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Vardas, pavardė 

 

Organizacijos pavadinimas Nuopelnai  Data  

Mokytojai 
 

Audronė Misiukonienė, 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

Nacionalinė paramos tarnyba APDOVANOJIMAS 

 Europos mokyklų bendruomenės „eTwinning“ Ženkleliu už 

projektą „Ką pasakoja seni daiktai“. 

2015 m. 

A.P.P.L.E. bendrijos valdybos 

pirmininkas Karl. P.Janowitz 

Lietuvos mokytojų fondo laimėtojos pažymėjimas  

už projektą „Senų daiktų istorijos“ 

2015 m. 

Kauno lopšelis – darželis 

„Spindulys“ 
PADĖKA 

 už  ugdytinių parengimą vaikų konferencijai „O spalvotoji 

knygeke, vesk mane į savo šalį“ 

2015-11-18 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija, 

iniciatyvinė grupė ,,Vaikas - 

mokykla- šeima“ 

PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jos šeimos 

narių sukurtų kalėdinių atvirukų parodoje „Kalėdos, Kalėdos...“ 

2015 m. 

Kauno pradinukai.lt PADĖKA 

 už išmanumą naudojant IKT ir dalyvavimą Kauno m. pradinių 

klasių  mokinių, jų šeimos narių  ir mokytojų kūrybinių darbų 

virtualiame  konkurse – parodoje „Piešiame kompiuteriu“.    

2015-12-15 

Kauno tautinės kultūros centras PADĖKA 

už istorinės tautos atminties gaivinimą, gimtosios kalbos grožio 

pajutimą, dalijimąsi kūrybiniais ieškojimais ir atradimais 

respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir 

mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“, skirtame 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

2016-03-09 

Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras 
PAŽYMA 

už rengimą ir vedimą Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų 

šeimos narių konferencijos ,,Senų daiktų istorijos“ . 

2016-03-30 

Kauno Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka 
PADĖKA 

už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą XX-oje Vaikų knygos šventėje 

„Knygos skraidina svajones“. Už jaunimo skatinimą skaityti ir 

skristi gyvenime kartu su knyga. 

2016-05-06 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija, 
PADĖKA 

už dalyvavimą pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių bendrų 

2016-04-27 



iniciatyvinė grupė ,,Vaikas - 

mokykla- šeima“ ir Lietuvos 

švietimo istorijos muziejus. 

kūrybinių darbų parodoje ,,Kūryba iš mano rankų. Gėlės“. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais. 

2016 m. 

Kauno m. savivaldybės 

administracija, švietimo skyrius, 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 

PADĖKA 

 už komandos paruošimą, kuri Kauno miesto I – ų klasių 

mokinių dviračio vairavimo varžybose Algio Žikevičiaus taurei 

laimėti užėmė II –ą vietą 

2016 m. 

 

 

 

 

 

 

Edita Ružinskienė, 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

 

Kauno valstybinis lėlių teatras PADĖKA 

už aktyvų dalyvavimą XXI tarptautinio lėlių teatrų festivalio 

renginyje ir atidarymo šventėje ,,Į Pasakų šalį - su fotoaparatu“. 

2015-10-20 

Kauno Suzukio pradinė mokykla PADĖKA 

už kūrybiškumą Kauno miesto antrųjų klasių muzikos 

viktorinoje-popietėje ,,Muzikinio pyrago prieskoniai 

2015-10-01 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

šveitimo centras 
NUGALĖTOJAI 

Sveikatos ugdymo veiklų konkurso - akcijos ,,Sveikatos fiesta 

2015“ nugalėtoja ir aktyvių veiksmų dienų dalyvei. 

2015-09-28 

Kauno m. savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros 

ir turizmo plėtros reikalų 

valdybos švietimo ir ugdymo 

skyrius. 

PADĖKA 

2 b klasės mokiniams Karilei ir Nojui Ališauskams ir jų šeimos 

nariams už dalyvavimą projekte ,,Mano šeimos vasara“ ir tapus 

laureatais. 

2015-10-22 

,,Naisių vasaros“ projektų 

mecenatas ir numanytojas 

Ramūnas Karbauskis 

PADĖKA 

už vaikų paskatinimą dalyvauti piešinių konkurse ,,Gandrus 

pasitinkant 2015“. 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 

už konkurso ,,Olympis 2015 - Rudens sesija“ organizavimą 

2015 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PAŽYMA 

už dalyvavimą Kauno miesto pradinių klasių mokinių, jų šeimos 

narių ir mokytojų kūrybinių darbų virtualioje parodoje 

,,Piešiame kompiuteriu 2015“.  

Padėka Saulei Petrauskaitei už išmanumą naudojant IKT. 

2015-12-15 

Kauno Žaliakalnio progimnazija  PADĖKA 

Už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais. 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS  
už konkurso „Olympis 2016-Pavasario sesija“ organizavimą. 

2016 m. 



15 mokinių 2016 m. kovo 1 - balandžio 8 d. dalyvavo 

edukaciniuose konkursuose ,,Olympis 2016 - pavasario sesija“ ir 

gavo 8  medalius. 

Kauno pedagogų kvalifikacinis 

centras 
PAŽYMA 

apie dalyvavimą Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vykusioje 

Kauno pradinių klasių mokytojų stendinių pranešimų parodoje 

,,Aukime sveiki“. 

2016 01 18 

Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras 
PAŽYMA 

Kauno valstybiniame lėlių teatre vyko projekto ,,Vaidiname 

bendruomenei" uždarymas ir buvo pristatyti  Žaliakalnio 

progimnazijos mokinių spektakliai ,,Čipolinas“ ir ,,Eglė Žalčių 

karalienė“.  

2016 01 27 

Kauno Žaliakalnio progimnazija  PADĖKA 

Už nuoširdų darbą ugdant mokinių iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijas, už galimybę mokiniams atskleisti savo kūrybines 

galias realioje teatro erdvėje. 

2016 

Kauno Babtų gimnazija PAŽYMA 

Kauno r. Babtų gimnazija pažymi, kad Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos 2b klasės mokiniai Babtų gimnazijoje parodė 

spektaklį "Čipolinas'. 

2016 02 02 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą. 

2b klasės mokinė Viltė Marija Kisieliūtė laimėjo  lietuvių kalbos 

sidabrinės Kengūros diplomą. 

2016 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją ,,Senų daiktų istorijos“ 

2016-03-16 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PAŽYMA 

Apie mokinių parengimą dalyvauti  Kauno miesto pradinių 

klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencijoje ,,Senų daiktų 

istorijos“. Pranešimą skaitė 2 b klasės mokinė Atėnė Toločkaitė. 

2016-03-16 

Kauno moksleivių aplinkotyros 

centras 
PAŽYMĖJIMAS 

Apie mokinio parengimą dalyvauti ir skaityti pranešimą Kauno 

m. ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokinių Jaunųjų gamtos tyrėjų 

konferencijoje. Pranešėja 2 b klasės mokinė Jorūna 

Žalinkevičiūtė 

2016-04-20 

Kauno Vinco Kudirkos viešoji PADĖKA 2016-05-06 



biblioteka už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą XX-oje Vaikų knygos šventėje 

,,Knygos skraidina svajones“. Už jaunimo skatinimą skaityti ir 

skristi gyvenime kartu su knyga. 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatos gimnazija 
PADĖKA 

Už dalyvavimą pradinių klasių mokinių, jų šeimų ir mokytojų 

darbų parodoje "Kūryba iš mano rankų". 

Padėka 2 b klasės mokinei Atėnei Toločkaitei 

2016-04-27 

UAB ,,Mokslo karaliai“ 

,,Kings“ olimpiada. 
PADĖKA 

Už prisidėjimą prie mokinių švietimo bei skatinimo juos 

tobulėti. Už puikius dalyvavusių mokinių rezultatus.  

2016 

 

Rima Dėdynienė, 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

Kauno Suzukio pradinė mokykla PADĖKA 

už mokinių parengimą dalyvavimui Kauno miesto antrųjų klasių 

muzikos viktorinoje-popietėje „Muzikinio pyrago prieskoniai“. 

2015-10-01 

Kauno lopšelis-darželis 

„Spindulys“ 
PAŽYMA 

apie dalyvavimą vaikų konferencijoje. 

