
Čir vir vir pavasaris   

Vyturių progimnazijoje – Vyturio 

nominacijos  
2017 03 03 



Vyturiai kils aukštai! 
NORIU-GALIU-SIEKIU! 

  



Žodžiai K. Archipovaitės 

Muzika A. Paškevičiaus  

   

Aš į tave ėjau su žiburiu širdy, 

Ir šviesą tau nešiau, tik gimusią many. 

O tu parodei man dar tūkstantį šviesų, 

Žinai, kad aš dabar kasdien į jas einu. 

  

Pried. 

Išmokei tu mane pavasarį atgimt 

Ir pakvietei drauge su vyturiu pakilt. 

  

Parodei kelią man, tiesiausią iš visų. 

Aš kelyje tame paklysti negaliu. 

Tu mokslu ir menais kasdien mane kvieti. 

Atėjome maži – išeisim dideli. 

 



1a klasė 

Goda Zamolskytė 

 

 
 

Už stropumą,  
draugiškumą ir  

aktyvumą 



1a klasė 

Martynas Alekna 

 
Už gerumą, stropumą  

aktyvų dalyvavimą klasės ir 
mokyklos veikloje 



1b klasė 

 

Justina Jovaišaitė  
 

Už gerą mokymąsi, 
pavyzdingą elgesį, 

stropumą ir 
pareigingumą 



1b klasė 

Matas Kazickas 

Už gerą mokymąsi, 
stropumą,  

smalsumą ir aktyvų 
dalyvavimą renginiuose 



2a klasė 

 

Liepa Marija 
Bačiauskaitė 

 
 
 

Už stropumą, puikų 
mokymąsi ir elgesį, 
veiklų organizavimą 

per pertraukas 



2a klasė 
 

Nojus Pakenis 
 
 

Už puikų mokymąsi, 
elgesį, stropumą ir 

klasės seniūno pareigų 
atlikimą 



2b klasė 

Aušra Šakėnaitė 

Už  puikų mokymąsi,  
draugiškumą, stropumą 

 ir aktyvumą klasės veiklose 



2b klasė 

 

Vilius Kuncė 
 
 

Už  draugiškumą,  
stropumą, aktyvumą ir 

puikų mokymąsi  
. 



3a klasė 

 

Austėja Matelionytė  
 

Už labai gerą mokymąsi, 
pareigingumą, draugiškumą, 
aktyvų dalyvavimą klasės ir 

mokyklos veiklose, 
rajoniniuose ir 

respublikiniuose 
konkursuose 



3a klasė 
Eitvydas Paragys 

 
 

Už gerą mokymąsi,  
pavyzdingą elgesį,  

kruopštumą, dalyvavimą  
rajoniniuose  

ir respublikiniuose 
konkursuose 



3b klasė 

 

Gabrielė Skvarnavičiūtė  
 
 

Už labai gerą mokymąsi, 
pavyzdingą elgesį, 

kūrybiškumą ir aktyvų 
dalyvavimą konkursuose 



3b klasė 
 

Airingas Janušauskas 
 
 
 

Už gerą mokymąsi, 
mandagumą, paslaugumą, 
linksmumą ir pasiekimus 

sporte 



4a klasė 
 

Augustė Žiezdrytė 
 
 

Už labai gerą  
mokymąsi, atsakingumą  
ir nepriekaištingą elgesį 



4a klasė 

 

Martynas Trainys  
 
 
 

Už labai gerą 
mokymąsi, draugiškumą 

ir kultūringumą 



4b klasė 

 

Deira Padkočiūnaitė  
 
 

Už puikius pasiekimus 
 moksle, mokyklos vardo  
garsinimą konkursuose  

ir renginiuose 



4b klasė 

 

Nedas Dijokas 
 
 

Už labai gerą 
mokymąsi, 

aktyvų dalyvavimą 
konkursuose  
ir renginiuose 

. 



