
PASIEKIMAI 2021 

1. 2021 m. vasario 13 d. Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiados 3 vietos nugalėtojomis 

tapo VVJC Dailės studijos (vad. Stasė Zelinauskaitė) ugdytinės: BARBORA 

RAMANAUSKAITĖ ir KAMILĖ OŽALAITĖ. LIUCIJA BENDORAITYTĖ gavo 

papildomą prizą. 

2. Klaipėdoje vyko nuotolinis RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR JAUNIMO LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ 

KONKURSINIS FESTIVALIS „PAMARIO SUSUKTINIS“. Puikūs įvertinimai pasiekė 

NVŠ programos Liaudies šokių raiškos studija „Vyželė“ (vad. Sonata Jankienė) šokėjus. 

Komisija, vadovaujama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Šokio katedros vedėjo 

Vidmanto Mačiulskio, I laipsnio diplomu įvertino „Vyželės“ merginų šokį, o jaunių ir 

jaunimo grupės buvo įvertintos II laipsnio diplomais.  

3. NVŠ programos „Liaudies šokių raiškos studija „Vyželė“ (vad. Sonata Jankienė) šokėjai ir 

toliau džiaugiasi puikiais nuotolinių konkursų įvertinimais: 2021 m vasario 20 – kovo 20 d. 

vyko Tarptautinis virtualus jaunųjų muzikantų ir šokėjų festivalis – konkursas „Idėjų mugė“,  

kurį organizavo Rokiškio R. Lymano muzikos mokykla. Merginų grupę užėmė II vietą, o B 

grupė – III vietą. 

4. Vizualiųjų menų būrelio (vad. Andrius Birštonas) mokinės Deimantės Šuliauskaitės darbai 

tarptautiniame fotografijos konkurse „Jaunas žmogus XXI amžiuje 2021“, 17-19 metų 

grupėje pelnė trečiąją vietą. Konkurse dalyvavo 6 šalių moksleiviai. 2020 metų konkurse 

„Jaunas žmogus XXI amžiuje“ Deimantės darbai buvo įvertinti nominacija už kūrybiškumą. 

5. Pasitinkant tarptautinę šokio dieną - balandžio 29 d. - NVŠ programos Liaudies šokių raiškos 

studija „Vyželė“ (vad. Sonata Jankienė) šokėjus pasiekė puikūs įvertinimai iš Tarptautinio 

šokio festivalio - konkurso „Скрыжаваннi“, kuris vyko Minske. Jaunimo šokių grupės 

merginų šokis „Kraičio drobelės“ tarptautinės žiuri, kurios sudėtyje profesionalūs 

choreografai iš Maskvos, Minsko, Rygos, buvo įvertintas laureato diplomu. 

6. Tarptautinėje anglų kalbos KINGS olimpiadoje „Anglų kalbos artelės" (vad. Irada Miltinienė) 

pirmo lygio diplomą, surinkusi 100 taškų iš 100 galimų, gavo Mėta Vaškelytė. 

7. Dailės studijos (vad. Stasė Zelinauskaitė) mokinė Barbora Ramanauskaitė Respublikiniame 

piešinių konkurse „Didysis Šekspyras“ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje užėmė II-ąją 

vietą. 

8. Vokalinės studijos „Akimirka“ (vad. Edita Linkevičienė) trio Asmera, Viltė ir Rugilė birželio 

5 d. dalyvavo XII-ajame respublikiniame jaunųjų talentų konkurse „Skambėk, Dzūkija!“ 2021 

Varėnoje ir ansamblių amžiaus grupėje užėmė III-ąją vietą. 

9. Vokalinės studijos „Akimirka“ (vad. Edita Linkevičienė) solistės Emilija Mekšraitytė ir 

Rugilė Janulaitytė birželio 5 d.  XII-ajame respublikiniame jaunųjų talentų konkurse 

„Skambėk, Dzūkija!“ 2021 Varėnoje 14-16 metų amžiaus kategorijoje užėmė prizines vietas: 

Emilija - I-ąją vietą, o Rugilė - III-ąją vietą. 