2015-11-18 

Kauno Gedimino Sporto ir 

Sveikatinimo gimnazija 
PAŽYMA 

apie dalyvavimą tarpmokyklinėse pradinių klasių mokinių sporto 

varžybose „Mes prieš korupciją“. 

2015-12-15 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 
už konkurso „Olimpis 2015-Rudens sesija“ organizavimą 

2015 m.  

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais. 

2015 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją „Senų daiktų istorijos“. 

2016-03-16 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Gamtos Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 
už konkurso „Olimpis 2016-Pavasario sesija“ organizavimą 

2016 m.  

Kauno Vinco Kudirkos Viešoji 

biblioteka 
PADĖKA 

už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą XX-oje Vaikų knygos šventėje 

„Knygos skraidina svajones“. Už jaunimo skatinimą skaityti ir 

skristi gyvenime kartu su knyga. 

2016-05-06 

 

Vilma Garnionienė,  

Kauno m. savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros 
PADĖKA 

už mokinių paruošimą Kauno miesto ketvirtokų pasaulio 

2015-11-18 



pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

ir turizmo plėtros reikalų 

valdybos švietimo ir ugdymo 

skyrius 

Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ 

pažinimo popietei „Aš ir pasaulis“. 

Kauno Milikonių pagrindinė 

mokykla 
PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto IV klasių mokinių viktorinoje 

„Pažink Lietuvą“. 

 

2016-02-11 

Kauno Humanitarinė pagrindinė 

mokykla 
DIPLOMAS 

už dalyvavimą ir mokinių tapimą laureatais Kauno m. pradinių 

klasių mokinių IKT projekte Mano Lietuva“. 

2016-03 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 

Kauno „Varpelio“ pradinė 

mokykla 

PADĖKA 

už mokinio paruošimą Kauno miesto ketvirtokų matematikos 

olimpiadai „Skaičiukas 2016“. 

 

2016-04-07 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

 

Vilija Skystimaitė, 

pradinių klasių vyresnioji 

mokytoja 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS  
už konkurso „Olympis 2015-Rudens sesija“ organizavimą 

2015 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už puikiai paruoštą mokinių komandą ir iškovotą 2 vietą. 

2015 m. 

Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 
PAŽYMA 

dėl dalyvavimo Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų 

šeimos narių projekte „Mano šeimos vasara“ 

2015 m. 

Kauno Panemunės senelių namai  PADĖKA  

už stiprinamus ir plėtojamus socialinius ryšius, bei daugiametės 

Gerumo akcijos „Iš širdies į širdį“ organizavimą. 

2015-12-16 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Kauno vaikų ir jaunimo sporto 

centras  
PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto mokyklų žaidynių plaukimo 

varžybose. 

2016-03-03 

 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

už Gamtos Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 
už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais 

2016 m. 



Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 
PADĖKA  

už dalyvavimą viktorinoje „Sveiko gyvenimo principai“ 

2016-03-14 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją ,,Senų daiktų istorijos“ 

2016-03-16 

Tarptautinio mintino skaičiavimo 

konkurso organizacinis komitetas 
DIPLOMAS 

Konkurso ,,Matmintinis 2015“ respublikinio finalo moterų 

grupėje užėmusiai 5-ąją vietą. 

2016-04-02 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 
PADĖKA 

už komandos parošimą ir dalyvavimą Jaunųjų dviračių 

vairuotojų II turo varžybose „Saugus ratas“ 

2016-05-05 

 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sporto skyrius 
PADĖKOS RAŠTAS 

už komandos, laimėjusios Pirmąją vietą Kauno miesto mokyklų 

žaidynių mergaičių lengvosios atletikos trikovės varžybose 

paruošimą. 

2016-04-05 

National Education Institute 

Slovenia 
DIPLOMAS 

Konkurso ,,Matmintinis 2016“ tarptautinio finalo moterų grupėje 

užėmusiai 8-ąją vietą. 

2016-05-07 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS  
už konkurso „Olympis 2016-Pavasario sesija“ organizavimą 

2016 m. 

 

Albinas Kaluževičius, 

pradinių klasių mokytojas 

metodininkas 

VŠĮ Panemunės slaugos 

palaikomojo gydymo ligoninė 
PADĖKA 

už organizuotą Kalėdinį koncertą 

2015 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją „Senų daiktų istorijos“ 

2016-03-16 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 

vaiko mokykla 
PADĖKA 

už komandos paruošimą Kauno miesto I-ų klasių mokinių 

dviračio vairavimo varžyboms. 

2016 m. 

 

 

Asta Maslauskienė, 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija 
PAŽYMA 

už dalyvavimą su mokiniais tarpmokyklinėse pradinių klasių 

mokinių sporto varžybose ,,Mes prieš korupciją“ 

2015-12-15 

Vytauto Didžiojo karo muziejus PADĖKA 

už komandos parengimą Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio 

ugdymo istorinių žinių konkursui ,,Mes – Lietuvos ateitis“ 

2016-03-09 

Kauno Tado Ivanausko 

progimnazija 
PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto III klasių mokinių pasaulio 

2016-04-05 



pažinimo viktorinoje ,,Giliukas“ 

Kauno Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka 
PADĖKA 

už dalyvavimą XX-oje Vaikų knygos šventėje ,,Knygos 

skraidina svajones!“ 

2016-05-06 

KPKC PAŽYMA 

už rengimą ir vedimą Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų 

šeimos narių konferencijos ,,Senų daiktų istorijos“  

2016-03-30 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS  
už konkurso „Olimpis 2015-Rudens sesija“ organizavimą 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

už Gamtos Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS  
už konkurso „Olimpis 2016-Pavasario sesija“ organizavimą 

2016 m. 

 

Laima Virginija Liutkienė, 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už sumanumą ir kūrybiškumą įgyvendinant projektą 

,,Vaidiname bendruomenei“ 

2015 m.   

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant Kauno miestų profesinių mokyklų 

mugę  

2015 m.   

 

Laimutė Pranevičienė, 

pradinių klasių anglų kalbos 

mokytoja metodininkė 

Kauno ankstyvojo anglų k. 

mokymo metodinė grupė 
PAŽYMĖJIMAS 

už dalyvavimą III klasių mokinių virtualiame anglų k. konkurse 

„Sveikinimas mokytojui 2015“ 

2015 m 

Spalio mėn. 

Kauno ankstyvojo anglų k. 

mokymo metodinė grupė 
PAŽYMĖJIMAS 

už dalyvavimą II klasių mokinių virtualiame anglų k. reportažų 

konkurse „Mano kuprinė 2015“ 

2015m. 

Gruodžio 

mėn. 

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto III klasių mokinių eilėraščių 

konkurso anglų kalba „POETRY COMPETITION - 2015“. 

2015-11-04 

UAB „Adventis“ Pažymėjimas 

už mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olimpis 

2015-Rudens sesija“ 

2015 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos      

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 

Kauno Kazio Griniaus PADĖKA 2016-03-17 



progimnazija už parengtą ir pristatytą pranešimą „Old Toys“ Respublikiniame  

4 klasių mokinių vaizdinių pranešimų anglų kalba čempionate 

„English speech championship - 2016“ 

Kauno Kazio Griniaus 

progimnazija 
PADĖKA 

už parengtą ir pristatytą pranešimą „Dogs“ Respublikiniame        

4 klasių mokinių vaizdinių pranešimų anglų kalba čempionate 

„English speech championship - 2016 

2016-03-17 

 

Taisija Kovalenkina, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, rusų kalbos 

mokytoja metodininkė 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją ,,Senų daiktų istorijos“ 

2016-03-16 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 
Už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Geografijos Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Istorijos Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

 

Rūta Barkauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

UAB „Advertis“ PAŽYMĖJIMAS  
Už konkurso „Olimpis 2015-Rudens sesija“ organizavimą 

2015 m. 

KPKC PAŽYMA 

už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją ,,Senų daiktų istorijos“  

2016-03-30 

Kauno m. savivaldybės švietimo 

skyriaus 
PADĖKA 

Už mokinių komandos parengimą konkursui „Būk sąžiningas“ 

2016-04-14 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA  

Už puikius pasiekimus, prasmingą, atsakingą darbą 

2016 m. 

