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KALĖDINIO „BALSIŲ BENDRUOMENĖS“ PIEŠINIO IR LINKĖJIMO (SVEIKINIMO) 

KONKURSO PROTOKOLAS 
 

                                              2018-11-15 Nr. 1 

                                                    Vilnius  
 

Komisijos pirmininkė: Ana Jenkinienė  

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė  

Komisijos sekretorius:  Rimvydas Lisauskas  

 

Komisijos nariai:  

1. Dailės mokytoja Monika Jutelienė 

2. Mokyklos direktorė Loreta Kačiušytė – Skramtai 

3. 3D klasės ir  dailės būrelio „Teptukas“ vadovė Rasa Valantinaitė – Navikienė 

4. Psichologė Valdonė Isiūnaitė 

5. Socialinė darbuotoja Dalia Kazlauskaitė 

6. Socialinė darbuotoja Aušra Apšeigaitė 

7. 3B klasės vadovė Laura Gailiūnienė 

8. 1A klasės vadovė Raimonda Mankevičienė 

9. Raštinės vedėja Dainora Tananienė 

10. 6B klasės vadovė ir rusų kalbos mokytoja Dovilė Gramauskienė 

11. Mokyklos administracijos sekretorė Marija Cibulskytė 

12. Balsių bendruomenės ir mokyklos tarybos pirmininkė Neringa Kleniauskienė 

13. Balsių bendruomenės tarybos narė, Konkurso komisijos pirmininkė ir Balsių seniūnaitijos 

seniūnaitės Ana Jenkinienė 

14. Balsių bendruomenės narė Jurgita Jusiuvienė 

15. Balsių bendruomenės narė Violeta Veličkienė 

16. Balsių bendruomenės narys Rimvydas Lisauskas 

17.  Vienožinskio dailės mokyklos atstovas 
 

Kalėdinio piešinio ir linkėjimo konkurso komisijos užduotis buvo iš 91 gražiausio piešinio ir 102 

linkėjimų išrinkti po 1 gražiausią kalėdinį atviruko piešinį ir linkėjimą. 
 

Konkursas vyko nuo 2018 m. spalio mėn. 18 d. iki lapkričio mėn. 14 d. 
 

Daugiausia komisijos simpatijų ir balsų gavo šių mokinių piešiniai: 

1. Pijaus Vasiliausko 13 m.  iš  7a kl. piešinys „šventiškai apšviestas parkas“ komisija skyrė 11 balsų. 

Tačiau piešinis neatitiko temos. 

2. Lukrecijos Bakans 13 m. iš 7c kl. piešinys „Aukšti namai virš jų mokyklos emblema“ komisija skyrė 5 

balsus. 

3. Austėjos Dadonaitės 13 m.  iš 7c kl., piešinys „Daug namelių prie papuoštos Kalėdinės eglutės“ 

komisija skyrė 4 balsus 

4. Saulės Augulytės 13 m. iš 7b kl. piešinys „Balsių pažintinis – botaninis takas“, Vanesos Jarmolovič 11 

m. iš 5d kl. piešinys „Mėnulis ir elnias (nakties metu, sidabrinės eglutės)“, Gabrieliaus Reys iš 4c kl. 

piešinys „Sveikiname Balsius“ komisija skyrė po 3 balsus.  

5. Viliaus Saikausko 9 m.  iš 1g kl. piešinys „Juodame fone raudona kalėdinė eglutė su žaisliukais“, 

Arnėtės Ambotaitės 11 m. iš 5d kl.  piešinys „2 mergaitės su dviem berniukais (su mokykline uniforma)“,  
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Ramunės Mazalas ir Vedos Jutelytės 13 m. iš 7a kl. bendras piešinys „Šventiškas kambarys“ komisija 

skyrė po 2 balsus. 

6. Mykolo Adomaičio iš 5e kl. piešinys „Paršelis eglutėje“, Beatos Tomkevičiūtės 11 m. iš 5c kl. piešinys 

„Kalėdiniai eglės žaisliukai“, Lauryno Daunoravičiaus 14 m. iš 7a kl. piešinys „Dovanėlė prie eglutės“, 

Austėjos Mackonytės 12 m. iš 7c kl. piešinys „Kalėdinė Eglutė prie langelio“, Urtės Kavaliauskaitės iš 

8D kl. piešinys „Eglynas, debesėliai“ komisija skyrė po 1 balsą. 

7. Kitų mokinių piešiniams komisijos nariai neskyrė nei vieno balso. 

 
 

Daugiausia komisijos simpatijų ir balsų gavo šių mokinių linkėjimai (sveikinimai): 

1. Aušros Žvironaitės 13 m. iš 7E kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mieli Balseičiai, Netiesa, kad vasarą 

būna šilčiausia....“ komisija skyrė 10 balsų. 

2. Ūlos Drobnytės iš 6E kl. ir Andriaus Drobnio bendras linkėjimas (sveikinimas) – poema „Brangūs 

Balsiečiai“ ir Kotrynos Baltrėnais, Mildos Siranavičiūtės 13 m. iš 6A kl. bendras linkėjimas 

(sveikinimas) „Ant Kalėdinės eglutės“ bei Kamilės Bertauskaitės 13 m. iš 7E kl. linkėjimas 

(sveikinimas) „Mieli Balsiečiai“ komisija skyrė po 3 balsus. 

