
Vardas, pavardė Nuopelnai Organizacijos pavadinimas Data

Brigita Tarasevičiūtė Žygeivio pasas įveikus 13 km žygį Alytaus Vidzgirio raguvomis Olita Orany 2019-01-19

Birutė Narijauskaitė Respublikinio prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso 9-12 kl. moksleiviams užduočių sudarymo ir darbų 

vertinimo komiteto pirmininko pavaduotoja

Kauno technologijos universitetas 2019-01-26

Edita Ružinskienė Padėka už mokinių paruošimą ir aktyvų dalyvavimą piešinių konkurse - parodoje "Padovanok man angelą". Pabradės Žeimenos gimnazija 2019-01-07

Edita Ružinskienė Padėka už iniciatyvumą ir kūrybiškumą piešiant paukščius ar kitus gyvūnus parodai Lietuvos PET SHOW Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų asociacija. 2019-01-19-20 d.d.

Jelena Comik Padėka už mokinių paruošimą ir nuoširdų bendradarbiavimą respublikiniame kūribinių darbų konkurse - parodoje 

"Padovanok man angelą".

Pabradės Žeimenos gimnazija 2019-01-07

Jautrutė Časinienė Padėka už iniciatyvumą ir kūrybiškumą piešiant paukščius ar kitus gyvūnus parodai Lietuvos PET SHOW Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų asociacija. 2019-01-19-20 d.d.
Asta Maslauskienė Padėka už prasmingą indėlį į Lietuvos ateitį Delfi Herojai tarp mūsų 2018 2019 01 11

Diplomas Už pagalbą informuojant ir motyvuojant vaikus piešti paukščius ir gyvūnus ,,PET SHOW Lietuva"parodai. Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija 2019m. sausio 19-20 d.

Vilma Garnionienė Diplomas už dalyvavimą piešinių parodoje "PET SHOW Lietuva" ir prisidėjus prie Lietuvos rekordo. Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija 2019-01-19-20

Vilma Garnionienė Padėka už aktyvų bendradarbiavimą ir inovatyvumą, skatinant mokinius dalyvauti matematikos "Kings" 

olimpiadoje.

Tarptautinės olimpiados "Kings" organizatoriai 2018 rudens semestras

Jautrutė Časinienė Padėka  už aktyvų bendradarbiavimą ir inovatyvumą,skatinant mokinius dalyvauti matematikos "Kings"olimpiadoje. Tarptautinės olimpiados "Kings"organizatoriai 2018  rudens  semestras

Lina Kaminskienė Diplomas už iniciatyvumą ir kūrybiškumą, piešiant paukščius ar kitus gyvūnus parodai "PET SHOW Lietuva" Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų asociacija 2019-01-19-20

Lina Kaminskienė Pažyma už mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno miesto 1-4 klasių mokinių protų mūšyje "Eko-vaikis" Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-02-13

Asta Maslauskienė Pažyma už mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų I-II klasių mokinių piešinių 

konkurse ,,Slidus kelias"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-02-07

Lina Kaminskienė Pažyma už mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų I-II kl. mokinių piešinių 

konkurse "Slidus kelias" 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-02-07

Edita Ružinskienė Pažyma už mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų I-II kl. mokinių piešinių 

konkurse "Slidus kelias".

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-02-07

Audronė Freitakienė Diplomas už dalyvavimą piešinių parodoje ,,PET SHOW Lietuva" ir prisidėjus prie Lietuvos rekordo. Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija 2019-01-19-20

Audronė Freitakienė Padėka už aktyvų bendradarbiavimą ir inovatyvumą skatinant mokinius dalyvauti matematikos KINGS 

OLIMPIADOJE.

Tarptautinės olimpiados KINGS organizatoriai 2018 rudens semestras

Audronė Freitakienė Pažyma už mokinių parengimą ir dalyvavimą 1-4 klasių mokinių protų mūšyje ,,Eko -vaikis" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-02-13

Vilma Garnionienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių k. ir literatūros konkurse "Olympis 2018 - Rudens 

sesija"

UAB "Advertis" 2018-12-07

Vilma Garnionienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse "Olympis 2018 - Rudens sesija" UAB "Advertis" 2018-12-07
Vilma Garnionienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse "Olympis 2018 - 

Rudens sesija"

UAB "Advertis" 2018-12-07

Vilma Garnionienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame pasaulio pažinimo konkurse "Olympis 2018 - Rudens 

sesija"

UAB "Advertis" 2018-12-07

Birutė Narijauskaitė Padėka už mokinių paruošimą tarpmokyklinei matematinei viktorinai "MMM" Kauno "Aušros" gimnazija 2019-03-05

Edita Ružinskienė Pažymėjimas, kad 2018 11 1-30 d organizavo mokymo įstaigoje mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose 

konkursuose "Olympis 2018 - Rudens sesija".