UAB „Advertis“ PAŽYMĖJIMAS  
Už konkurso „Olimpis 2016-Pavasario sesija“ organizavimą 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

 

Inga Rinkevičienė,  

anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

Už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais. 

2016 m. 



 

 

Jurgita Miller, 

anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja 

Kauno Jėzuitų gimnazija PADĖKA 

už mokinių paruošimą ir dalyvavimą anglų kalbos poezijos 

skaitovų konkurse „Seasons“. 

2015-11-20 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

Už projekto „Vaidiname bendruomenei“ vykdymą. 

2016-01-27 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

Už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais. 

2016 m. 

Jurga Pugačiauskienė, 

anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja 

Kauno Jėzuitų Gimnazija PADĖKA 

Už mokinių paruošimą ir dalyvavimą anglų kalbos poezijos 

skaitovų konkurse ,,Seasons“ 

2015-11-20 

Kauno Kazio Griniaus 

Progimnazija 
PADĖKA 

Už parengtus ir pristatytus  pranešimus ,,Old Toys“ ir ,,Dogs“ 

Respublikiniame 4 -ųjų klasių mokinių vaizdinių pranešimų 

anglų kalba čempionate ,,ENGLISH SPEECH 

CHAMPIONSHIP- 2016“ 

2016-03-17 

Kauno Miesto Savivaldybės 

Administracijos Švietimo Skyrius 
PADĖKA 

Už puikų mokinių paruošimą ir pasiektus rezultatus Kauno 

miesto 5-6 klasių anglų kalbos olimpiadoje 

 2016 m. 

Vaikų Kūrybinės Iniciatyvos 

Fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

 

Lilijana Kazlauskienė, 

rusų kalbos vyresnioji 

mokytoja 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Kalbų Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Vertimų ir iliustracijų projektą „ Tavo žvilgsnis – 2016“ 

vykdymą 

2016 m. 

Sigita Kadišienė, 

vokiečių kalbos mokytoja 

metodininkė  

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Vertimų ir iliustracijų projektą „ Tavo žvilgsnis – 2016“ 

vykdymą 

 

 

Birutė Narijauskaitė, 

matematikos mokytoja 

metodininkė 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 
Už 6b kl. mokinės Rugilės Kaluževičiūtės paruošimą ir pasiektus 

aukštus rezultatus XVII-oje Lietuvos jaunesniųjų klasių mokinių 

olimpiadoje 

2015 m. 

Nacionalinė moksleivių PADĖKA 2015-11-28 



akademija Už pagalbą ir geranoriškumą padedant rengti trečiąją NMA 5-8 

klasių matematikos olimpiadą 

UAB „Mokslo karaliai“ PADĖKA 
Už prisidėjimą prie mokinių švietimo ir skatinimo tobulėti 

2016 m. 

Vilnius International MERIDIAN 

SCHOOL 
PADĖKA 

Už mokinio parengimą tarptautiniam matematikos konkursui 

PANGEA 2016 

2016 m. 

Tarptautinio mintino skaičiavimo 

konkurso organizacinis komitetas 
DIPLOMAS 

Konkurso ,,Matmintinis 2015“ respublikinio finalo moterų 

grupėje užėmusiai 2-ąją vietą. 

2016-04-02 

National Education Institute 

Slovenia 
DIPLOMAS 

Konkurso ,,Matmintinis 2016“ tarptautinio finalo moterų grupėje 

užėmusiai 1-ąją vietą. 

2016-05-07 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
PADĖKA 

Už nuoširdų darbą ir gerą mokinių paruošimą 5-8 kl. 

matematikos olimpiadai. 

2016 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 
Už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais. 

2016 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
PADĖKA 

Už nuoširdų darbą ir gerą mokinių paruošimą 5-12 kl. 

matematikos kūrybinių darbų konkursui „Atrask matematiką“ 

2016 m. 

 

Daiva Sinkevičienė, 

istorijos mokytoja 

metodininkė 

 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 

Už konkurso „Olimpis 2015-Rudens sesija“ organizavimą 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PROJEKTO VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMAS 

Už Istorijos Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 

Už konkurso „Olimpis 2015-Rudens sesija“ organizavimą 

2016 m. 

 

Irena Striaukienė, 

geografijos vyresnioji 

mokytoja 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją ,,Senų daiktų istorijos“ 

2016-03-16 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PAŽYMĖJIMAS 

Už Geografijos Kengūros 2016  vykdymą 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 

Geografijos edukaciniame konkurse ,,Olympis 2016- Pavasario 

sesija“  dalyvavo 54 mokiniai ir gavo 4 medalius, 26 diplomus 

ir 24 padėkas 

2016 m. 



 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 

 

PAŽYMĖJIMAS 

Už dalyvavimą Kauno miesto geografijos olimpiadoje „Mano 

gaublys“; Kristijonas Čiūta -10 vieta, Gustė Ivaškevičiūtė -19                                                                                                         

vieta 

 

2016 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

Už kūrybiškumą ir pasiaukojimą dirbant su mokiniais 

dramos būrelyje  

2016 m. 

Kauno r. Babtų gimnazija PAŽYMA 

Apie pasirodymą Babtų gimnazijoje su spektakliu 

„ČIPOLINAS“ 

2016 m. 

Aurelijus Austynas 

informacinių technologijų 

vyresnysis mokytojas 

 

Organizacinio komiteto prof. 

Valentina Dagienė,  

Vilniaus universitetas. 

PADĖKA 

Už 12-ojo tarptautinio informatikos ir IT konkurso ,,Bebras“ 

vykdymą progimnazijoje. 

2015 11 12 

Nataljos Kazakovos kompiuterių 

mokykla 
PADĖKA 

Už pagalbą moksleiviams, dalyvavusiems tarptautiniame 

kompiuterinio kalėdinio ir naujamečio atviruko konkurse 

„Žiemos fantazija 2015“. 

2015 12 23 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją ,,Senų daiktų istorijos“ 

2016-03-16 

 

Jelena Comik,  

technologijų mokytoja 

metodininkė 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA  

Už pagalbą organizuojant Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

ir jų šeimos narių konferenciją „Senų daiktų istorijos“ 

2016 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais 

2016 m. 

Tarptautinio menų INBAL 

seminaro organizatoriai 
PADĖKA 

už kūrybiškus šilo ir dekupažo užsiėmimus  

2016 m. 

Kauno botanikos sodas PADĖKA 

už dalyvavimą mokytojai ir dekupažo studijos mokiniams 

puošiant Velykinį medį   

2016 m. 

 

Raimondas Kazlauskas, 

technologijų mokytojas 

metodininkas, fizikos 

mokytojas 

Kauno moksleivių aplinkotyros 

centras 
PADĖKA 

už mokinių rengimą Kauno m. ugdymo įstaigų mokinių 

pagamintų lesyklų parodai - konkursui 

2015-12-09 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 

Už konkurso „Olimpis 2015-Rudens sesija“ organizavimą 

2015 m. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 2016 m. 



už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 

Už konkurso „Olimpis 2016-Pavasario sesija“ organizavimą 

2016 m. 

  

Irudija Kvitkienė, 

muzikos ir dailės  

vyresnioji mokytoja  

Lietuvos Švietimo istorijos 

muziejus ir Kauno Viktoro 

Kuprevičiaus pagrindinė mokykla 

PADĖKA  
Už dalyvavimą respublikiniame bendrojo lavinimo mokyklų 

solistų ir ansamblių konkurse „Dainų mozaika“ skirto pedagogo, 

choro vadovo Leono Ulevičiaus 80-osioms gimimo metinėms. 

2015-11-26 

VŠĮ Panemunės slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninė 
PADĖKA  

Už organizuotą Kalėdinį koncertą. 

2015-12-22 

Kauno Panemunės senelių namai PADĖKA  

Dėkoja už stiprinamus ir plėtojamus socialinius ryšius, bei 

daugiametės Gerumo akcijos „Iš širdies į širdį“ organizavimą. 

