajinių amatų stovykla“ organizatorė ir vadovė, tarptautinių ir 

Lietuvos keramikos simpoziumų dalyvė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

I. Lietuvos mokinių keramikos konkurso „Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir 

dievai“, skirto M. Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti“,  laureatų  

sąrašo sudarymas. 

1.1. SVARSTYTA. Dėl  Lietuvos mokinių keramikos darbų konkurso „Baltų mitologija. 

Senovės lietuvių deivės ir dievai“ laureatų. Konkurse dalyvavo 110 mokinių. 

    Atrinkti geriausius 15 keramikos darbų. Posėdžio pirmininkė pasiūlė įvertinti darbus 

remiantis mokinių surinktų balų skaičiumi ir pagal amžiaus grupę (I a. g. – 7–10 m., II a. g. – 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyrius11–14 m. , III a. g. – 15–18 m. 

mokiniai).  

 

II. NUTARTA: 

Pritarti išsakytai nuomonei: 

 

2.1. Laureato diplomu, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizu apdovanojami 

šie I amžiaus grupės mokiniai:  

 

Adomas Vilemas, 6 m., darbo pavadinimas – „Perkūnas“. 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. Mokytojas Herbertas Manomaitis; 

 

Ugnė Bajorūnaitė, 8 m., darbo pavadinimas – „Ugninis“. 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Gražina Visockienė; 

 

Eva Gružauskaitė, 9 m., darbo pavadinimas – „Mitologinių būtybių susirinkimas“. 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Gražina Visockienė; 

 

Dominykas Garbštas, 8 m., darbo pavadinimas – „Žaltys“.  

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Nerutė Čiukšienė; 

 

Motiejus Andžius, 9 m., darbo pavadinimas – „Vandens deivė“. 



 2 

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Nerutė Čiukšienė; 

 

Gustė Trepočkaitė, 10  m., darbo pavadinimas – „Žemyna“. 

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Nerutė Čiukšienė. 

 

2.2. Laureato diplomu, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizu apdovanojami 

šie 11–14 m. II  amžiaus grupės mokiniai:  

 

Gabrielė Briedytė, 12 m., darbo pavadinimas – „Miško deivės“. 

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Nerutė Čiukšienė; 

 

Monika Morkvėnaitė, 11 m., darbo pavadinimas – „Undinė“. 

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Nerutė Čiukšienė; 

 

Augustė Šaulytė, 12 m., darbo pavadinimas – „Pikuolis“. 

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Nerutė Čiukšienė; 

 

Kotryna Šedytė,11 m., darbo pavadinimas – „Naminukas“. 

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Nerutė Čiukšienė; 

 

Goda Lukšaitė, 11 m., darbo pavadinimas – „Bitė milžinė“. 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Gražina Visockienė; 

 

Miglė Butkauskaitė, 11 m., darbo pavadinimas – „Biržų pilies keistuoliai“. 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyrius. Mokytoja Gražina Visockienė. 

 

2.3. Laureato diplomu, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizu apdovanojami 

šie  15–18 metų III  amžiaus grupės mokiniai:  

 

Ernest Beliavski, 17 m., darbo pavadinimas – „Žemyna“. 

Lavoriškių gimnazija. Mokytoja Zita Filimonovienė; 

 

Aurelija Barbaraušaitė, 16 m., darbo pavadinimas – „Medžioklės deivė Žvorūna“. 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras. Mokytoja Vida Daukšienė; 

 

Inesa Žumbakytė, 15 m., darbo pavadinimas – „Akivara“ 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. Mokytoja Aida Ragauskienė. 

 

3.1. Lietuvos dailininkų sąjungos Keramikos sekcijos specialiuoju prizu apdovanojama ši 

nominacija:  

 

„Už savitumo, išskirtinumo pastebėjimą ir puoselėjimą ir tikrojo kūrėjo ugdymą 

kiekviename mažajame menininke.“ Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės 

skyrius 

 

3.2. Vilniaus dailės akademijos Keramikos katedros specialiuoju prizu apdovanojama ši 

nominacija: 

 

„Už puikią keramikos kelionę po mitinį lietuvių pasaulį su jaunaisiais menininkais.“ 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras. 

 

3.3. VšĮ Vilniaus puodžių cecho specialiuoju prizu apdovanojama ši nominacija: 
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„Už spalvingumą, formų interpretaciją ir nutiestus tiltus tarp fantazijų laisvės ir mokėjimo 

tą laisvę suteikti.“ Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyrius. 

 

 

4.1. Už puikų mokinių parengimą Lietuvos mokinių keramikos konkursui „Baltų 

mitologija. Senovės lietuvių deivės ir dievai“, skirtam M. Gimbutienės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais 

apdovanojami šie mokytojai:   

 

Herbertas Manomaitis, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla; 

 

Aida Ragauskienė, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla; 

 

Gražina Visockienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Dailės skyrius; 

 

Vida Daukšienė, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras; 

Nerutė Čiukšienė, Pasvalio muzikos mokykla, Dailės skyrius; 

Zita Filimonovienė, Lavoriškių gimnazija. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo komisijos pirmininkė    ___________________ Agnė Šemberaitė 

 

 

Posėdžio sekretorė                          __________________ Audronė Urbelionienė 

 

 