UAB "Advertis" 2018 12 07

Jautrutė  Časinienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių  kalbos ir literatūros konkurse "Olympis 2018-

Rudens sesija'

UAB "Advertis' 2018- 12- 07

Jautrutė Časinienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse "Olympis 2018-

Rudens sesija"

UAB"Advertis" 2018-12-07

Jautrutė Časinienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimuiTarptautiniame matematikos konkurse "Olympis 2018-Rudens sesija" UAB"Advertis" 2018-12-07

Edita Ružinskienė Pažyma už komandos paruošimą ir dalyvavimą Kauno m. ugdymo įstaigų mokinių projekto "Su Lietuvos Vardu" 1-4 

klasių pilietiškumo konkurse "Geltona, žalia, raudona".

Kauno m. Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. 2019-03-14

Asta Maslauskienė Pažymėjimas (N11116/P962), kad 2018 m. 11 mėn. 1-30 d. organizavo mokymo įstaigoje mokinių dalyvavimą 

Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose ,,Olympis 2018 - Rudens sesija"

UAB ,,Advertis" 2018-12-07

Brigita Tarasevičiūtė Lietuvos mokyklų kūno kultūros mokytojų „mažojo golfo“ čempionato dalyvė Lietuvos golfo federacija 2019-03-01

Birutė Narijauskaitė Mintino skaičiavimo konkurso "Matmintinis" suaugusiųjų moterų grupėje respublikiniame finale užėmusi 4-tą vietą Tarptautinis mintino skaičiavimo konkursas "Matmintinis" 2019-03-23

Brigita Tarasevičiūtė Padėka už komandos parengimą Kovo 11-osios salės futbolo turnyrui Prienų Ąžuolo progimnazija 2019-03-09



Birutė Narijauskaitė Kauno m. 5-8 kl. matematikos olimpiados vertinimo komisijos narė Kauno m. 2019-03-15

Audronė Freitakienė Pažyma už ugdytinių paruošimą koncertui Kauno ,,Nemuno " mokykla 2019-03-22

Jautrutė Časinienė Pažyma apie  ugdytinių paruošimą koncertui skirtam Tarptautinės laimės dienai paminėti "Nemuno" mokykla 2019-03-22 Nr.S-41

Jautrutė Časinienė Pažyma už mokinių parengimą ir dalyvavimą lietuvių k. konkurse -viktorinoje "Kaunas kaip raštas ,įaustas į drobę" Erudito licėjus 2019-03-05 Nr.PA-000080

Lilijana Kazlauskienė Padėka už aktyvų dalyvavimą akcijoje " Šiltos kalėdos". Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas 2018

Birutė Narijauskaitė Matematikos kūrybinių darbų konkurso "Matematinis lietus" vertinimo komisijos narė Kauno A. Puškino gimnazija 2019-04-12

Lina Kaminskienė Pažymėjimas, kad organizavo mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose "Olympis 2018 - 

Rudens sesija".

UAB "Advertis" 2018-12-07

Lina Kaminskienė Pažyma dėl mokinių parengimo eilėraščių popietėje "Šmtą metų gyvensiu vaikų širdelėse", kuri vyko Kauno 

Bernardo Brazdžionio mokykloje

KPKC 2019-04-23

Jautrutė Časinienė Padėka  už mokinio paruošimą Kauno m. ketvirtokų matematikos olimpiadai"Skaičiukas-2019" Kauno "Varpelio"pradinė mokykla 2019-04-18

Jautrutė  Časinienė Pažymėjimas(Nr.P-168), kad parengė moksleivius tarptautiniam matematikos konkursui PANGEA 2019. VILNIUS INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL 2019-04-29