2015-12-16 

Kauno arkivyskupija  PADĖKA  

 
Už dalyvavimą Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų, gimnazijų ir neformaliojo ugdymo įstaigų 5-12 kl. 

mokinių muzikos ir šokio festivalyje „Valentino ritmai‘ 

2016-02-12 

Kauno valstybinis Lėlių teatras PADĖKA 

Už dalyvavimą XXI tarptautinio lėlių teatro festivalio 

renginiuose ir naujo sezono atidarymo šventėje „Į Pasakų šalį – 

su fotoaparatu!“ 

2015-10-20 

Kauno Panemunės senelių namų 

krizių centras, Igarkos tremtinių 

brolija ir Kauno Vytauto Didžiojo 

karo muziejus 

PAŽYMA 
Už kasmetinio moksleivių piešinių ir rašinių konkurso „Laisvės 

kelias nuo tremties iki nepriklausomybės „ mokinių parengimą. 

2016-03-02 

 

Aleksandr Rancev, 

Kūno kultūros mokytojas 

metodininkas 

Kauno Palemono gimnazija PADĖKA 

 už dalyvavimą Kauno Palemono gimnazijoje futbolo turnyre. 

2015-10-27 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už puikiai paroštą pradinių klasių „Kvadrato“ komandą. 

2015-11 

 

Kauno vaikų ir jaunimo sporto 

centras  
PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto mokyklų žaidynių plaukimo 

varžybose. 

2016-03-03 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už kūrybiškumą, pasiaukojimą ir kantrybę dirbant su mokiniais. 

2016-03-09 

 



 

 Kauno futbolo mokykla „Tauras“ PADĖKA 

už dalyvavimą pirmokų futbolo turnyre 

2016-04-14 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 
PADĖKA 

už komandos parošimą ir dalyvavimą Jaunųjų dviračių 

vairuotojų II turo varžybose „Saugus ratas“ 

2016-05-05 

 

Lietuvus futbolo federacija PADĖKA 

už pagalbą organizuojant UEFA Regioninę taurę š.m. gegužės 

20-25 dienomis Kaune. 

2016-05-26 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už ugdomąją veikla ir kūrybingą laisvalaikį Mončiškių 

stovykloje 

2016-05-27 

 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 
PADĖKA 

už pagalbą organizuojant vaikų vasaros dienos stovyklą „Ratuoti 

saugus ir sveiki“ 

2016-06-08 

 

Nijolė Zaiceva, 

socialinė pedagogė 

metodininkė 

Tarptautinė komisija nacių ir 

sovietinio okupacinio režimo 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

PADĖKOS RAŠTAS 

Už kūrybingas Tolerancijos mozaikas, skirtas Tolerancijos 

dienai paminėti 

2015-11-16 

 

Vaikų linija 
PADĖKA 

Už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ 2016m. 

kovo 14 – 20d. 

2016-04-07 

Kauno miesto savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 
PADĖKA 

Už viktorinos „Sveiko gyvenimo principai“ organizavimą 

2016-03-14 

Valentina Kalėdienė,  

logopedė ekspertė 

 

Kauno Panemunės senelių namai  PADĖKA 

Už stiprinamus ir plėtojamus socialinius ryšius, bei daugiametės 

Gerumo akcijos „Iš širdies į širdį“ organizavimą. 

2015-12-16 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 

 

PADĖKA 

Už aktyvų dalyvavimą Igarkos tremtinių brolijos, Kauno 

Panemunės senelių namų ir Kauno IX forto muziejaus 

organizuotame renginyje ,, Jūs Lietuvon, vėlelės sugrįžkit‘‘ 

      2015 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 

 

PADĖKA 

Už kuriamą socialinę atsakomybę vaikų ir senelių 

bendradarbiavimo plotmėje, puikias iniciatyvas ir gebėjimą 

mokinių širdies šiluma, gražiais darbais, idėjomis pasidalinti su 

senelių namų gyventojais. 

     2015 m. 



Kauno Pedagogų Kvalifikacijos 

Centras  
PAŽYMA 

Už specialiųjų poreikių mokinių parengimą Kauno V. 

Kuprevičiaus pagrindinėje mokykloje ,,Muzikinė veikla 

skatinanti SUP mokinių ugdymą(si) bei komunikacijos 

aktyvinimą‘‘ 

 

2015-11-19 

Kauno Panemunės senelių namų 

krizių centras, Igarkos tremtinių 

brolija ir Kauno Vytauto Didžiojo 

karo muziejus 

PAŽYMA 
Už kasmetinio moksleivių piešinių ir rašinių konkurso „Laisvės 

kelias nuo tremties iki nepriklausomybės „ mokinių parengimą. 

2016-03-02 

 

Klasės, mokiniai, neformaliojo ugdymo būreliai 
 

    

Nojus Gasparonis, 1 b kl. Kauno lopšelis – darželis 

„Spindulys“ 
PADĖKA 

už dalyvavimą vaikų konferencijoje „O spalvotoji knygele, vesk 

mane į savo šalį“ 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė  

A. Misiukonienė) 

2015-11-18 

Jokūbas Baltakis, 1 b kl. Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija, 

iniciatyvinė grupė ,,Vaikas - 

mokykla- šeima“ 

PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jos šeimos 

narių sukurtų kalėdinių atvirukų parodoje „Kalėdos, Kalėdos...“ 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė  

A. Misiukonienė) 

2015 m. 

Markas Jasevičius, 1 b kl. Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų kalėdinių 

kompozicijų konkurse „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė  

A. Misiukonienė) 

2016-01-14 

Jokūbas Baltakis, 1 b kl. Kauno tautinės kultūros centras PADĖKA 

už istorinės tautos atminties gaivinimą, gimtosios kalbos grožio 

pajutimą, dalijimąsi kūrybiniais ieškojimais ir atradimais 

respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir 

mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“, skirtame 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė  

2016-03-09 



A. Misiukonienė) 

Barbora Dubickaitė, 1 b kl. Vaikų literatūros muziejus PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno m. I - IV klasių mokinių skaitovų konkurse, 

skirtame 2016 metų poetams jubiliatams  - J. Janoniui, R. 

Skučaitei, D. Kudžmaitei. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė  

A. Misiukonienė) 

2016-03-22 

Elzė Kažemėkaitytė, 1 b kl. Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija, 

iniciatyvinė grupė ,,Vaikas - 

mokykla- šeima“ ir Lietuvos 

švietimo istorijos muziejus. 

PADĖKA 

už dalyvavimą pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių bendrų 

kūrybinių darbų parodoje ,,Kūryba iš mano rankų. Gėlės“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė A. 

Misiukonienė) 

2016-04-27 

Ridas Ališauskas, 1 b kl. 

Ąžuolas Kažemėkas, 1 b kl. 

Nikita Liatukaitė, 1 b kl. 

Vilūnė Trinskytė, 1 b kl. 

Kauno m. savivaldybės 

administracija, švietimo skyrius, 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 

PADĖKA 

 komandai, kuri Kauno miesto I – ų klasių mokinių dviračio 

vairavimo varžybose Algio Žikevičiaus taurei laimėti užėmė II –ą 

vietą. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė A. 

Misiukonienė) 

2016 m. 

Vanesa Stokaitė, 2a kl. 

Ieva Plytaitytė, 2a kl. 

Kauno Suzukio pradinė mokykla PADĖKA 

už  dalyvavimą Kauno miesto antrųjų klasių muzikos viktorinoje-

popietėje „Muzikinio pyrago prieskoniai“.  

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015-10-01 

 

2a klasės mokiniai 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija 
PADĖKA 

už dalyvavimą 1-5 klasių mokinių sporto šventėje. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015 m. 

2a klasės mokiniai Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už dalyvavimą Derliaus šventėje. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015 m. 

2a klasės mokiniai Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už dalyvavimą Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjime ir 

Tolerancijos mozaikos kūrime. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015 m.  

 

 

Vanesa Stokaitė, 2a kl. 

 

Kauno lopšelis-darželis 

„Spindulys“ 
PADĖKA 

už  dalyvavimą vaikų konferencijoje ir savo mėgstamiausios 

knygos pristatymą. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015-11-18 

Kauno Miesto Savivaldybės DIPLOMAS 2015 m. 



