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22

„Lietuvos valstybės simboliai. Vėliavos“

- I vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 15 balų)

- II vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 12 balų)

- III vieta. Indrė Ratkevičiūtė (projektas surinko 8 balus)

I vieta                                        II vieta

III vieta                                        
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„Pirmajam žemaičių paminėjimui istoriniuose 
šaltiniuose – 800 metų“

„Lietuvos nepriklausomybės kovos“

KONKURSAS NEĮVYKO!
- Pagal Aprašo 15 punktą konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti mažiau nei trys konkurso

reikalavimus atitinkantys projektai arba pateikti projektai neįtikinamai atspindi temą

KONKURSAS NEĮVYKO!
- Pagal Aprašo 15 punktą konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti mažiau nei trys

konkurso reikalavimus atitinkantys projektai arba pateikti projektai neįtikinamai atspindi temą



44

„Kaziuko mugė“

- I vieta. Gražvydas Bugas (projektas surinko 16 balų)

- II vieta. Aušrelė Ratkevičienė (projektas surinko 11 balų)

- III vieta. Jolanta Mikulskytė (projektas surinko 9 balus)

I vieta II vieta III vieta



55

„Europa. Nacionalinis paukštis“

- I vieta. Martyna Kašinskaitė (projektas surinko 18 balų)

- II vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 12 balų)

- III vieta. Dovydas Bakšys (projektas surinko 7 balus)

I vieta                                                           II vieta                                             III vieta                     



66

„Lietuvos Raudonoji knyga. Augalai“

- I vieta. Aušrelė Ratkevičienė (projektas surinko 9 balus, projektui buvo skirtos dvi pirmos vietos)

- II vieta. Ugnė Žilytė (projektas surinko 9 balus, projektui nebuvo skirta pirmų vietų)

- III vieta. Dovydas Bakšys (projektas surinko 7 balus)

I vieta                                           II vieta                                            III vieta



77

„Lietuvos Raudonajam Kryžiui – 100 metų“

- I vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 9 balus)

- II vieta. Antanas Gudynas (projektas surinko 7 balus)

- Remiantis Konkurso aprašo 15 punktu III vieta nebuvo vertinama, nes pateikti projektai neįtikinamai
atspindėjo temą

I vieta                                                                II vieta



88

„Nerijos fortas“

KONKURSAS NEĮVYKO!

- Pagal Aprašo 15 punktą konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti mažiau nei trys konkurso
reikalavimus atitinkantys projektai arba pateikti projektai neįtikinamai atspindi temą

„Lietuvos liaudies buities muziejus“

KONKURSAS NEĮVYKO!
- Pagal Aprašo 15 punktą konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti mažiau nei trys konkurso

reikalavimus atitinkantys projektai arba pateikti projektai neįtikinamai atspindi temą



Ačiū už dėmesį!