Asta Maslauskienė Pažyma (Nr.PA-000316) dėl respublikinės pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencijos ,,Senų daiktų 

istorijos" organizavimo ir pravedimo

KPKC 2019-03-07

Asta Maslauskienė Pažyma (Nr.S-41) dėl savo ugdytinių parengimo koncertui skirtam Tarptautinei laimės dienai paminėti Kauno ,,Nemuno" mokykla 2019-03-22

Vilma Garnionienė Pažymėjimas (Nr. P-168) už moksleivių parengimą tarptautiniam matematikos konkursui PANGEA 2019 VIMS - Vilnius International Meridian School 2019-04-23

Birutė Narijauskaitė Pažymėjimas už mokinių parengimą Tarptautiniam matematikos konkursui Pangea 2019 VIMS 2019-04-29

Jautrutė Časinienė Pažymėjimas už mokinių parengimą Tarptautiniam matematikos  konkursui Pangea 2019 VIMS 2019-04-29

Jautrutė Časinienė Pažyma (Nr.PA-000318) už  mokinio paruošimą 1-4klasių mok.ir jų šeimos nuotraukų koliažų,naudojant IKT, 

konkursui virtualiai parodai"Kovo 11-oji mano šeimoje".

KPKC 2019-04-23

Jautrutė Časinienė Pažyma (Nr.PA-000355)   už mokinės paruošimą  kūrybinių darbų parodai"Kūryba iš mano rankų" KPKC 2019-05-02

Audronė Freitakienė Pažyma už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse ,,Olympis 

2018 Rudens sesija"

UAB ,,Advertis" 2018-12-07

Audronė Freitakienė Pažyma Nr. PA-000314 dėl kūrybinių darbų pateikimo respublikinėje pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų 

parodoje ,,Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse"

KPKC 2019-04-23

Audronė Freitakienė Pažyma (Nr. PA - 000080 )už mokinių paruošimą lietuvių kalbos konkursui - viktorinai ,,Kaunas kaip raštas, įaustas į 

drobę"

KPKC 2019-02-26

Audronė Freitakienė Pažyma Nr. 37 dėl mokinių dalyvavimo Kauno m. 1-12 kl. mokinių kūrybinių darbų parodoje - konkurse ,,Žemė - 

žmonių namai"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-03-20

Audronė Freitakienė Pažyma Nr. 63 dėl mokinių paruošimo ir dalyvavimo Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

organizuotame renginyje ,,Naujas daiktų gyvenimas"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-04-18

Lina Kaminskienė Pažyma už mokinės paruošimą ir dalyvavimą Kauno m. 1-4 kl. mokinių ir jų šeimos narių nuotraukų koliažų, 

naudojant IKT konkurso virtualioje parodoje "Kovo 11-oji mano šeimoje"

KPKC 2019-04-23

Jautrutė Časinienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse"Olympis 2019-

Pavasario sesija".

UAB"Advertis" 2019-04-04

Jautrutė Časinienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse"Olympis 2019-Pavasario sesija". UAB"Advertis" 2019-04-04

Lina Kaminskienė Pažymėjimas, kad organizavo mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose "Olympis -2019 - 

Pavasario sesija"

UAB "Advertis" 2019-04-04

Rasa Oželienė Pažymėjimas už paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame fizikos konkurse "Olimpis 2019 - Pavasario sesija" UAB "Advertis" 2019 m. balandžio 4 d.

Lina Kaminskienė Pažyma dėl dalyvavimo Kauno miesto 1-4 kl. mokinių prevenciniame renginyje - Madų šou "Naujas daiktų 

gyvenimas"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-04-17

Asta Maslauskienė Padėka už mokinių parengimą dalyvauti Kauno pradinių (I-IV) klasių mokinių varžybų ,,Šviesoforas" I etape Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2019-04-17

Asta Maslauskienė Padėka už mokinių parengimą dalyvauti pradinių (I-IV) klasių mokinių varžybų ,,Šviesoforas" III etape Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 2019-05-23

Birutė Narijauskaitė Padėka už puikų mokinių parengimą Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos 

olimpiadai.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2019

Birutė Narijauskaitė Padėka už puikų mokinių komandos parengimą 7-8 klasių mokinių Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

matematikos kūrybinių darbų konkursui "Matematinis lietus".

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2019

Birutė Narijauskaitė Padėka už puikų mokinių parengimą 23-ajai Kauno miesto mokinių komandų tarpmokyklinei matematikos 

viktorinai "MMM".