Metų vyturiukė 
Metų vyturiukas 

Austėja Matelionytė, 3a Airingas Janušauskas, 3b 

 



5a klasė 

Kotryna Černiauskaitė 

 
 

Už  labai gerą mokymąsi,  
draugiškumą, mandagumą, 
tolerantiškumą ir aktyvų 

dalyvavimą klasės ir 
mokyklos renginiuose 



5a klasė 

Liudas Remeika 

 
 

Už  labai gerą mokymąsi,  
mandagumą, draugiškumą ir 
aktyvų dalyvavimą klasės ir 

mokyklos renginiuose 



5b klasė 

 

Simona Katinaitė 
 
 

Už padarytą didelę  
pažangą, draugiškumą ir  

nuoširdumą 



5b klasė 

 

Gabija Jančiūtė 

 
 

Už draugiškumą, 
supratingumą, mokėjimą 

bendrauti 



6a klasė 

 

Austėja Smalakytė  
 

Už labai gerą 
mokymąsi, pavyzdingą 

elgesį, aktyvų 
dalyvavimą  įvairiuose 

konkursuose, 
pareigingumą, 
atsakingumą ir 
draugiškumą 



6a klasė 
 

Mindaugas Baliukevičius  
 

Už labai gerą mokymąsi, 
pavyzdingą elgesį, 

pareigingumą, 
draugiškumą, aktyvų 
dalyvavimą klasės ir 
mokyklos veiklose, 
konkursuose ir už 

mokyklos vardo garsinimą 
muzikinėje veikloje 



6b klasė 

Brigita Daugilytė 

 
 

Už gerą mokymąsi, 
tolerantiškumą ir 

pagalbą klasės 
draugams 



6b klasė 

Paulius Simonavičius 

 
Už sparčiai daromą 

pažangą ir  
aktyvų dalyvavimą klasės 

renginiuose 



7a klasė 

Adrija Rastenytė 

 
Už labai gerą mokymąsi, 

aktyvų dalyvavimą mokinių 
tarybos veiklose, pasiekimus 
merginų futbolo komandoje, 
kūrybiškas idėjas ir klasės 

draugų įtraukimą į jų 
įgyvendinimą 

 



7a klasė 

Ignas Jakšys 

 
Už gerą mokymąsi, polinkį 
skaityti, žinių troškimą, 

mokyklos garsinimą 
origami darbais rajono, 

šalies ir tarptautiniu 
mastu 



7b klasė 

Roberta Trimonytė 

 
Už didžiules pastangas 

siekiant pažangos, 
kūrybiškumą, tolerantiškumą, 

tvirtą savo nuomonės  
reiškimą, gebėjimą mokytis 

iš savo klaidų ir 
priimti kritiką 



7b klasė 

Greta Baskevičiūtė 

Už nuoširdumą, kūrybiškumą, 
draugiškumą, atsakingumą, 
pagalbą kitiems, užsibrėžto 

tikslo siekimą, aktyvų 
dalyvavimą klasės ir mokyklos 
renginiuose, gebėjimą dirbti 

komandoje, pasiekimus sporte 



7c klasė 

Erika Baliukevičiūtė 

Už draugiškumą, 
atsakingumą, pagalbą 

kitiems, aktyvų dalyvavimą 
klasės ir mokyklos 

renginiuose 



7c klasė 

Lukas Kuzma 

 
 

    Už draugiškumą, 
atsakingumą, ir 
tolerantiškumą 



8a klasė 

Saulė Aleknaitė 

Už labai gerą mokymąsi, aktyvumą 
mokyklos ir mokinių taryboje, 

atstovavimą  klasei konkursuose ir 
olimpiadose mokykloje ir rajone, 

dalyvavimą tarptautinėje 
programoje „Flex“, kūrybingumą, 

atsakingumą, reiklumą sau ir 
kitiems, pastangas būti 

tolerantiška 



8a klasė 

Mingailė Bulkaitė 

Už labai gerą mokymąsi, 
aktyvumą mokyklos ir mokinių 
taryboje, atstovavimą klasei 
konkursuose ir olimpiadose,  
mokyklos vardo garsinimą 

