
PASIEKIMAI 2020 

1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizuotame tarptautiniame piešinių ir dailės konkurse 

„Šiuolaikinė Madona“, skirtame Motinos dienai: dailės studijos mokinės Julija Levulytė – 

III vieta ir Ieva Ožalaitė – III vieta  (vad. Stasė Zelinauskaitė) 

2. „Šiuolaikinio šokio studija“ (vad. Eglė Kaminskienė) birželio 20 d. dalyvavo po atviru 

dangumi pirmą kartą vykstančiame šokio renginyje „ŠOK OPEN AIR":  

               1 vieta - Children 

1 vieta - Adult 

2 vieta - Juniors 

5 vieta - Children 

5 vieta – Children 

3. Vizualiųjų menų būrelio mokinei Respublikiniame mokinių fotoreportažų konkurse 

„Krištolinis objektyvas 2020“ Deimantei Šuliauskaitei nominacija už kūrybinius ieškojimus 

(2020-06-01) (vad. Andrius Birštonas). 

4. Spalio 4 d. „Šiuolaikinio šokio studija“ (vad. Eglė Kaminskienė) šokėjos dalyvavo 

Šiuolaikinio šokio festivalyje - konkurse „VIZIJOS“ Marijampolėje. Fresko Grand Prix - I 

vieta. 

5. Spalio 10-tą dieną, Kauno krepšinio mokykloje „Žalgiris“, vykusiame šokių konkurse 

„STREET ART CHAMPIONSHIP autumn edition 2020  „Šiuolaikinio šokio studija“ (vad. 

Eglė Kaminskienė) iškovojo net penkias prizines vietas! CHILDREN grupė iškovojo 1-ąją ir 

3-ąją vietas, JUNIOR grupė iškovojo 2-ąją vietą ir ADULTS grupė iškovojo 1-ąją ir 2-ąją 

vietas. 

6. Dailės studijos mokinys Vilis Antanavičius (vad. Stasė Zelinauskaitė) –  Lietuvos mokinių 

kūrybinių darbų konkurso „Dviratis mano draugas“ laimėtojas.   

7. Regioniniame dailės konkurse „Nutapysiu natiurmortą“ (spalio 10 d.) Dailės studijos (vad. 

Stasė Zelinauskaitė) mokiniai: Rugilė Liaudinskaitė 5-6 kl. mokinių amžiaus grupėje III 

vieta;    Ignas Plikynas  7-8 kl. mokinių amžiaus grupėje III vieta; Gustina Maksvytytė 11-

12 kl. mokinių amžiaus grupėje I vieta; Liucija Bendoraitytė 11-12 kl. mokinių amžiaus 

grupėje II vieta; Žygimantas Grigaitis 11-12 kl. mokinių amžiaus grupėje III vieta. 

8. „Dainų dainelė 2020“ laureatėmis tapusios Vokalinės studijos „Akimirka“ (vad. Edita 

Linkevičienė) Ieva Andriulionytė, Emilija Klimašauskaitė ir Barbora Kinderytė pasirodė su 

daina „Užtrauktukas“. 

9. Būrelio „Jaunasis fotografas“ (vad. Jonas Juškevičius) Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centro organizuotame 14-29 m. jaunimui nuotoliniame audiovizualinio meno – trumpo 

metro kino, muzikinių vaizdo klipų festivalyje – konkurse „Video virdulys“ jaunosios 

fotografės Vanesos Špringelytės sukurtas filmukas The secret tapo žiūrovų geriausiu 

pripažintu filmu + nominacija už geriausią idėjos išpildymą. Taip pat šis fimukas buvo 

išsiųstas į XXXV Lietuvos mokinių kino konkursą „REC 2020“. Vanesai Špringelytei 

atiteko nominacija už geriausią vienos minutės filmuką. 

10. „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ (vad.Aira Lažauninkienė) dalyvavo respublikiniame konkurse 

„Lietuvos gamtininkas 2020“, skirtame 1-4 klasių mokiniams: Jaunius Bubnys- I vieta, 1-2 

klasių grupėje; Rapolas Girdauskas - II vieta, 1-2 klasių grupėje; Matas Zdancevičius.- II 

vieta, 3-4 klasių grupėje. 



11. „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ (vad.Aira Lažauninkienė) dalyvavo respublikiniame konkurse 

„Lietuvos gamtininkas 2020“, skirtame 5-8 klasių mokiniams: Augustas Batulevičius – II 

vieta; Jokūbas Slivinskas - III vieta. 

12.  „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ (vad.Aira Lažauninkienė) dalyvavo aplinkosaugos konkurse 

„Ekologiškumo virusas plinta 2020“ ir dvi komandos užėmė I-ąsias vietas. 

13. Gruodžio 4 dieną įvyko Lietuvos mokinių fotografijos konkurso baigiamasis renginys. 

Laureate išrinkta Vizualiųjų menų būrelio mokinė Deimantė Šuliauskaitė (vad. Andrius 

Birštonas), prizininkais tapo Vizualiųjų menų būrelio mokiniai Augustas Adomavičius ir 

Ugnė Simniškytė. 

14. Fitodizaino studijos (vad. Aušra Dragan) ugdytiniai dalyvavo Respublikinėje parodoje – 

konkurse „Žiemos puokštė – KMAIK 2020“, Emilija Pasalauskaitė - II vieta. 

15. Dailė specialiųjų poreikių vaikams būrelio ugdytiniai dalyvavo Menų studijos vykdytame 

antrajame nacionaliniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „PEIZAŽAS – LIETUVOS 

SPALVOS“ 2020 m. PAVASARIO PEIZAŽAS LIETUVOJE, laureatas (amžiaus grupė 5 – 

6 m.) Pijus Liogys, 6 m. „Sugrįžo“,- 2 vieta (mokytoja Audronė Gurinskienė). 

  