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2019



Birutė Narijauskaitė Padėka už darbą Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados Miesto 

etapo, Kauno miesto mokyklų mokinių matematikos kūrybinių darbų konkurso "Matematinis lietus" vertinimo 

komisijose.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2019

Raimondas Kazlauskas Padėka už entuziazmą lavinant mokinių kūrybiškumą, loginį mastymą bei inžinierinius gebėjimus, už parodos -

konkurso ,,Technikos pasaulis 2019" organizavimą.

Kauno Žaliakalnio progimnazija 2019

Audronė Freitakienė Pažyma dėl mokinių ir mokytojų konferencijos ,,Sveikos gyvensenos link" KPKC , Nr. PA-000450 2019-05-28

Audronė Freitakienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Olympis 2019 - Pavasario sesija" UAB ,,Advertis" 2019-04-04

Jautrutė Časinienė Pažyma  Nr. PA-000456 apie dalyvavimą  iniciatyvinėje-kūrybinėje grupėje"Vaikas-mokykla-šeima" KPKC 2019-05-30

Vilma Garnionienė Pažymėjimas už mokinių, gavusių 2 diplomus, paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio 

pažinimo konkurse "Olympis 2019 - pavasario sesija"  

UAB "Advertis" 2019-04-04

Vilma Garnionienė Pažymėjimas už mokinių, gavusių 5 diplomus, paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse 

"Olympis 2019 - pavasario sesija"  

UAB "Advertis" 2019-04-04

Vilma Garnionienė Pažymėjimas už mokinių, gavusių 1 medalį ir 1 diplomą, paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame informacinių 

technologijų konkurse "Olympis 2019 - pavasario sesija"  

UAB "Advertis" 2019-04-04

Vilma Garnionienė Pažymėjimas už mokinių, gavusių 5 diplomus, paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros 

konkurse "Olympis 2019 - pavasario sesija"  

UAB "Advertis" 2019-04-04

Vilma Garnionienė Pažymėjimas už organizavimą ir mokinių dalyvavimą  Tarptautiniame  konkurse "Olympis 2019 - pavasario sesija"  UAB "Advertis" 2019-04-04

Taisija Kovalenkina Padėka už tarptautinio matematikos konkurso "Kengūra" organizavimą Tarptautinio matematikos konkurso "Kengūra" organizavimo 

komitetas

2019-03-21

Jelena Comik Diplomas Sėkmingai baigė Vilniaus žydų bendruomenės organizuoto dailės kurso pirmuosius mokslo metus. Vilniaus žydų bendruomenė 2019-06-09
Jautrutė Časinienė Padėka  už aktyvų dalyvavimą tarptautiniame karpinių konkurse"Regiu aš Lietuvą" Vilniaus "Genio" progimnazija 2019-05-21

Ingrida Insodenė Padėka už Tarptautinio matematikos konkurso KENGŪRA 2019 organizavimą Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 2019-03-21

Ingrida Insodienė Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvavimui tarptautiniame konkurse "Olympis 2019-pavasario sesija"" UAB "Advertis" 2019-04-04
Daiva Sinkevičienė Padėka už nuoširdų darbą ir puikų mokinių paruošimą Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-ųjų klasių mkinių 

istorijos olimpiadai "Europos istorijos puslapiai"

Švietimo skyrius 2019 05 29

Daiva Sinkevičienė Pažymėjimas apie paruošimą Tarptautiniam istorijos konkursui „Olympis 2019-Pavasario sesija UAB Advertis 2019-04-04

Daiva Sinkevičienė Diplomas projekto „Laikinosios sostinės žiedas“ kultūrinio orientavimosi konkurse „Nuo Kauno bokštų“ laimėjus II 

vietą

Švietimo skyrius 2019-04-16

Daiva Sinkevičienė Padėka už gerą moksleivių parengimą septintajai Kauno istorijos olimpiadai Vytauto Didžiojo Universitetas, Humanitarinių moslų fakultetas 2019-04-11

Daiva Sinkevičienė Padėka už dalyvavimą Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų interaktyviame istorijos-geografijos orientaciniame 

žaidime „Švęskime Europos dieną linksmai“

Santaros gimnazija 2019-05-09

Daiva Sinkevičienė Diplomas dalyviams 5-9 klasių žinių konkurse „Asmenybių istorijos“ Švietimo skyrius 2019-04-05

Audrone Misiukonienė Padėka už iniciatyvumą ir kūrybiškumą piešiant paukščius ar kitus gyvūnus parodai Lietuvos PET SHOW Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų asociacija 2019-01-19 - 20 d.