10. Vokalinės studijos „Akimirka" (vad. Edita Linkevičienė) solistė Emilija Mekšraitytė „Kaunas 

TALENT 2021“ finalininkė. 

11. Vokalinės studijos „Akimirka" (vad. Edita Linkevičienė) vokalistės, trio „BEI“ (Barbora 

Kinderytė, Emilija Klimašauskaitė, Ieva Andriulionytė) I-ajame pasaulio vokalistų konkurse 

2021 „Žvaigždžių sonata" Druskininkuose nacionaliniame ture užėmė III-ąją vietą. 



12. „Šiuolaikinio šokio studija“ (vad. Eglė Kaminskienė) šokėjos šokių konkurse „Lithuanian 

Autumn Cup 2021" Anykščiuose šokėjos pasirodė net penkiose kategorijose bei pirmą kartą 

save išbandė Improvisation SOLO kategorijoje. Tarp stipriausių Lietuvos bei užsienio šalių 

kolektyvų šokėjos užėmė prizines vietas: Show dance SMALL TEAM – III vieta, Show of 

Steet Dance Teams – III vieta, The Best Teams – II vieta, Show dance BIG TEAM atiteko 

IV-oji vieta. 

13. „Šiuolaikinio šokio studija“ (vad. Eglė Kaminskainė) šokėjos konkurse „STREET ART 

CHAMPIONSHIP autumn edition 2021" Kaune pristatė naujo sezono šokius, kuriuos 

komisija įvertino ir FREE DANCE formation juniors kategorijoje laimėjo IV ir VII vietas, 

FREE DANCE formation adults - IV vietą ir daugiausiai emocijų sukėlė iškovota FREE 

DANCE small group juniors I-oji vieta! 

14. Jaunieji gamtos tyrinėtojai (vad. Aira Lažauninkienė) konkurse „Lietuvos gamtininkas 2021“ 

užėmė 1–2 klasių grupėje: II vietą (komanda Vilis Šneideris, Tajus Žibūda) ir 3–4 klasių 

grupėje II vietą (komanda Viltė Zmitrevičiūtė, Matas Zdancevičius). 

15. Dailės studijos (vad. Stasė Zelinauskaitė) mokinės respublikiniame  5–12 klasių mokinių 

tapybos darbų konkurse „Rudens natiurmortas 2021“ užėmė III-ąsias vietas: Lėja Nešukaitytė 

(5 – 6 klasių mokinių grupėje) ir Gustina Maksvytytė (11 – 12 klasių mokinių grupėje). 

16. Dailės studijos (vad. Stasė Zelinauskaitė) regioniniame konkurse „Nutapysiu natiurmortą 

2021“ Lėja Nešukaitytė laimėjo II-ąją vietą ( 5- 6 klasių mokinių grupėje), Emilija Pučkutė 

laimėjo III-ąją vietą (5 – 6 klasių mokinių grupėje), Benita Ožalaitė laimėjo III-ąją vietą (9 – 

10 klasių mokinių grupėje), Gustina Maksvytytė laimėjo I-ąją vietą (11 – 12 klasių mokinių 

grupėje), Vilis Antanavičius laimėjo II-ąją vietą (11 – 12 klasių mokinių grupėje). 

17. Fitodizaino studijos ir Floristikos būrelio (vad. Aušra Dragan) Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijoje vykusioje 5-8 klasių ir 9-12 klasių gimnazijų moksleivių bei profesinių 

mokyklų moksleivių respublikinėje parodoje – konkurse „Žiemos puokštė-KMAIK 2021" A 

grupėje - kalėdinis atvirukas tema ,,Laimingų Šv. Kalėdų!" Kornelijai Pasalauskaitei skirta 

trečioji vieta; B grupėje - kalėdinė girlianda tema „Atėjo šventė į namus" Emilija Pasalaukaitė 

tapo I-osios vietos nugalėtoja. 