Administracijos Švietimo, 

Kultūros ir Turizmo Plėtros 

Reikalų  Valdybos Švietimo ir 

Ugdymo Skyrius 

Už dalyvavimą kauno m. II klasių mokinių anglų kalbos 

virtualiame reportažų konkurse ,,'Mano kuprinė 2015“ ir pelniusiai 

nominaciją ,,NEPRIEKAIŠTINGA ANGLŲ KALBA“ 

(ruošė anglų k. vyresnioji mokytoja J. Pugačiauskienė) 

UAB ,,Advertis“ MEDALIS ir I laipsnio  DIPLOMAS 

už  dalyvavimą edukaciniame anglų kalbos konkurse ,,Olympis 

2016- Pavasario sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

2a klasės mokiniai Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 

už  2-4 klasių mokinių baudų metimo konkurse laimėjusiai III-

ąją vietą. (ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. 

Dėdynienė) 

2016 m. 

2a klasės mokiniai Vilnius „Matematikos ekspertas 

2015“ 
PADĖKA 

už  sėkmingą dalyvavimą 2015 m. rudens Nacionaliniame 

matematikos konkurse (dalyvavo 26 mokiniai). 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015 m. 

Ieva Plytaitytė, 

Jonas Stapulionis,  

Vanesa Stokaitė,  

Rusnė Šriupšaitei,  

IevaiTelksnytė, 2a kl. 

 

 

UAB ,,Advertis“ 
PADĖKA 

už dalyvavimą edukaciniame lietuvių kalbos konkurse ,,Olympis 

2015- Rudens sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015 m.  

Dominykas Buitkus, 2a kl. 

 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

 už dalyvavimą edukaciniame matematikos konkurse ,,Olympis 

2015- Rudens sesija“.  

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015 m.  

Jonas Stapulionis,  

Vanesa Stokaitė,  

Rusnė Šriupšaitei,  

Danielius Adulis,  

Adomas Balaišis,  

Dovydas Novikas, 2a kl. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKA 

už dalyvavimą edukaciniame matematikos konkurse ,,Olympis 

2015- Rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015 m.  

Vanesa Stokaitė,  

IevaiTelksnytė, 

Mantas Balčiūnas, 

 Gytis Valentukonis, 2a kl. 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

už dalyvavimą edukaciniame gamtos konkurse ,,Olympis 2015- 

Rudens sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

 

2015 m.  



Adomas Balaišis, 2a kl.  

 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

už dalyvavimą edukaciniame gamtos konkurse ,,Olympis 2015- 

Rudens sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2015 m.  

Povilas Grybovas, 2a kl. UAB ,,Advertis“ PADĖKA 

už dalyvavimą edukaciniame gamtos konkurse ,,Olympis 2015- 

Rudens sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

 

Dovydas Novikas, 2a kl. 

 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS 

 už  dalyvavimą edukaciniame lietuvių kalbos konkurse ,,Olympis 

2016- Pavasario sesija“. 

II laipsnio DIPLOMAS 

 už  dalyvavimą edukaciniame anglų kalbos konkurse ,,Olympis 

2016- Pavasario sesija“.  

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

Gustė Stankevičiūtė, 2a kl. 

 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS  

už  dalyvavimą edukaciniame lietuvių kalbos konkurse ,,Olympis 

2016- Pavasario sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

Ieva Plytaitytė,  

Dominykas Buitkus, 2a kl. 

 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

 už  dalyvavimą edukaciniame lietuvių kalbos konkurse ,,Olympis 

2016- Pavasario sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

Adomas Balaišis,  

Jonaas Stapulionis, 2a kl. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKA 

už  dalyvavimą edukaciniame lietuvių kalbos konkurse ,,Olympis 

2016- Pavasario sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

Mantas Balčiūnas, 2a kl. 

 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS  

už  dalyvavimą edukaciniame matematikos konkurse ,,Olympis 

2016- Pavasario sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

Dominykas Buitkus,  

Dovydas Novikas, 2a kl. 

 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

 už  dalyvavimą edukaciniame matematikos konkurse ,,Olympis 

2016- Pavasario sesija“.  

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

Aidas Grigoravičius, 

 Gustė Stankevičiūtė, 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

 už  dalyvavimą edukaciniame matematikos konkurse ,,Olympis 

2016 m. 



Jonas Stapulionis, 2a kl. 2016- Pavasario sesija“. 

Dominykas Buitkus, 

Dovydas Novikas, 

 Gustė Stankevičiūtė, 2a kl. 

 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS 

 už  dalyvavimą edukaciniame gamtos konkurse ,,Olympis 2016- 

Pavasario sesija“.  

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

Ieva Telksnytė, 2a kl. UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

 už  dalyvavimą edukaciniame gamtos konkurse ,,Olympis 2016- 

Pavasario sesija“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Dėdynienė) 

2016 m. 

Ališauskas Nojus, 2b kl. 

Ališauskaitė Karilė, 2b kl. 

Kauno miesto švietimo ir 

ugdymo skyrius 
DIPLOMAS  

už dalyvavimą Kauno miesto II kl. mokinių anglų k. virtualiame 

reportažų konkurse “Mano kuprinė 2015“ ir užėmusiems 7 vietą, 

bei pelniusiems nominaciją „Nuosekliausias pristatymas“.  

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

Benas Bukauskas, 3a kl. Kauno „Šilo“ pradinė mokykla PADĖKA 

      Už dalyvavimą Kauno miesto III klasių mokinių eilėraščių 

konkurso anglų kalba „POETRY COMPETITION - 2015“. 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015-11-04 

Jokūbas Gelmanas, 3a kl. Kauno Žaliakalnio progimnazija PADĖKA 
už dalyvavimą Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos 

narių konferencijoje ,,Senų daiktų istorijos“ (ruošė pradinių 

klasių mokytoja metodininkė A. Maslauskienė) 

2016-03-16 

3 a klasės mokiniai Kauno Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka 
PADĖKA 

už dalyvavimą XX-oje Vaikų knygos šventėje ,,Knygos skraidina 

svajones!“ (ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė A. 

Maslauskienė) 

2016-05-06 

Paula Gaidamavičiūtė, 4a kl. 

Ema Januškaitytė, 4a kl. 

Ugnė Verbauskaitė, 4a kl. 

Kauno mokykla-darželis 

„Rūtelė“ 
PADĖKA 

už dalyvavimą ir puikias žinias Kauno miesto 4 klasių mokinių 

pasaulio pažinimo popietėje „Aš ir pasaulis“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė V. Garnionienė) 

2015-11-18 

Paula Gaidamavičiūtė, 4a kl. 

Andrius Jėrinas, 4a kl. 

Gabrielius Navakas, 4a kl. 

Simonas Džervus, 4a kl. 

Kauno Milikonių pagrindinė 

mokykla 
PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto IV klasių mokinių viktorinoje 

„Pažink Lietuvą“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė V. Garnionienė) 

2016-02-11 

Paula Gaidamavičiūtė, 4a kl. 

Ema Januškaitytė, 4a kl. 

Justas Laimonas, 4a kl. 

Kauno Humanitarinė pagrindinė 

mokykla 
DIPLOMAS 

už tapimą laureatais Kauno m. pradinių klasių mokinių IKT 

projekte Mano Lietuva“. 

2016-03 



 (ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė V. Garnionienė) 

Gabrielius Navikas, 4a kl. Kauno Kazio Griniaus 

progimnazija 
PADĖKA 

Už parengtą ir pristatytą pranešimą „Old Toys“ Respublikiniame  

4 klasių mokinių vaizdinių pranešimų anglų kalba čempionate 

„English speech championship - 2016“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2016 m. 

 

 

 

Paula Gaidamavičiūtė, 4a kl. 

 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 

Kauno „Varpelio“ pradinė 

mokykla 

PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto ketvirtokų matematikos olimpiadoje 

„Skaičiukas 2016“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė V. Garnionienė) 

2016-04-07 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
DIPLOMAS 

už Sidabrinės kengūros laimėjimą projekte „Kalbų Kengūra 

2016“. 

(ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė V. Garnionienė) 

2016 

Kauno Kazio Griniaus 

progimnazija 
PADĖKA  

už parengtą ir pristatytą pranešimą „Old Toys“ Respublikiniame  4 

klasių mokinių vaizdinių pranešimų anglų kalba čempionate  

„English speech championship - 2016“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2016 m. 

 

 

Gabija Augustaitytė, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Gamtos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

 

Urtė Girčytė, 4b kl. 