Audronė Misiukonienė Padėka už pagalbą rengiant Erasmus+KA2 projektą "Young European in the world of tolerance" Kauno l/d "Spindulys" 2019-04-02

Audronė Misiukonienė Pažymėjimai už organizavimą ir mokinių dalyvavimą  Tarptautiniuose  konkursuose "Olympis 2019 - pavasario 

sesija"  

UAB "Advertis" 2019-04-04

Audronė Misiukonienė Pažyma Nr. (7.35) 6-10 apie mokinių parengimą respublikinei pradinių klasių mokinių virtualiai užgavėnių kaukių 

parodai "Žiema, žiema, bėk iš kiemo" 

Vilniaus r. Rukainių gimnazija 2019-03-19

Lilijana Kazlauskienė Kalbų Kengūra 2019. Projekto vykdytojo pažymėjimas. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2019 m.

Sigita Kadišienė Vertimų ir iliustracijų konkursas "Tavo žvilgsnis". Projekto vykdytojo pažymėjimas. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2019

Edita Ružinskienė Kalbų Kengūros 2019 m. projekto vykdytojo pažymėjimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2019-02-25

Edita Ružinskienė Už paruošimą mokinių ir dalyvavimą tarptautiniame matematikos konkurse "Olympis  2019 - Pavasario sesija". UAB 'Advertis" 2019 - 04 -04

Edita Ružinskienė Už paruošimą mokinių ir dalyvavimą tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros  konkurse "Olympis  2019 - 

Pavasario sesija".

UAB "Advertis' 2019-04-04

Edita Ružinskienė Už organizavimą ugdymo įstaigoje ir mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose "Olympis 

2019 - Pavasario sesija'

UAB 'Advertis' 2019-04-04

Edita Ružinskienė Už dalyvavimą Kauno m. ikimokyklinių įstaigų grupių ir 1-4 klasių mokinių patyriminėje mugėje "Aš - gamtos vaikas" 

skirtoje Pasaulinei aplinkos dienai.

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-06-05

Birutė Narijauskaitė Padėka už mokinių paruošimą Tarpautiniam matematikos konkursui "Olympis 2019-pavasario sesija" UAB "Advertis" 2019-04

Irudija Kvitkienė Padėkauž koncertines moksleivių programas per šiuos mokslo metus. Kauno m. Šv. Klaros globos namai 2018-2019

Irudija Kvitkienė Padėka Socialinės globos namai "Senjorų Vila" 2019

Irudija Kvitkienė Diplomas Pet Show Lietuva 2019-01-20



Irudija Kvitkienė Padėka už puikų renginio organizavimą ir aktyvų, savanorišką dalyvavimą vykdant socialinę veiklą  Kauno miesto 

senelių ir neįgaliųjų glbos įstaigoje "Senjorų vila"

Tarptautinė nevyriausibinė organizacija Kauno Soroptimisčių klubas 2019-04-11

Eglė Girčienė Pažymėjimas N9668/P912 dėl mokinių paruošimo Tarptautiniam lietuvių kalbos ir literatūros konkursui „Olympis 

2019 - Pavasario sesija“

UAB „Advertis“ 2019-04-04

Eglė Girčienė Pažymėjimas N11140/P962, dėl mokinių paruošimo dalyvavimui Tarpatautiniame lietuvių kalbos ir literatūros 

konkursui „Olympis 2018 - Rudens sesija“

UAB „Advertis“ 2018-12-07

Eglė Girčienė Projekto vykdytojo pažymėjimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2019-02-25

Eglė Girčienė Padėka už mokinių komandos parengimą protų mūšiui „Lietuvos prezidentai“ Kauno Smetonos gimnazija 2019-02-07

Audronė Misiukonienė Pažyma Nr.1.19-81 už dalyvavimą ir užduočių parengimą Erasmus+KA2 projekto "Young European in the world of 

tolerance" ekologinei viktorinai "Išsaugokime Žemę"

