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1a klasė 

Ema Laurinavičiūtė 

už puikų mokymąsi, 
gerumą,  aktyvų dalyvavimą 
klasės ir mokyklos veikloje, 

rajoniniuose ir 
respublikiniuose renginiuose. 



1a klasė 

Dovydas Alekna 

už puikų mokymąsi, 
gerumą,  aktyvų dalyvavimą 
klasės ir mokyklos veikloje, 

rajoniniuose ir respublikiniuose 
renginiuose. 



1b klasė 

Kamilė Bartkevičiūtė 

už atsakingumą ir 
pareigingumą. 



1b klasė 

Benas Kuncė 

už atsakingumą ir 
 pareigingumą. 



2a klasė 

Emilija Petrulionytė 

už puikų mokymąsi ir aktyvią 
visuomeninę veiklą. 



2a klasė 

Ugnius Timofejevas 

už puikų mokymąsi ir aktyvią 
visuomeninę veiklą. 



2b klasė 

Gabrielė Učkuronytė 

už  puikų mokymąsi ir  
pavyzdingą elgesį. 



2b klasė 

Ugnius Žilinskas 

už  puikų mokymąsi ir  
pavyzdingą elgesį. 



3a klasė 

Miglė Žemaitytė 

už labai gerą mokymąsi, 
nepriekaištingą elgesį, 

aktyvų dalyvavimą 
konkursuose. 



3a klasė 

Arminas Čekuolis 

už didžiulę pažangą, puikų 
mokymąsi, draugiškumą, 

pareigingumą, aktyvų dalyvavimą 
konkursuose ir sportinėse 

varžybose.  



3b klasė 

Emilija Narkūnaitė 

už labai gerą mokymąsi ir 
pavyzdingą elgesį, 

draugiškumą ir kultūringumą, 
atstovimą  mokyklai 

įvairiuose renginiuose. 



3b klasė 

Tomas Burokas 

už labai gerą mokymąsi ir 
pavyzdingą elgesį, 

mandagumą ir 
draugiškumą, aktyvią 

sportinę veiklą. 



4a klasė 

Gintarė Rastenytė 

už puikų mokymąsi ir  
pavyzdingą elgesį. 



4a klasė 

Justas Laučius 

už padarytą pažangą 
moksle ir aktyvią 
 sportinę veiklą. 



4b klasė 

Gabija Jančiūtė 

už gerumą. 



4b klasė 

Ugnius Musteikis 

už žingeidumą. 



Metų vyturiukė 
Metų vyturiukas 

Gintarė Rastenytė, 4a Arminas Čekuolis, 3a 



5a klasė 

Mindaugas Baliukevičius 

už aktyvų dalyvavimą  
visuomeninėje veikloje. 



5b klasė 

Goda Žibūdaitė 

už labai gerą mokymąsi. 



5b klasė 

Dovydas Mintautas 

už mokėjimą bendrauti, 
suburti klasę bendram tikslui. 



6a klasė 

Adrija Rastenytė 

už labai gerą mokymąsi, aktyvų 
dalyvaują klasės, mokyklos ir 

rajono veikloje, pareigingumą, 
atsakingumą, kūrybiškumą, 

draugiškumą. 



6a klasė 
Laurynas Rasikas 

už labai gerą mokymąsi, 
dalyvavimą  užklasinėje veikloje, 

mandagumą, atsakingą, tvarkingumą. 



6b klasė 

Aistė Rupštaitytė 

už labai gerą mokymąsi, 
draugiškumą, linksmumą, 

santūrumą, mandagų elgesį, 
tiesų būdą,  sąžiningumą, 

aktyvų dalyvavimą 
įvairiuose konkursuose. 



6c klasė 

Liucija Drazdauskaitė 

už labai gerą mokymąsi, 
draugiškumą, mandagumą,  

aktyvų dalyvavimą 
mokyklos,  rajono ir šalies 

sportiniame gyvenime. 



7a klasė 

Giedrė Valančiauskaitė 

už aktyvų dalyvavimą klasės 
gyvenime,  

mokyklos ir rajono sportiniame 
gyvenime. 



7b klasė 

Greta Tarvydaitė 

už gerą mokymąsi, 
puikų elgesį, aktyvią 
visuomeninę veiklą. 



7b klasė 

Matas Narkūnas 

už gerą mokymąsi, puikų 
elgesį, draugiškumą, 
paslaugumą, aktyvią 

sportinę veiklą. 



8a klasė 

Evelina Akinytė 

už labai gerą mokymąsi, puikų 
pamokų lankymą, dalyvavimą 

visuomeninėje veikloje, pagalbą 
klasės vadovui. 



8a klasė 

Anris Jarmalavičius 

už gerą mokymąsi, puikų elgesį, 
pamokų lankymą, dalyvavimą 

visuomeninėje veikloje, pagalbą 
klasės vadovui. 



8a klasė 

Mindaugas Matonis 

už gerą mokymąsi, puikų elgesį, 
pamokų lankymą, dalyvavimą 

visuomeninėje veikloje, pagalbą 
klasės vadovui. 



8b klasė 

Viktorija Vansevičiūtė 

už labai gerą mokymąsi, 
lankomumą, aktyvią veiklą 

klasėje ir dalyvavimą 
visuomeninėje veikloje, 

aktyvų dalyvavimą įvairiuose 
respublikiniuose, 

tarptautiniuose konkursuose. 



Metų vyturiukė 
Metų vyturiukas 

Viktorija Vansevičiūtė Anris Jarmalavičius 



Iki kitų susitikimų 


