
Piešinių konkursas:  
 
Piešinių konkursai buvo surengti visose aštuoniose projekto mokyklose. Siūlomos temos 

buvo siejamos su vandens ištekliais ir jų apsauga. Moksleiviai buvo skatinami mąstyti 

apie vandens svarbą mūsų kasdienybėje, apie vandens kelią gamtoje ir kiekvieno 

galimybes prisidėti prie vandens lašo skaidrumo.  
 
Konkursui pasibaigus sulaikėme 33 piešinių, kuriuos iš visų mokinių darbų atrinko 

mokytojai. Šiuos darbus vertino komisija, kurią sudarė du aplinkosaugos specialistai, du 
mokytojai bei du mokiniai. Buvo atrinkti geriausi darbai, iš kiekvienos mokyklos ir 
kiekvienos amžiaus grupės po vieną. 

 

Laimėtojais tapo: 
 
Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos  
11 klasės mokinys Jevgenij Kulokov 
8 klasės mokinė Roberta Igumnovaitė 
 
Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos 
9 klasės mokinė Ieva Motiejūnaitė  
 
Šalčininkų rajono Tabariškių pagrindinės mokyklos  
4 klasės mokinė Viktorija Kėršytė 
8 klasės mokinė Agata Korickaja 
 
Kalesninkų L. Narbuto vidurinės mokyklos  
9 klasės mokinė Ana Žukovska 
11 klasės mokinė Viktorija Antropikaitė 
 
Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos 
7 klasės mokinė Edita Dabulevičiūtė 
10 klasės mokinė Vilma Šeštakauskaitė 
 
Klampučių pagrindinės mokyklos  
8 klasės mokinys Regimantas Piliukaitis  
 
Ylakių vidurinės mokyklos  
6 klasės mokinė Aida Narbutaitė 
11 klasės mokinė Indrė Norbutaitė 
 
Akmenės rajono Agluonų pagrindinės mokyklos  
8 klasės mokinys Kiselis Rokas 
 

Piešinių konkurso pirmos vietos laimėtoja tapo Didžiasalio „Ryto“ 

vidurinės mokyklos 9 klasės mokinė Ieva Motiejūnaitė! 
 
 



 
 
Fotografiju konkursas: 
 
Fotografijų konkursai buvo surengti šešiose projekto mokyklose. Konkursui pasibaigus 

sulaikėme 19 fotografijų, atspindinčių mokinių suvokimą bei požiūrį apie vandenį, jo 

reikšmę ir svarbą. Šiuos darbus vertino komisija, kurią sudarė du aplinkosaugos 
specialistai, du mokytojai bei du mokiniai. Buvo atrinkti geriausi darbai, iš kiekvienos 
mokyklos ir kiekvienos amžiaus grupės po vieną.  

 

Laimėtojais tapo: 
 
Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos  
9 klasės mokinė Aistė Šuminaitė 
 
Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos 
8 klasės mokinys Vykintas Brukštus  
 
Kalesninkų L. Narbuto vidurinės mokyklos  
10 klasės mokinė Juliana Andrukonis  
 
Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos 
11 klasės mokinys Egidijus Mockevičius 
 
Klampučių pagrindinės mokyklos  
8 klasės mokinė Ingrida Kontautaitė 
10 klasės mokinė Laima Šalaševičiūtė 
 
Ylakių vidurinės mokyklos  
8 klasės mokinė Gerda Grauslytė 
11 klasės mokinė Aušra Petrauskaitė 
 
 

Fotografijų konkurso pirmos vietos laimėtoja tapo Visagino „Verdenės“ 

vidurinės mokyklos 9 klasės mokinė Aistė Šuminaitė! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rašinių konkursas: 
 
Rašinių konkursai buvo surengti šešiose projekto mokyklose. Konkursui pasibaigus 

sulaikėme 14 nuotaikingų ir įdomių rašinių. Šiuos darbus vertino komisija, kurią sudarė 
du aplinkosaugos specialistai, du mokytojai bei du mokiniai. Buvo atrinkti geriausi 
darbai, iš kiekvienos mokyklos ir kiekvienos amžiaus grupės po vieną. 

 

Laimėtojais tapo: 
 
Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos  
8 klasės mokinė Justina Raginytė 
 
Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos 
8 klasės mokinė Dorina Valošinaitė 
 
Kalesninkų L. Narbuto vidurinės mokyklos  
10 klasės mokinė Juliana Andrukonis  
 
Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos 
7 klasės mokinė Edita Dabulevičiūtė 
 
Ylakių vidurinės mokyklos  
6 klasės mokinė Laura Račytė 
10 klasės mokinė Edita Martinkutė 
 
Akmenės rajono Agluonų pagrindinės mokyklos  
8 klasės mokinys Darius Januškevičius 
 
 

Rašinių konkurso pirmos vietos laimėtoja tapo Visagino „Verdenės“ 

vidurinės mokyklos 8 klasės mokinė Justina Raginytė! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