Kauno l/d "Spindulys" 2019-04-02

Audronė Misiukonienė Pažyma Nr. PA-000316 dėl respublikinės pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencijos „Senų daiktų 

istorijos“ organizavimo

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2019-04-23

Birutė Narijauskaitė Tarptautinės matematikos Kengūros nugalėtojų stovyklos Zakopanėje Lietuvos delegacijos vadovė TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO „KENGŪRA“ LIETUVOS 2019 08 05-14
Asta Maslauskienė Padėka tarptautinės olimpiados ,,Kings" organizatorių už aktyvų mokinių skatinimą papildomai domėtis 

mokomaisiais dalykais ir pagalbą mokiniui ruošiantis finalui fi

Kings Lietuva 2019 m. pavasaris

Brigita Dudonė Medalis už Walmark ėjimo varžybų trasos įveikimą WALMARK 2019-09-28

Jautrutė  Časinienė Padėka tarptautinės olimpiados "Kings" organizatorių už aktyvų mokinių skatinimą papildomai domėtis 

mokomaisiais dalykais ir padėjimą mokiniams pasiruošti olimpiados finalui.

Kings Lietuva 2019 m.pavasaris

Jautrutė Časinienė Kalbų  Kengūros 2019 m. projekto vykdytojo pažymėjimas. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2019

Audronė Freitakienė Pažyma Nr. 154 dėl dalyvavimo Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių ,,Tyrėjo dienoje" ir gamtamoksliniame protų 

mūšyje ,,Tiriu. Pažįstu. Saugau."

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-10-09

Audronė Freitakienė Padėka už aktyvų skatinimą mokinius papildomai domėtis mokomaisiais dalykais ir padėti mokiniams pasiruošti 

olimpiados finalui.

Kings Lietuva 2019 m. pavasaris

Audronė Freitakienė Projekto vykdytojo pažymėjimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2019

Brigita Dudonė Diplomas už Solidarumo bėgimo organizavimą Gelbėkit vaikus 2019-09-26

Edita Ružinskienė Padėka už komandos paruošimą ir dalyvavimą bei užimtą II vietą Kauno m. mokyklų 2-4 kl. literatūrinėje viktorinoje 

"Pelėdų knygynas".

Kauno "Ryto" pradinė mokykla 2019-11-07

Lina Kaminskienė Padėka už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Kauno miesto 2-4 klasių mokinių literatūrinėje viktorinoje "Pelėdos 

knygynas"

Kauno "Ryto" pradinė mokykla 2019-11-17

Audronė Freitakienė Padėka už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Kauno miesto 2-4 klasių mokinių literatūrinėje viktorinoje ,,Pelėdos 

knygynas"

Kauno ,,Ryto" pradinė mokykla 2019-11-07

Lina Kaminskienė Pažyma dėl dalyvavimo Kauno miesto 1-10 kl. mokinių tiriamųjų darbų forume "Mokausi. Tiriu. Atrandu" Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-11-14

Edita Ružinskienė Padėka už dalyvavimą Kauno m. ugdymo įstaigų 1 -4- klasių mokinių renginyje "Žalia mados infekcija" ir kūrybinės 

bei meninės veiklos ugdymą.

Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-11-14

Audronė Freitakienė Pažyma už dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-12 kl. mokinių tiriamųjų darbų forume ,,Mokausi. Tiriu. 

Atrandu."

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-11-14

Audronė Freitakienė Pažyma dėl dalyvavimo Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodoje konkurse ,,Eko namelis 

miško gyventojui"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-11-05, Nr. 169

Audronė Misiukonienė Padėka už mokinių skatinimą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais ir mokinių pasiruošimą Kings olimpiados 

finalui

Kings Lietuva 2019 m. pavasaris

Audronė Misiukonienė Projekto "Kalbų kengūra 2019" vykdytojo pažymėjimas Vaikų kūrybinės iniciatyvoa fondas 2019

Audronė Misiukonienė Padėka už entuziazmą bei išradingumą, dalyvaujant projekte "Rudens turtai mūsų darbuose" Kauno Žaliakalnio progimnazija 2019-10-18

Audronė Misiukonienė Padėkos raštas už mokinių parengima ir aktyvų dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Mikutis 

gamtininkas“, skirtoje J.Tumo-Vaižganto 150-osioms metinėms paminėti 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija 2019-11-14

Birutė Narijauskaitė Padėka už pagalbą ir geranoriškumą padedant rengti septintąją NMA 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadą Nacionalinė moksleivių akademija 2019-11-30