Vaikų literatūros muziejus  

Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus padalinys 

PADĖKA 

Už dalyvavimą 2016 metų poetams jubiliatams skirtame skaitovų 

konkurse „Užvilk man, saule, rožinį švarkelį“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016-03-22 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija 
PADĖKA 

Už dalyvavimą Kauno miesto pradinių klasių meninio skaitymo 

konkurse 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

 UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 2015 m. 



 

Gundė Grabauskaitė, 4b kl. 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS  

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
ORANŽINĖS KENGŪROS DIPLOMAS 

už dalyvavimą anglų kalbos kengūroje 2016  

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2016 m. 

 

 

 

 

Jukna Nojus, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS su medaliu 

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS su medaliu 

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Tarptautinio mintino 

skaičiavimo konkurso 

organizacinis komitetas 

DIPLOMAS 

Konkurso ,,Matmintinis 2016“ respublikinio finalo 4-6 klasių 

grupėje užėmusiam 5-ąją vietą. 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016-04-02 

National Education Institute 

Slovenia 
DIPLOMAS 

Konkurso ,,Matmintinis 2016“ respublikinio finalo 4-6 klasių 

grupėje užėmusiam 28-ąją vietą. 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016-05-07 

Juodkaitė Aistė, 4b kl. Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sporto skyrius 
DIPLOMAS 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios atletikos trikovės varžybose 

laimėjus I-ąją vietą 

2016-04-05 



 

 

 

 

Kovalenkina Julija, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS  

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS  

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
ORANŽINĖS KENGŪROS DIPLOMAS 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Auksinė kengūra 

Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

 

 

Kučinskaitė Radha, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS su medaliu 

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Kupliauskas Ričardas, 4b kl. UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

 

 

Lastauskas Paulius, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS  2015 m. 



Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS  

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

 

 

 

Lenkaitytė Elena, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
DIPLOMAS 

Už kompoziciją „Kalėdų senelio dovana“ sukurtą Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų kalėdinių kompozicijų parodai – 

konkursui „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 

2016 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sporto skyrius 
DIPLOMAS 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios atletikos trikovės varžybose 

laimėjus I-ąją vietą 

2016-04-05 

 

 

Miklyčiūtė Ruginė, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS  

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS  

Gamtos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sporto skyrius 
DIPLOMAS 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios atletikos trikovės varžybose 

laimėjus I-ąją vietą 

2016-04-05 

 

 

 

 

Navickaitė Žaneta, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2016 –pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Informacinių technologijų konkurse  

„Olympis 2016 –pavasario sesija“ 

 

2016 m. 



UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS  

Gamtos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

 

 

 

 

 

 

Spietinys Danas, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS  

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS  

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS su medaliu 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS  

Matematikos konkurse „Olympis 2016 –pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS  

Gamtos konkurse „Olympis 2016 –pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos Padėkos raštas 2016 m. 



fondas Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

 

 

 

 

 

 

 

Starkutė Simona, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS su medaliu 

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Kauno Vyturio gimnazija PADĖKA 

Už dalyvavimą Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo 

ketvirtų klasių mokinių lietuvių kalbos „Raštingiausias Kauno 

miesto pradinukas 2016“diktanto konkurse. 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016-05-10 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sporto skyrius 
DIPLOMAS 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios atletikos trikovės varžybose 

laimėjus I-ąją vietą 

2016-04-05 

Sutkus Irvydas, 4b kl. UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Gamtos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

 

 

Tadaravičius Donatas, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ PADĖKOS RAŠTAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 



Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
DIPLOMAS 

Už kompoziciją „Kalėdų naktį tylią“ sukurtą Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų kalėdinių kompozicijų parodai – 

konkursui „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 

2016 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
DIPLOMAS 

Nugalėtojams Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos 

narių bendrų kūrybinių darbų parodoje „Kūryba iš mano rankų“ 

2016 m. 

 

 

Valaitis Jonas, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS su medaliu 

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

 

 

 

 

Zakarevičius Vilius, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS  

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS su medaliu 

Gamtos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
Padėkos raštas 

Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Tarptautinio mintino 

skaičiavimo konkurso 

organizacinis komitetas 

PADĖKOS RAŠTAS 
Už dalyvavimą konkurso „Matmintinis 2016“ respublikiniame 

finale 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
ORANŽINĖS KENGŪROS DIPLOMAS 

už dalyvavimą anglų kalbos kengūroje 2016  

2016 m. 



(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

 

 

 

 

Žukauskaitė Rasa, 4b kl. 

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

Anglų kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė anglų k. mokytoja metodininkė L. Pranevičienė) 

2015 m. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS 

Lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2015 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PADĖKOS RAŠTAS 

Už dalyvavimą gamtos kengūroje 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
SIDABRINĖ KENGŪROS DIPLOMAS 

Už dalyvavimą lietuvių kalbos kengūroje 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016 m. 

Kauno Vyturio gimnazija PADĖKA 

Už dalyvavimą Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo 

ketvirtų klasių mokinių lietuvių kalbos „Raštingiausias Kauno 

miesto pradinukas 2016“diktanto konkurse. 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016-05-10 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sporto skyrius 
DIPLOMAS 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios atletikos trikovės varžybose 

laimėjus I-ąją vietą 

2016-04-05 

Rasa Žukauskaitė, 4b kl. 

Gundė Grybauskaitė, 4b kl. 

Paulius Lastauskas, 4b kl. 

Nojus Jukna, 4b kl. 

Simona Starkutė, 4b kl. 

Jonas Valaitis, 4b kl. 

Irvydas Sutkus, 4b kl. 

Žaneta Navickaitė, 4b kl. 

Vilius Zakarevičius, 4b kl. 

Julija Kovalenkina, 4b kl. 

Tarptautinio matematikos 

konkurso KENGŪRA 

organizavimo komitetas 

PADĖKA 
Už dalyvavimą konkurse matematikos konkurse KENGŪRA 2016 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

 

 

2016 m. 

Klaudija Bakanovaitė, 5a kl. Tarptautinio matematikos 

konkurso KENGŪRA 

organizavimo komitetas 

DIPLOMAS 

2016 m. tarptautiniame matematikos konkurse KENGŪRA pateko 

į geriausiųjų 50-tuką. 

(ruošė matematikos mokytoja R. Česnienė) 

2016-03-17 

Matas Siaurodinas, 5d kl. Kauno Jėzuitų Gimnazija PADĖKA 

Už dalyvavimą anglų kalbos poezijos skaitovų konkurse "Seasons" 

2015-11-20 

Adomas Atas, 5c kl. Organizacinio komiteto prof. PADĖKA 2015 m. 



Martyna Laptevaitė,  5d kl. 

Kipras Zelenkovas,  6b kl. 

Martyna Vybornaitė,  6b kl. 

Augustas Lagys, 6b kl. 

Vaiva Marija Bružaitė, 8b kl. 

Valentina Dagienė  

Vilniaus universitetas 

Už dalyvavimą 12-ajame tarptautiniame informatikos ir IT 

konkurse ,,Bebras“ 

(ruošė informacinių technologijų vyr. mokytojas A. Austynas) 

Naujalis Aidas, 5c kl. 

Šlefendoras Rytis, 5c kl. 

Juodžiukynas Laurynas, 5c kl. 

Martyna Laptevaitė, 5d kl. 

Krasauskas Jokūbas, 8b kl. 

Deividas Urbonas, 8a kl. 

Organizatorius  

UAB „Advertis“ 

www.olympis.lt 

I laipsnio DIPLOMAS 

Informacinių technologijų konkurse „Olympis 2015“ 

(ruošė informacinių technologijų vyr. mokytojas A. Austynas) 

2016 m. 

Adomas Atas, 5c kl. 

Budas Laurynas, 6b kl. 

Dirsytė Austė, 7 kl. 

Organizatorius  

UAB „Advertis“ 

www.olympis.lt 

II laipsnio DIPLOMAS 

Informacinių technologijų konkurse „Olympis 2015“ 

(ruošė informacinių technologijų vyr. mokytojas A. Austynas) 

2016 m. 

Pavlavičius Karolis,  5c kl. 

Klenauskaitė Gabija, 5b kl. 

Paulina Požėraitė, 8b kl. 

Orinta Staskonytė, 8b kl. 

