
Geografinio rašinio konkursas „Mano atrasta Lietuva“, 2011. 

 Konkursas skirtas geografo Rimanto Krupicko atminimui. 

 
 

5 – 6 klasių nugalėtojai 

 

I vieta - Goda Juršėnaitė (Ignalinos Česlovo Kudabos pagr. m – kla) 
Konsultavo Zita Cijūnėlienė 
 
II vieta - Kristupas Černiauskas (Varėnos raj. , Merkinės Vinco Krėvės g-zija) 
Konsultavo Albertas Švilpa, Algimantas Černiauskas 
 
III vieta - Monika Skunčikaitė (Ignalinos Česlovo Kudabos pagr. m – kla) 
Konsultavo Zita Cijūnėlienė 
 
IV vieta - Aistė Aksamatauskaitė (Kelmės raj., Tytuvėnų g – zija) 
Konsultavo Jolanta ir Robertas Aksamatauskai 
 
V vieta - Darija Žuravliova (Ignalinos Česlovo Kudabos pagr. m – kla) 
Konsultavo Zita Cijūnėlienė 
 
 
Konkurso nugalėtojai apdovanojami 
 
Goda Juršėnaitė: diplomu, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Aplinkos apsaugos 
komiteto padėkos raštu ir prizu, leidyklos „Didakta“ prizu. Kviečiama dalyvauti 
Respublikiniame Česlovo Kudabos geografijos konkurse*. 
 
Kristupas Černiauskas: diplomu, leidyklos „Didakta“ prizu, Lygių galimybių plėtros centro 
prizu,  Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos leidiniais už vaizdingą saugomų teritorijų 
aprašymą. 
 
Monika Skunčikaitė: diplomu, leidyklos „Didakta“ prizu, Lygių galimybių plėtros centro 
prizu. Kviečiama dalyvauti Respublikiniame Česlovo Kudabos geografijos konkurse*. 
 
Aistė Aksamatauskaitė: padėkos raštu, leidyklos „Didakta“ prizu, Lietuvos geografų 
draugijos prizu. Kviečiama dalyvauti Respublikiniame Česlovo Kudabos geografijos 
konkurse*. 
 
Darija Žuravliova: padėkos raštu, leidyklos „Didakta“ prizu, Lietuvos geografų draugijos 
prizu. Kviečiama dalyvauti Respublikiniame Česlovo Kudabos geografijos konkurse*. 
 
 
 
 
 



Paskatinimo prizai ir asmeninės nominacijos 
 
Albertas Savanevičius (Vilniaus raj. Paberžės „Verdenės” vid. m-kla) apdovanojamas Dr. 
Ritos Makarskaitės – Petkevičienės, LEU Edukologijos fakulteto Pedagogikos ir psichologijos 
instituto Ugdymo pagrindų katedros docentės, įsteigtu prizu už vaizdingą gimto kaimo 
aprašymą.  
 
Akvilė Viršilaitė (Jurbarko raj. Šimkaičių Jono Žemaičio pagr. m-kla) apdovanojama padėkos 
raštu, Lietuvos geografų draugijos prizu už vaizdingą miniatiūrą. 
 
 
Dėkojame nugalėtojų pagalbininkams ir konsultantams 
 
Zita Cijūnėlienė (talkinusi Godai Juršėnaitei, Monikai Skunčikaitei, Darijai Žuravliovai) 
apdovanojama Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Aplinkos apsaugos komiteto 
įsteigtu prizu už mokinių paskatinimą dalyvauti geografinio rašinio konkurse ir  leidyklos 
„Didakta“ leidiniu. 
Albertas Švilpa, Algimantas Černiauskas (talkinę Kristupui Černiauskui), apdovanojami 
projekto „Lyderių laikas“ prizais ir  leidyklos „Didakta“ leidiniais. 
 
* Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas vyks 2012 m. kovo 31 dieną 
Lietuvos Edukologijos universitete (Studentų 39, Vilnius). Daugiau informacijos apie konkursą 
galite sužinoti interneto adresu www.lgd.lt  Apie dalyvavimą arba nedalyvavimą konkurse 
prašytume pranešti elektroniniu paštu geografijoskonkursai@gmail.com iki 2012 m. kovo 1 d.  
Į konkursą jus užregistruos organizatoriai. 
 
Geografinio rašinio konkurso apdovanojimai vyks Nacionalinio Česlovo Kudabos geografijos 
konkurso atidarymo metu. Moksleiviams, kurie nedalyvaus konkurse, prizai bus atsiųsti į 
mokyklą po kovo 31 dienos. Esant galimybei prizus galima atsiimti Vilniaus licėjuje (Širvintų 
82, Vilnius) susitarus elektroniniu paštu linoreta@gmail.com arba 
geografijoskonkursai@gmail.com 
 

http://www.lgd.lt/