Birutė Narijauskaitė Kauno m. mokinių matematikos konkurso, skirto matematikos mokytojai R. D. Šileikienei atminti, vertinimo 

komisijos pirmininkė

Kauno jėzuitų gimnazija 2019-12-05

Vilma Garnionienė Padėka už mokinių parengimą dalyvauti Kauno m. ugdymo įstaigų 1 - 4 kl. mokinių fotonuotraukų parodoje - 

konkurse "Lietuvos vaistiniai augalai"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-11

Jurgita Miller Mokomosios priemonės sukūrimas interneto sistemoje www.eTest.lt Test.lt 2019 02 19



Ingrida Insodienė Pažymėjimas apie paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse "Olympis 2019 - Pavasario sesija" UAB "Advertis" 2019-04-04

Lina Kaminskienė Pažyma dėl dalyvavimo Kauno m. ugdymo įstaigų 3-čių klasių mokinių teisinių žinių viktorinoje "Būk saugus" Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-12-11

Birutė Dindaitė 5-6 klasių komandos parengimas Etikos konkursui "Etikos mokomės žaisdami" KPKC ir Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija 2019-05-17

Jelena Comik PAŽYMĖJIMAS atstovaujanti Kauno Žaliakalnio progimnaziją paruošė mokinį (-ius) ir dalyvavo Vilniaus universiteto 

botanikos sodo floristikos konkurse „DŪZDIAM KALĖDAS SODE!“.

Vilniaus Universitetas 2019-11-28

Jelena Comik PAŽYMA dėl dalyvavimo Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-6 klasių mokinių renginyje „Šiandien neperku – šiandien 

bendrauju“

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-11-6

Jelena Comik PAŽYMA dėl dalyvavimo Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-12 klasių mokinių tiriamųjų darbų forume „Mokausi.Tiriu. 

Atrandu.“

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-11-14

Jolita Baniulienė Kalbų Kengūra 2019. Projekto vykdytoja. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2019

Jolita Baniulienė Padėka už mokinių paruošimą tarptautinės olimpiados "Kings" finalui. Kings Lietuva 2019 pavasaris

Jolita Baniulienė Padėka už 4 klasių mokinių paruošimą konkursui "English Flash - 2019" KPKC 2019-11-13

Audronė Misiukonienė Pažyma Nr. PA-000866 dėl dalyvavimo Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių  ir jų šeimos narių sukurtų 

kalėdinių atvirukų parodoje-konkurse „Kalėdos, Kalėdos...“ Juozo Grušo memorialiniame muziejuje.

KPKC 2019-12-16

Audronė Misiukonienė Pažymėjimai už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Tarptautiniuose lietuvių k. ir literatūros, matematikos,  biologijos 

ir pasaulio pažinimo bei informacinių technologijų konkursuose ,,Olympis 2019 - Rudens sesija"

UAB „Advertis“ 2019

Audronė Misiukonienė Padėka už mokinių dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose „Olympis 2019 - Rudens sesija“ UAB „Advertis“ 2019

Irudija Kvitkienė Padėka už dalyvavimą parodoje "Pajusk rudenį. Ženklai ir atspindžiai Kauno tarpukario architektūroje" Lietuvos 

Respublikos seime.

Lietuvos Respublikos seimas 2019

Irudija Kvitkienė Padėka už dalyvavimą Kauno miesto ir Kauno rajono mokyklų 6-12 klasių mokinių karinės-patriotinės dainos 

konkurse

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2019-11-20

Irudija Kvitkienė Padėka už dalyvavimą Kauno miesto ir rajono moksleivių 15-ame dainų konkurse, skirtame Lietuvos Kariuomenės 

dienai paminėti.

Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė, V.Putvinskio-Pūtvio klubas. 2019-11-26

Daiva Sinkevičienė Diplomas III vieta  Kauno ugdymo įstaigų 5-8 klasių projekto „Laikinosios sotinės žiedas“ konkursas „Kauno 

technikos amžius“ su QR CODE programa.