Organizatorius  

UAB „Advertis“ 

www.olympis.lt 

III laipsnio DIPLOMAS 

Informacinių technologijų konkurse „Olympis 2016“ 

(ruošė informacinių technologijų vyr. mokytojas A. Austynas) 

2016 m. 

 

 

Rūta Kazakevičiūtė, 5c kl. 

Kauno Miesto Savivaldybė III LAIPSNIO DIPLOMAS 

Už sėkmingą pasirodymą Kauno apskrities bendrojo ugdymo 

mokyklų dainos užsienio kalba konkurse "Kalbos 

melodija"(solistų grupė) 

(ruošė anglų k. vyresnioji mokytoja J. Pugačiauskienė) 

2016-04-08 

Kauno Juozo Urbšio Katalikiška 

Pagrindinė Mokykla 
PADĖKA 

Už puikų pasirodymą Kauno apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 

dainos užsienio kalba konkurse "Kalbos melodija"(solistų grupė) 

(ruošė anglų k. vyresnioji mokytoja J. Pugačiauskienė) 

2016 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugilė Kaluževičiūtė, 6b kl. 

UAB ,,Advertis“ I LAIPSNIO DIPLOMAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2015 m. 

Vilniaus universiteto 

Matematikos ir informatikos 

fakultetas 

DIPLOMAS 
XVII Lietuvos 5-6 klasių mokinių matematikos olimpiadoje 

užėmusiai 2-ąją vietą 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2015-09-26 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
DIPLOMAS 

Miesto 5-6 klasių matematikos kūrybinių darbų konkurse „Atrask 

matematiką“ laimėjusiai 1-ąją vietą  

2016 m. 

http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=10250&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=10249&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=9184&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=12248&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=11480&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=10285&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=11937&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=11218&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=8736&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=7027&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=
http://konkursas.olympis.lt/index.php?component=results&student_testing_id=5616&template=testing_template&admin_competition=informatics&year=


(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazija 
PADĖKA 

Už dalyvavimą matematikos kūrybinių darbų konkurse „Atrask 

matematiką“ 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

UAB „Mokslo karaliai“ SERTIFIKATAS 
Sėkmingai dalyvavo Kings matematikos olimpiadoje ir tapo 

Geriausių mokinių klubo nariu 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
DIPLOMAS 

5-8 klasių matematikos miesto etape laimėjusiai 2-ąją vietą 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Vilnius INTERNATIONAL 

MERIDIAN SCHOOL 
PADĖKA 

Tarptautinio matematikos konkurso PANGEA 2016 dalyviui 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Tarptautinio mintino 

skaičiavimo konkurso 

organizacinis komitetas 

PADĖKOS RAŠTAS 
Už dalyvavimą konkurso „Matmintinis 2016“ respublikiniame 

finale 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Lukas Bardauskas, 6b kl. UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2015 – rudens sesija“ 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2015 m. 

 

 

 

Neringa Budrytė, 6b kl. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius 
DIPLOMAS 

Miesto 5-6 klasių matematikos kūrybinių darbų konkurse „Atrask 

matematiką“ laimėjusiai 1-ąją vietą  

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazija 
PADĖKA 

Už dalyvavimą matematikos kūrybinių darbų konkurse „Atrask 

matematiką“ 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

 

 

 

Matas Gedžiūnas, 6b kl. 

UAB „Mokslo karaliai“ SERTIFIKATAS 
Sėkmingai dalyvavo Kings matematikos olimpiadoje ir tapo 

Geriausių mokinių klubo nariu 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Vilnius INTERNATIONAL 

MERIDIAN SCHOOL 
PADĖKA 

Tarptautinio matematikos konkurso PANGEA 2016 dalyviui 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 



Tarptautinio mintino 

skaičiavimo konkurso 

organizacinis komitetas 

PADĖKOS RAŠTAS 
Už dalyvavimą konkurso „Matmintinis 2016“ respublikiniame 

finale 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Ovidijus Grybauskas, 6b kl. UAB „Mokslo karaliai“ SERTIFIKATAS 
Sėkmingai dalyvavo Kings matematikos olimpiadoje ir tapo 

Geriausių mokinių klubo nariu 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Patricija Česonytė, 6b kl. UAB „Mokslo karaliai“ SERTIFIKATAS 
Sėkmingai dalyvavo Kings matematikos olimpiadoje ir tapo 

Geriausių mokinių klubo nariu 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

 

Valdas Andriuškevičius, 6b kl. 

Vilnius INTERNATIONAL 

MERIDIAN SCHOOL 
PADĖKA 

Tarptautinio matematikos konkurso PANGEA 2016 dalyviui 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
AUKSINĖS KENGŪROS DIPLOMAS 

Už dalyvavimą anglų kalbos kengūroje 

(ruošė anglų k. vyresnioji mokytoja J. Miller) 

2016 m. 

Ernestas Kulikauskas, 6b kl. Vilnius INTERNATIONAL 

MERIDIAN SCHOOL 
PADĖKA 

Tarptautinio matematikos konkurso PANGEA 2016 dalyviui 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Greta Šukutytė, 6b kl. Tarptautinio mintino 

skaičiavimo konkurso 

organizacinis komitetas 

PADĖKOS RAŠTAS 
Už dalyvavimą konkurso „Matmintinis 2016“ respublikiniame 

finale 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Rugilė Kaluževičiūtė, 6b kl., 

Valdas Andriuškevičius, 6b kl.,  

Augustas Lagys, 6b kl.,  

Martyna Vybornaitė, 6b kl.,  

Neringa Budrytė, 6b kl.,  

Kristijonas Čiūta, 6b kl., 

Lukas Bardauskas, 6b kl. 

Tarptautinio matematikos 

konkurso KENGŪRA 

organizavimo komitetas 

PADĖKA 
Už dalyvavimą konkurse 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Rugilė Kaluževičiūtė, 6b kl., 

Neringa Budrytė, 6b kl.,  

Laurynas Budas, 6a kl. 

UAB ,,Advertis“ I laipsnio DIPLOMAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Martyna Vybornaitė, 6b kl.,  

Rugilė Žemaitytė, 6b kl.,  

UAB ,,Advertis“ II laipsnio DIPLOMAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

2016 m. 



Smiltė Peseckytė, 6b kl. (ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

Augustas Lagys, 6b kl.,  

Vėjas Polyehaeyev, 6a kl.,  

Simonas Lapinskas, 6b kl.,  

Valdas Andriuškevičius, 6b kl. 

UAB ,,Advertis“ III laipsnio DIPLOMAS 

Matematikos konkurse „Olympis 2016 – pavasario sesija“ 

(ruošė matematikos mokytoja metodininkė B. Narijauskaitė) 

2016 m. 

Kipras Zelenkovas, 6b kl. Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PADĖKA 

už dalyvavimą rusų k. „Kengūroje“  

(ruošė rusų k. vyr. mokytoja L. Kazlauskienė) 

2016 m. 

Rytis Ruzgys, 6b kl. Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PADĖKA 

už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „ Tavo žvilgsnis“ 

(ruošė rusų k. vyr. mokytoja L. Kazlauskienė) 

2016 m. 

Rugilė Žemaitytė, 6b kl. Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PADĖKA 

už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „ Tavo žvilgsnis“ 

(ruošė rusų k. vyr. mokytoja L. Kazlauskienė) 

2016 m. 

Martin Aref Mia 6b Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
ORANŽINĖS KENGŪROS DIPLOMAS 

Už dalyvavimą anglų kalbos kengūroje 

(ruošė anglų k. vyresnioji mokytoja J. Miller) 

2016 m. 

Monika Grigaitė, 8a kl. Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
PADĖKA 

už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „ Tavo žvilgsnis“ 

(ruošė vokiečių k. mokytoja metodininkė S. Kadišienė) 

2016 m. 

