
PASIEKIMAI 2022 

1. Vokalinės studijos „Akimirka" (vad. Edita Linkevičienė) solistė Barbora Kinderytė  ir 

merginų tercetas Viltė Ūsaitė, Asmera Bulonaitė, Rugilė Janulaitytė   - konkurse  

„Dainų dainelė 2022“ tapo  II etapo dalyvėmis. 

2. Vokalinės studijos „Akimirka“ (vad. Edita Linkevičienė) ugdytinė Rugilė Janulaitytė 

dalyvavo tarptautiniame vokalistų konkurse „Žvaigždžių sonata“ ir užėmė I-ąją vietą. 

3. Dailės studijos (vad. Stasė Zelianauskaitė) ugdytinė Gustina Maksvytytė prof. A. 

Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje užėmė II vietą. 

4. „Liaudies šokio raiškos studija „Vyželė" (vad. Sonata Jankienė) jaunuolių šokių grupė 

dalyvavo (online) tarptautiniame vaikų ir jaunimo šokių konkurse-festivalyje „Emocijų 

banga“ , kurį organizavo Gargždų kultūros centras. Festivalyje „Vyželės" šokėjai savo 

amžiaus kategorijoje pelnė Grand Prix apdovanojimą. 

5. „Šiuolaikinio šokio studija" (vad. Eglė Kaminskienė) konkurse-festivalyje 

,,EuroDances 2022" Panevėžyje pristatė penkis, skirtingoms kategorijoms 

priklausančius šokius ir buvo įvertinta aukštomis prizinėmis vietomis: FREE DANCE 

formation youth - II ir III vietos; POP DANCE formation youth - II vieta; SHOW 

DANCE formation adults - II vieta; FREE DANCE small group - II vieta. 

6. „Šiuolaikinio šokio studija“ (vad. Eglė Kaminskienė) šokėjos Vilniuje, šokių konkurse 

„Dance revolution 2022″ pasirodė POP DANCE juniors formations ir FREE DANCE 

adults formations kategorijose ir abu šokiai buvo įvertinti III-iosios vietos taurėmis. 

7. Jaunųjų gamtos tyrinėtojų (vad. Aira Lažauninkienė) komanda (Vilis Šneideris ir Tajus 

Žibūda) Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 1-4 klasių respublikinio 

mokinių gebėjimų konkurso „Lietuvos gamtininkas“ nugalėtoja (I vieta). 

8. Liaudies šokio raiškos studija „Vyželė“ (vad. Sonata Jankienė) Vaikų ir jaunimo 

liaudiškų šokių grupių konkurso festivalyje „Jievaro tiltu 2022“ Šakiuose jaunuolių 

grupėje įvertinti I laipsnio diplomu. 

9. „Šiuolaikinio šokio studija" (vad. Eglė Kaminskienė) šokių konkurse „European Cup 

2022“ Klaipėdoje pasirodė keturiose skirtingose kategorijose, kuriose užėmė prizines 

vietas: Pop Dance BIG TEAM adults - 1 VIETA; Pop Dance BIG TEAM juniors - 2 

VIETA; Pop Dance SMALL TEAM adults - 2 VIETA; Show Dance BIG TEAM 

adults - 4 VIETA. 

10. „Šiuolaikinio šokio studija“ (vad. Eglė Kaminskienė) šokėjos šokių čempionate 

„Lithuanian Open 2022″ Klaipėdoje varžėsi net šešiose kategorijose, kuriose buvo  

įvertinos: Contemporary formation adults – 1 VIETA; Free dance formation adults – 1 

VIETA; Free dance groups juniors – 2 VIETA; Show dance formation adults – 2 

VIETA; Show dance formation adults – 2 VIETA; Free dance formation juniors – 4 

VIETA. 

 


