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Alytus 
 

 Vadovaudamasis Kalėdinių konkursų organizavimo nuostatais, patvirtintais 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. (4.1.)-V2-0833-1: 

 1. R e i š k i u  padėką nominacijos „Kalėdinės dekoracijos 2020“ laimėtojams už 

autentiškus, originalius, išradingai ir estetiškai atliktus kalėdinius akcentus: 

 1.1. Livetai Ribinskaitei, Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio 

mokymo programos ŽŪD-19-1g grupės mokinei; 

 1.2. Higieninės kosmetikos kosmetiko ir Kosmetiko modulinių profesinio mokymo 

programų S58 ir S65 grupių mokinėms ir profesijos mokytojai Jovitai Šliūželienei; 

 1.3. Ligitai Labanauskaitei, Ievai Petkevičiūtei, Ievai Viselgaitei, Dingailei 

Vitkauskaitei, Kosmetiko modulinės profesinio mokymo programos S65 grupės mokinėms, ir 

profesijos mokytojai Jolantai Paradauskienei; 

 1.4. Kosmetiko modulinės profesinio mokymo programos S65 grupės mokinėms ir 

profesijos mokytojai Vilmai Šilanskienei; 

 1.5. Daivai Volungevičiūtei, Baldžiaus mokymo programos S56 grupės mokinei; 

 1.6. Violetai Tamkevičienei, centro darbuotojai; 

 1.7. Statybos technologijų ir verslo skyriaus bendrabučio bendruomenei; 

 1.8. Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos S67 

grupės mokiniams ir Kristinai Sakalauskaitei, socialinei pedagogei; 

1.9. Vaidilei Jakavičiūtei, Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos S70 

grupės mokinei; 

1.10. Linai Viršilienei, profesijos mokytojai; 

1.11. Vizualinės reklamos gamintojo modulinės profesinio mokymo programos S45* 

grupės mokiniams ir profesijos mokytojai Kristinai Barauskaitei. 

 2. R e i š k i u  padėką nominacijos „Mano profesija ir Kalėdos“ laimėtojams už 

kūrybiškumą, originalumą, išradingumą ir estetinį atlikimą: 

 2.1. Virėjo modulinės profesinio mokymo programos P8 grupės mokiniams ir 

profesijos mokytojui Žybartui Kudarauskui; 

 2.2. Padavėjo ir barmeno modulinės profesinio mokymo programos P9 grupės 

mokiniams ir profesijos mokytojai Kristinai Mališauskienei; 

 2.3. Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos T26 grupės mokinėms ir 

profesijos mokytojoms Jolantai Dumbliauskienei bei Angelei Maslauskienei; 

 2.4. Baldžiaus mokymo programos S43 grupės mokiniams ir profesijos mokytojams 

Nijolei Kazočiūnienei bei Rolandui Barniškiui; 

2.5. Apdailininko (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos S44 grupės 

mokiniams ir profesijos mokytojoms Rimai Prieskienienei, Danutei Medeišienei bei Ingai 

Mickevičienei; 



2.6. Rugilei Markevičiūtei, Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos S64 

grupės mokinei; 

2.7. Akvilei Palačionytei, Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinės profesinio 

mokymo programos S58 grupės mokinei; 

2.8. Konditerio modulinės profesinio mokymo programos P21 grupės mokiniams ir 

profesijos mokytojai Ingridai Mankuvienei; 

2.9. Padavėjo ir barmeno modulinės profesinio mokymo programos P34 grupės 

mokiniams. 

3. R e i š k i u  padėką konkurso „Pakvieskime Šv. Kalėdas eilėmis“ laimėtojams: 

3.1. Vitalijai Narbutaitei, Padavėjo ir barmeno modulinės profesinio mokymo 

programos P34 grupės mokinei – I vieta; 

3.2. Kamilei Margelytei, Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos, S64 

grupės mokinei – II vieta; 

3.3. Jolitai Daugirdaitei, Vizualinės reklamos gamintojo modulinės profesinio 

mokymo programos P24 grupės mokinei – II vieta; 

3.4. Gabrielei Smolenskaitei, Padavėjo ir barmeno modulinės profesinio mokymo 

programos P22 grupės mokinei – III vieta; 

3.5. Gabijai Carigorocovaitei, Padavėjo ir barmeno modulinės profesinio mokymo 

programos P22 grupės mokinei – III vieta. 

4. R e i š k i u  padėką Kalėdinio šaškių turnyro laimėtojams: 

4.1. Mantui Praščiūnui, Apdailininko modulinės profesinio mokymo programos S63 

grupės mokiniui – I vieta; 

4.2. Gyčiui Paškevičiui, Kompiuterių tinklų derintojo modulinės profesinio mokymo 

programos P30 grupės mokiniui – II vieta; 

4.3. Viliui Figūrinui, Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinės 

profesinio mokymo programos P37 grupės mokiniui – III vieta. 

5. R e i š k i u  padėką užsienio kalbos konkurso „Kalėdinis simbolis mano 

namuose“ laimėtojams: 
5.1. Tautvydui Ulevičiui, Kompiuterių tinklų derintojo modulinės profesinio mokymo 

programos P20 grupės mokiniui – I vieta; 

5.2. Martynui Klimavičiui, Kompiuterių tinklų derintojo modulinės profesinio 

mokymo programos P20 grupės mokiniui – II vieta; 

5.3.  Laurai Malinauskaitei, Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos S64 

grupės mokinei – II vieta; 

5.4. Matui Naruševičiui, Kompiuterių tinklų derintojo modulinės profesinio mokymo 

programos P20 grupės mokiniui – III vieta; 

5.5. Simonai Zdančiūtei, Virėjo modulinės profesinio mokymo programos P35 grupės 

mokinei – III vieta; 

5.6. Miglei Aleliūnaitei, Virėjo  modulinės profesinio mokymo programos P35 grupės 

mokinei – I vieta; 

5.7. Miglei Anuškevičiūtei, Padavėjo ir barmeno modulinės profesinio mokymo 

programos P41 grupės mokinei – II vieta; 

5.8. Miglei Ališauskaitei, Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos S55 

grupės mokinei – II vieta; 

5.9. Aringui Dalinskui, Staliaus modulinės profesinio mokymo programos S72 grupės 

mokiniui – III vieta; 

5.10.  Edvinui Astrauskui, Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos S70 

grupės mokiniui – III vieta.  
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