Kauno miesto Švietimo skyrius 2019 10 16

Laimutė Pranevičienė Pažymėjimas už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Tarptautiniame anglų k konkurse "Olimpis 2019" UAB "Advertis" 2019-04-04

Laimutė Pranevičienė Padėka už mokinių paruošimą tarptautinės olimpiados "Kings" finalui. Kings Lietuva 2019 pavasaris

Laimutė Pranevičienė Projekto vykdytojo pažymėjimas "Kalbų Kengūra 2019" Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 2019 

Laimutė Pranevičienė Padėka už 4 klasių mokinių paruošimą konkursui "English Flash - 2019" KPKC 2019-11-13

Asta Maslauskienė Padėka už mokinių skatinimą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais, padedant jiems pasiruošti olimpiados 

finalams ir pasiekti aukščiausių rezultatų

Kings Lietuva 2019 m. ruduo

Asta Maslauskienė Pažymėjimas už 2019m lapkričio 1-30 d. mokymo įstaigoje organizuotą mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose 

edukaciniuose konkursuose ,,Olympis 2019-Rudens sesijoje"

UAB ,,Advertis" 2019 m. ruduo

Asta Maslauskienė Padėka mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose ,,Olympis 2019-Rudens sesijoje" UAB ,,Advertis" 2019 m. ruduo

Asta Maslauskienė Padėka už mokinių parengimą dalyvauti Kauno pradinių (I-IV) klasių mokinių varžybų ,,Šviesoforas" II etape Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2019 m. 

Asta Maslasukienė Padėka už mokinių parengimą dalyvauti Pradinių (I-IV) klasių mokinių varžybų ,,Šviesoforas" IV (nacionaliniame) 

etape

,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose" 2019-05-30

Eglė Girčienė Pažymėjimas už mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių  kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 

2019 - Rudens sesija“ ir gavusius I-III laipsnių diplomus. 

UAB „Advertis“ 2019 m. ruduo

Audronė Freitakienė Pažyma dėl dalyvavimo parodoje - konkurse ,,Kalėdos, Kalėdos..." KPKC 2019-12-16

Irena Straukienė Paruošė mokinius dalyvavimui tarptautiniame geografijos konkurse "Olympis 2019-Pavasario sesija" UAB "Advertis" 2019 balandžio 4 d.
Laima Liutkienė Padėka, už mokinio  paruošimą konkursui ,,Kalėdos, Kalėdos" Maironio lietuvių liaudues muziejaus padalinys 2019-12-17

Rima Dėdynienė Padėka už mokinių paruošimą dalyvaujant projekte "Rudens turtai mūsų darbuose" Kauno Žaliakalnio progimnazija 2019-10-18

Rima Dėdynienė Padėka už iniciatyvumą ir skaitymo skatinimą, dalyvaujant projekte "Skaitau drauge su šeima". Kauno Žaliaklanio progimnazija 2019-02-28

Rima Dėdynienė Pažymėjimas (N9681/P910) paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse "Olympis 2019-Pavasario 

sesija"

UAB"Advertis" 2019-04-04

Rima Dėdynienė Pažyma apie dalyvavimą UAB "Skinija" organizuojamame konkurse "Nusipiešk sau kojinytes" 2019 'Skinija" kojinių fabrikas 2019-05-22

Rima Dėdynienė Padėka už dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų I-VI kl. mokinių eko mugėje "Šiandien neperku-šiandien 

bendrauju"

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2019-11-06



Asta Maslauskienė, MM Pažyma (Nr. 207) už mokinių parengimą ir dalyvavimą Kauno m. ugdymo įstaigų 3-ių klasių mokinių teisinių žinių 

viktorinoje ,,Būk saugus"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2019-12-11

Asta Maslauskienė, MM Pažyma (Nr. PA-000866) už dalyvavimą Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų 

kaldinių atvirukų parodoje-konkurse ,,Kalėdos, Kalėdos..."

KPKC 2019-12-16

Asta Maslauskienė,MM Pažyma (Nr.PA-000456) už metodinė veiklą Kauno m. pradinių klasių mokytojų iniciatyvinėje-kūrybinėje grupėje 

,,Vaikas-mokykla-šeima"

KPKC 2019-05-30

Raimondas Kazlauskas Padėka už respublikinės VEX IQ robotų varžybų organizavimą. Žaliakalnio progimnazija 2019-11-29

Audronė Misiukonienė Pažyma Nr. PA-000456 dėl metodinės veiklos rodiklių KPKC 2019-05-30 

Aurelijus Austynas Paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse "Olympis 2019 -Rudens sesija" Advertis 2019

Aurelijus Austynas Kauno m. 8-12 kl. informacinių technologijų olimpiados vertinimo komisijos narė Kauno miesto metodinis būrelis 2019