3. Liepos Žalionytės iš 6D kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mielieji ! Lai tyras kūdikio gimimo 

džiaugsmas ...“, Augustės Burokaitės 12 m. iš 6D linkėjimas (sveikinimas) „Mieli maži ir dideli, 

...“, Jokūbo Kasiliausko 12 m. iš 6E kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mieli Balsiečiai, aš noriu jus 

visus pasveikinti ...“, Ūlos Drobnytės iš 6E kl. linkėjimas (sveikinimas) „Brangūs Balsiečiai !“, 

Urtės Lukoševičiūtės 12 m. iš 6E kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mieli Balsiečiai ! Norėčiau 

pasveikinti Jus su didžiausia metų švente ...“, Rugilės Kareivaitės 13 m. iš 7B kl. linkėjimas 

(sveikinimas) „Mieli Balseičiai Noriu Jums palinkėti gražių, ..“,  Nojaus Šileikos iš 7B kl. 

linkėjimas (sveikinimas) „Mylimi Balsieičiai, ...“, Justinos Girdauskaitės 13 m. iš 7B kl. 

linkėjimas (sveikinimas) „Mielieji, ...“, Austėjos Bartkutės 13 m. iš 7B kl. linkėjimas 

(sveikinimas) „Nuo Kalėdinių žaisliukų, ...“, Domanto Račkausko 13 m. iš 7B kl. linkėjimas 

(sveikinimas) „Mielieji Balsiečiai, Sveikinu Jus su Šv. Kalėdomis. ...“, Austėjos Mackonytės 12 

m. iš 7C kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mieli balsiečiai, per ŠV. Kalėdas su šeima pakabinkite 

laimės žaisliuką ...“, Ievos Šturaitės 13 m. iš 7C kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mieli Balsiečiai, 

linkime, kad per Šv. Kalėdas į Jūsų namus ateitų šiluma ir laimė....“, ir Emilijos Lanevskajos iš 7E 

kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mieli Balsiečiai, Štai dar vieni metai pralėkė taip greitai ir 

nepastebimai ...“ komisija skyrė po 1 balsą. 

Kitiems mokinių linkėjimas komisija neskyrė nei vieno balso. 

 

Po Komisijos balsavimo rezultatai Kalėdinio atviruko piešinio pasiskirstė taip: 

1. Lukrecija Bakans 13 m.  iš 7C kl. piešinys „Aukšti namai virš jų mokyklos emblema“ – 

Piešinys nugalėtojas 

2. Pijaus Vasiliausko 13 m.  iš 7A kl. piešinys „Šventiškai apšviestas parkas“ (neatskleista 

tema) – Kūrybiškiausias piešinys; 

3. Austėjos Dadonaitės 13 m. iš 7C kl. piešinys „Daug namelių prie papuoštos Kalėdinės 

eglutės“ Išradingiausias piešinys 

4. Saulės Augulytės 13 m. iš 7B kl. piešinys „Balsių pažintinis – botaninis takas“ – 

Išradingiausias piešinys 

 

Po labai didelių ir ilgų komisijos diskusijų buvo atrinkti trys linkėjimai (sveikinimai) daugiausiai 

simpatijų sulaukę iš visų komisijos narių bei atitikę konkurso temą. Atrinkti yra šie linkėjimai 

(sveikinimai):  

1. Aušros Žvironaitės 13 m. iš 7E kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mieli Balseičiai, Netiesa, kad 

vasarą būna šilčiausia....“ Sveikinimas nugalėtojas 

2. Ūlos Drobnytės iš 6E kl. ir Andriaus Drobnio bendras linkėjimas (sveikinimas) – poema 

„Brangūs Balsiečiai“, - Kūrybiškiausias kūrinys 

3.  Kotrynos Baltrėnais, Mildos Siranavičiūtės 13 m. iš 6A kl. bendras linkėjimas (sveikinimas) 

„Ant Kalėdinės eglutės“; Kamilės Bertauskaitės 13 m. iš 7E kl. linkėjimas (sveikinimas) 

„Mieli Balsiečiai“. 
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Rezultatas: 

Kalėdinio piešinio ir linkėjimo konkurso nugalėtojais skelbiame:  

Lukrecijos Bakans 13 m. iš 7C kl. piešinys „Aukšti namai virš jų mokyklos emblema“ ir 

Aušros Žvironaitės 13 m. iš 7E kl. linkėjimas (sveikinimas) „Mieli Balseičiai, Netiesa, kad 

vasarą būna šilčiausia....“.  
Nugalėtojų atvirukų su linkėjimų (sveikinimu) bus atspausdinta 2000 vienetų. 

 

Komisijos pirmininkė: Ana Jenkinienė  

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė  

Nepriklausoma (-s) komisijos narė (narys) – ekspertė (ekspertas)  

Komisijos sekretorius:  Rimvydas Lisauskas  

http://www.balsiai.org/

