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Laureatai

Pirmojoje amžiaus kategorijoje varžėsi 5-8 klasių moksleiviai. Trečiosios vietos:
1.
Už molinius dirbinius – vazą, lėkštę bei dailų pavasario šauklį – Simonai Armalytei iš
Kretingos meno mokyklos, vadovė – Lina Nikartienė.
2.
Šiaudų sodus sukūrusiam Kornelijui Norvaišai iš Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos.
Mokytoja – Olė Plungienė.
3.
Ne tik iš juostų gūnią sukūrusiai, bet ir ekspoziciją šiaudiniu arkliu užbaigti sumaniusiai
Simonai Silevičiūtei iš Jonavos krašto muziejaus etnoklubo. Vadovės – Rasa Libienė ir Elona Liktaravičienė.
4.
Karpinių meistriškumą ir kuopštumą pademonstravusiai Renatai Račiūtei iš Prienų. Renatos
mokytoja – Ina Aleksiūnienė.
5.
Vienintelį ir unikalų per visą Lietuvą darbą – Kurėno vėtrungę – sukūrusiam vaikinui
dėkojame už tradicijų puoselėjimą ir trečiosios vietos diplomą įteikiame Hubertui Bliūdžiui iš Šilutės raj.
Švėkšnos Saulės gimnazijos. Mokytojas – Vaidotas Didžiūnas.

Antroji amžiaus kategorija – 9-12 klasių mokiniai. Trečiosios vietos diplomais apdovanojame:
1.

Medinio vežimo autorių, Ernestą Moliušį iš Kalvarijos. Mokytojas – Arūnas Sinkevičius.

2.
Unikalią techniką atradusiai ir ištisą seriją puodynių bei asotėlių nulipdžiusiai Ievai
Aškelėnaitei iš Ignalinos. Mokytoja A. Jokubovskienė.
3.
Už atkaklumą ir pastabumą detalėms pagirti norime „Sidabro vainikėliui“ medžio lėkštę su
zodiako ženklais bei rankšluostinę padirbinusį Kazimierą Senvaitį iš Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos. Mokytojas – Jonas Šmigelskas.
4.
Sveikiname šilutiškę Ievą Kuzaitę ir džiaugiamės jos spalvingu Klaipėdos krašto delmonu. Ieva
mokosi Šilutės Vydūno gimnazijoje, mokytoja – Alina Judžentienė.
5.
Ir paskutinysis diplomas atitenka vaikinui, pristačiusiam verbų kolekciją. Sveikiname Vilniaus
turo dalyvį Albertą Pomarnackį iš Grigiškių vidurinės mokyklos. Mokytoja – Irena Pomarnacka.

Antrosios vietos 5-8 klasių moksleivių tarpe:

1.
Vienas jauniausių parodos kūrėjų, antrosios vietos laimėtojas Domas Malašauskas, sukūręs
medžio skulptūrą „Rūpintojėlis“ bei du bareljefus. Domas yra iš Varėnos kulūros centro dailės studijos
„Kadagys“, jo vadovas Algirdas Juškevičius.
2.
Taip pat bene viena jauniausių parodos dalyvių, dideles ir įspūdingas staltieses nunėrusi
Akvilė Garlaitė iš Švenčionių vaikų dienos centro.
3.
Dvi medines skryneles padirbinęs Lukas Jankevičius iš Panevėžio rajono Juozo Zikaro
vidurinės mokyklos taip pat apdovanojamas antrąja vieta. Jo mokytojas – Antanas Klovas.

Antros vietos vyresniųjų amžiaus kategorijoje:

1.
Savitai tradiciją interpretavęs, Donelaičio atminimui keramikos skulptūras sukūręs Gražvydas
Puška iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos apdovanojamas antra vieta. Mokytojai – Asta ir
Raimondas Milėškos.
2.
Du akį traukiančius medinius angelus bei keturias Užgavėnių kaukes parodai pristatęs Rytis
Milkintas iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos taip pat įvertintas antros vietos diplomu.
3.
Neįmanoma buvo nepastebėti ir įstabaus karpinio, vaizduojanči šv. Jurgį. Jo autorė – Evelina
Šiurkutė iš Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos. Mokytoja – Leonora Stravinskienė.
4.
Antra vieta apdovanojama dviejų įspūdingų lovatiesių ir gūnelės autorė Viktorija Vijeikytė iš
Anykščių raj. Antano vienuolio progimnazijos audimo būrelio, vadovė Dalia Bernotaitė-Janušienė.
5.
Dar vienas apdovanojimas audėjai – dvi akį traukiančias lovatieses sukūrusiai Skaistei
Stalnionytei iš to paties Anykščių raj. Antano vienuolio progimnazijos audimo būrelio, vadovė Dalia
Bernotaitė-Janušienė
6.
Antrosios vietos diplomu apdovanojama 4 karpinių iš ciklo „Metų laikai“ autorė Greta
Jonušaitė iš Mažeikių raj. Židikų Marijos Pečkauskaitės vid. mokyklos. Mokytoja Tatjana Damulienė.

Geriausi metų meistrai, „Sidabro vainikėlio“ laureatai (šie prizai – tai pagal IVa. sėlių genties segės pavyzdį
pagaminti juvelyriniai dirbiniai) yra:

1.
Telšių turo finalininkas, Aurimas Jurgaitis, Plungės Babrungo pagrindinė mokykla, vadovas
Viktoras Raibužis. Aurimas apdoanojamas už medžio drožybos darbų seriją – tris skulptūras bei 2 Užgavėnių
kaukes.
2.
Alytaus turo finalininkas, Dominykas Bunevičius. Kaišiadorių kultūros centro medžio
drožybos būrelis, vadovas Vidmantas Kapačiūnas.

3.
Utenos turo finalininkė, skutinėtų margučių kolekciją sukūrusi Adelė Bražėnaitė iš Utenos
Aukštakalnio progimnazijos, mokytoja Odeta Bražėnienė.
Vyresnieji:
1.
Pirmoji vieta atitenka Karolinai Burbaitei iš Anykščių rajono Antano Vienuolio progimnazijos
audimo būrelio, nuaudusiai 3 lovatieses ir arklio gūnią. Vadovė – Dalia Bernotaitė-Janušienė. Tai – Utenos
turo finalininkė.
2.
Sudėtingus technologiškus sprendimus įvaldęs ir keramikos dirbinių grupę pristatęs
Mindaugas Karalius iš Radviliškio rajono Pakiršinio amatų centro taip pat įvertinamas pirmąja vieta.
Vadovas – Marius Labanauskas. Mindaugas – Panevėžio turo finalininkas.
3.
Sidabro vainikėlį norėtume įteikti Birštono krašto atstovui, sukūrusiam keturias įstabias
medžio skulptūras – du angelus, monumentalų karžygį bei tamsaus medžio apuoką. Tai – Vilius Tankevičius
iš Birštono gimnazijos drožėjų būrelio, vadovas Algis Guobys.
4.
Medžio drožyba užsiimantis Valdas Bartkus, ne tik turintis jau puikiai atpažįstamą braižą, bet
ir sukūręs penkias akį traukiančias skulptūras, apdovanojamas pirma vieta. Valdas mokosi Plungės Saulės
gimnazijoje, jo mokytojas – Viktoras Raibužis

