
2018 m. Lietuva mini Nepriklausomybės atgavimo šimtmetį. 2018 

metų Lietuvos mokinių dailės olimpiada skirta šiai svarbiai datai paminėti. 

„LIETUVOS SĖKMĖS ISTORIJOS ŠIMTMETIS: Praeitis, Dabartis, Idėja 

Lietuvai“ – tokia buvo šių metų olimpiados tema. „Lietuva – šalis, kurioje 

sugyvena įvairių tautų ir kiekvieno iš mūsų istorija. Tai šalis, kurioje branginama 

istorinė atmintis, puoselėjamos senosios tradicijos, papročiai, kaimynystės ryšiai, 

unikali gamta, kalba. Kurdama savąją sėkmę, Lietuva įveikė ilgą praradimų ir 

atradimų kelią. Kokiomis IDĖJOMIS Lietuvą galime palydėti mes – XXI a. žmonės? 

Apie kokią šalies sėkmę svajojame? Kaip gyvensime po 5, 10 ar 100 metų? Kokią 

Lietuvą paliksime ateinančio šimtmečio kartoms? Kokias idėjas įgyvendinus būtų 

užtikrinta Lietuvos valstybės gerovė?“ Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad  mūsų 

gimnazijos mokinių komandai savo kūriniuose pavyko meniškai ir kūrybingai 

perteikti  savo vizijas apie gimtinę. Penkios dalyvės tapo olimpiados II – jo (miesto) 

etapo laureatėmis. Austėja Jočytė (IIc) užėmė pirmąją,  Elona Čečytė (IVb)– antrąją, 

o IIIb kl. mokinės Otilija Čižinauskaitė –  šeštąją, Ieva Štuikytė – septintąją, Ada 

Likinceva – dešimtąją vietas. Austėja ir Elona, užėmusios I-ąją ir III-ąją vietas, 

atstovavo Kauno miestui respublikiniame olimpiados etape Trakuose. Elona užėmė 

III-ąją vietą respublikiniame olimpiados etape! Be to, jos kūriniai labiausiai patiko 

šventės šeimininkams – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenei – autorė  

apdovanota padėkos raštu bei šaunia dovana.  

2018 m. 24-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados „LIETUVOS 

SĖKMĖS ISTORIJOS ŠIMTMETIS: Praeitis, Dabartis, Idėja Lietuvai“ II 

(miesto) etapo dalyviai: 

 

ELONA ČEČYTĖ III-e (respublikos) etape laimėjo III vietą ir šauniausio darbo nominaciją. 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo pavadinimas Technika Autoriaus 

vardas, pavardė 

Klasė Balai/vieta Mokytojo 

vardas, 

pavardė 

1 

 

Laiko drobulė Sausa 

adata 

Austėja Jočytė IIc 91 

I vieta 

už 

meistrišką 

technikos 

įvaldymą 

 

Rasa 

Klingaitė, 

dailės ME 

2 Kelias tėviškėn

 

  

akvarelė Elona Čečytė IVb 89 

III vieta  

už meninės 

raiškos 

subtilumą

  

Rasa 

Klingaitė,  

dailės ME 

3 Varpas Mišri 

technika 

Otilija 

Čižinauskaitė 

IIIb 84, VI vieta 

 

Rasa 

Klingaitė,  

dailės ME 

4 Sapnas Gelinis 

rašiklis 

Ieva Štuikytė IIIb 83 

VII vieta už 

Rasa 

Klingaitė,  



puikią 

grafinę 

raišką 

 

dailės ME 

5 Karžygys Lino 

raižinys 

Ada Likinceva IIIb 

 

80 

X vieta už 

originalų 

grafinį 

sprendimą 

 

Rasa 

Klingaitė,  

dailės ME 

 

 

                        

 