 

Ugnė Arielė Tarasevičiūtė, 8b 

kl. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
DIPLOMAS 

už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „ Tavo žvilgsnis“ 

(ruošė vokiečių k. mokytoja metodininkė S. Kadišienė) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Ignas Pivoriūnas, 8a Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centras 
DIPLOMAS 

Lietuvos mokinių stendinių modelių konkurse – parodoje laimėjus 

I-ąją vietą 

(ruošė technologijų mokytojas metodininkas R. Kazlauskas) 

2016-02 

Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centras 
DIPLOMAS 

Lietuvos mokinių stendinių modelių konkurse – parodoje laimėjus 

II-ąją vietą 

(ruošė technologijų mokytojas metodininkas R. Kazlauskas) 

2016-02 

Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centras 
DIPLOMAS 

Lietuvos mokinių stendinių modelių konkurse – parodoje laimėjus 

2016-02 



III-ąją vietą 

(ruošė technologijų mokytojas metodininkas R. Kazlauskas) 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 
ORANŽINĖS KENGŪROS DIPLOMAS 

Už dalyvavimą anglų kalbos kengūroje 

(ruošė anglų k. vyresnioji mokytoja J. Miller) 

2016 m. 

UAB ,,Advertis“ II LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Modeliuok.lt PADĖKA 

Už dalyvavimą VIII atvirajame Vilniaus stendinių modelių 

konkurse – parodoje 

(ruošė technologijų mokytojas metodininkas R. Kazlauskas) 

2016-05-22 

Nojus Domaševičius, 8a kl. 

Justas Špeckis, 6a kl. 

Donatas Sabaliauskas, 6a kl. 

Šiaulių ,,Juventos“ progimnazija 

VšĮ ,,Švietimo tinklas“ 
DIPLOMAS 

Pirmosiose VEX robotų varžybose laimėjus II-ąją vietą 

(ruošė technologijų mokytojas metodininkas R. Kazlauskas) 

2016-05-16 

Povilas Činikas, 8b kl. UAB ,,Advertis“ I LAIPSNIO DIPLOMAS, AUKSO MEDALIS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Dovilė Bieliauskaitė, 8a kl. UAB ,,Advertis“ II LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“ 

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas)   

2016 m. 

Deividas Urbonas, 8a kl. UAB ,,Advertis“ II LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Austė Dirsytė, 7 kl. UAB ,,Advertis“ II LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Jokūbas Krasauskas, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Vaiva Marija Bružaitė, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 2016 m. 



už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“ 

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas)  

Gustė Ivaškevičiūtė, 8a kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Paulina Lenkaitytė, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

 Orinta Staskonytė, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Adomas Jankūnas, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“ 

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas)  

2016 m. 

Kamėja Buivydaitė, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“ 

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas)  

2016 m. 

Justinas Samoška, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Gabrielė Čeplaitė, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“ 

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas)  

2016 m. 

 Vilius Egidė, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

2016 m. 

Smiltė Lekavičiūtė, 8b kl. UAB ,,Advertis“ III LAIPSNIO DIPLOMAS 

už puikų rezultatą Respublikiniame edukaciniame fizikos 

2016 m. 



konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“  

(ruošė fizikos mokytojas R. Kazlauskas) 

Orestas Fridmanas, 8a kl. Tarptautinio mintino 

skaičiavimo konkurso 

organizacinis komitetas 

DIPLOMAS 

Konkurso ,,Matmintinis 2016“ respublikinio finalo 7-12 klasių 

berniukų grupėje užėmusiam 5-ąją vietą. 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016-04-02 

National Education Institute 

Slovenia 
DIPLOMAS 

Konkurso ,,Matmintinis 2016“ respublikinio finalo 4-6 klasių 

grupėje užėmusiam 11-ąją vietą. 

(ruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Skystimaitė) 

2016-05-07 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija 
 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

Kauno kūno kultūros ir sporto 

skyrius 
DIPLOMAS 

Lengvosios atletikos (kroso) varžybose laimėjus 3-ąją vietą 

2015-09-23 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos mokinių 

komandai 

Kauno Suzukio pradinė mokykla PADĖKA 

už kūrybiškumą Kauno miesto antrųjų klasių muzikos 

viktorinoje-popietėje ,,Muzikinio pyrago prieskoniai 

2015-10-01 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

Teisingumo ministras PADĖKA 

už dalyvavimą devintoje visuotinėje teisinių žinių įvertinimo 

akcijoje- Konstitucijos egzamine.  

2015-10-26 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

Tarptautinė komisija nacių ir 

sovietinio okupacinio režimo 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

PADĖKOS RAŠTAS 

Už kūrybingas Tolerancijos mozaikas, skirtas Tolerancijos 

dienai paminėti 

2015-11-16 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos komandai 

Kauno m. savivaldybės 

administracijos švietimo, 

kultūros ir turizmo plėtros 

reikalų valdybos švietimo ir 

ugdymo skyrius 

Kauno mokykla-darželis 

„Rūtelė“ 

DIPLOMAS 

už III-os vietos laimėjimą Kauno miesto ketvirtokų pasaulio 

pažinimo popietėje „Aš ir pasaulis“. 

2015-11-18 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 

73 mokiniai 2015 m. lapkričio 1-30 d. dalyvavo edukaciniuose 

konkursuose ,,Olympis 2015- Rudens sesija“ ir gavo 8 

medalius, 121 diplomą ir 44 padėkas 

2015 m. 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

Tarptautinė komisija nacių ir 

sovietinio okupacinio režimo 
PADĖKOS RAŠTAS 

už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes 

2016-01-13 



nusikaltimams Lietuvoje įvertinti liudija“, skirtoje paminėti Sausio 13-ąją-Laisvės gynėjų dieną   

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos 8-ųjų klasių 

mokinių komandai 

Kauno Antano Smetonos 

gimnazija 
PADĖKA 

komandai, mokinių protų mūšio ,,Valstybingumo šimtmečio 

belaukiant...“  nugalėtojai 

2016-02-11 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos mergaičių 

komandai 

Kauno centro sporto mokykla 

Kauno Tirkiliškių mokykla-

darželis 

PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto mokyklų žaidynių plaukymo 

varžybose 

2016-03-03 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos berniukų 

komandai 

Kauno centro sporto mokykla 

Kauno Tirkiliškių mokykla-

darželis 

PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto mokyklų žaidynių plaukymo 

varžybose 

2016-03-03 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos komandai 

Kauno Humanitarinė pagrindinė 

mokykla 
DIPLOMAS 

už tapimą laureatais Kauno m. pradinių klasių mokinių IKT 

projekte Mano Lietuva“. 

2016-03 

Kauno Žaliakalnio 3-ių klasių 

komandai 

Vytauto Didžiojo karo muziejus PADĖKA 

už komandos parengimą Kauno miesto švietimo įstaigų 

pradinio ugdymo istorinių žinių konkursui ,,Mes – Lietuvos 

ateitis“ 

2016-03-09 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

Tarptautinio matematikos 

konkurso KENGŪRA 

organizavimo komitetas 

PADĖKA 

už konkurso KENGŪRA 2016 organizavimą 

2016-03-17 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos komandai 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sporto skyrius 
DIPLOMAS 

Kauno mokyklų žaidynių mergaičių lengvosios atletikos 

trikovės varžybose laimėjus I-ąją vietą 

2016-04-05 

Kauno Žaliakalnio 3-ių klasių 

komandai 

Kauno Tado Ivanausko 

progimnazija 
PADĖKA 

už dalyvavimą Kauno miesto III klasių mokinių pasaulio 

pažinimo viktorinoje ,,Giliukas“ 

2016-04-05 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

 

Vaikų linija 
PADĖKA 

Už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ 2016 m. 

kovo 14 – 20d. 

2016-04-07 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos komandai 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sporto skyrius 
DIPLOMAS 

 Kauno miesto mokyklų žaidynių pavasario kroso varžybose 

laimėjus I-ajq vietą 

2016-04 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

UAB ,,Advertis“ PAŽYMĖJIMAS 

120 mokinių 2016 m. kovo 1-balandžio 8 d. dalyvavo 

edukaciniuose konkursuose ,,Olympis 2016- Pavasario sesija“ 

ir gavo 27 medalius, 268 diplomus ir 97 padėkas 

2016 m. 



 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos komandai 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius, Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla 

DIPLOMAS 

Pirmų klasių komandai, Kauno miesto I-ų klasių mokinių 

dviračio vairavimo varžybose Algio Žikevičiaus taurei laimėti, 

užėmusiai II-ąją vietą  

2016 m. 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai 

Švietimo ir mokslo ministrė PADĖKA 

už dalyvavimą Mokyklos bendruomenės metų konkurse 

2016-06-01 

 