rajone, atsakingumą, 
mandagumą bei kuklumą 



8b klasė 

Ieva Malinauskaitė 
 

Už puikų mokymąsi, 
tolerantiškumą, 
supratingumą, 

ilgalaikę savanorišką 
pagalbą  

7-8 klasių mokiniams 
mokantis įvairių 
mokomųjų dalykų 



8b klasė 

Edvinas Vitas 

 
Už gerą mokymąsi, 

aktyvią veiklą klasėje, 
vadovavimą mokyklos 

mokinių tarybai, 
dalyvavimą rajono ir  

šalies jaunimo 
organizacijų veiklose 



Metų vyturiukė 
Metų vyturiukas 

Saulė Aleknaitė, 8a Ignas Jakšys, 7a 
 



ERASMUS+ projektas  
“Jūsų istorija-mūsų istorija“ 

Aironas Bikus, 7c 
 

Už sukurtą logotipą, kuris 
tarptautiniame projekto 
dalyvių susitikime buvo 

išrinktas geriausiu ir tapo 
projekto „Jūsų istorija-mūsų 

istorija“ logotipu  



ERASMUS+ projektas  
“Jūsų istorija-mūsų istorija“ 

 

Kotryna Katinaitė,7b 

 

Paulius Simonavičius,6b 

 

Adrija Rastenytė, 7a 
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1a klasė 
 
Oliai Seibutienei  
už pamokas sveikatos tema 
 
1b klasė 
 
Laurai Kazlauskienei  
už pagalbą organizuojant klasės 
renginius ir įsteigtus prizus 



2a klasė 
 
Laisvai Stikliorienei  
už pagalbą organizuojant Advento ir 
Kalėdų laikotarpio užsiėmimus, prizus bei 
sukurtą edukacinę aplinką   
 
2b klasė 
 
Antaninai Lemeškienei 
už rūpestingumą ir aktyvumą buriant 
klasės bendruomenę 



3a klasė 
Dainai Paškauskienei 
už pagalbą Kalėdų seneliui ruošiant dovanėles 

 
Nerijui Petrulioniui  
už netradicines tautodailės pamokas 3-7 klasių mokiniams ir 
aktyvią veiklą mokyklos taryboje 
 

3b klasė 
Jurgitai Žilinskienei  
už pravestus užsiėmimus „Auk sveikas“, „Išmok siūti“, už 
Kalėdų šventės organizavimą ir vaišes klasės mokiniams bei 
puikų sūnaus Ugniaus auklėjimą 

 
 



 
4b klasė 

Aušrai Dijokienei  
už Kalėdų šventės organizavimą ir 
aktyvų rūpinimąsi mokyklos 
bendruomenės gerove 
 

 
 
 
 
 

4a klasė 

Sirgidai Čekuolienei  
už išradingumą organizuojant 
renginius klasėje   



 
5a klasė 
 
Astai ir Normantui Černiauskams 
už mokyklai padovanotą Kalėdinę eglutę 
 
5b klasė 
Jurgitai Urbonienei  
už aktyvumą organizuojant klasės renginius 



7a klasė  
 
Vilmai Jakšienei  
už originalias idėjas mokinių socializacijai stiprinti 

Editai Rastenienei  
už pagalbą ir aktyvų dalyvavimą klasės gyvenime 

Aidai Četrauskienei už pagalbą ir aktyvų 
dalyvavimą klasės gyvenime 
 

7b klasė  
 

Dianai Puodžiukienei  
už mokyklinio autobusiuko estetinės išvaizdos atkūrimą 

Janinai Šimonelienei  
už puikų vadovavimą klasės tėvų aktyvui, pagalbą klasės 
vadovei ir rūpinimąsi klasės reikalais 

 
 
 
 

 



 
8a klasė  
Vidai Valančauskienei  
už suorganizuotą išvyką į Šaulių sąjungą 
 

Editai Miškinienei  
už autentiškų kostiumų sukūrimą klasės pasirodymui 
Kalėdiniame karnavale 

 
8b klasė  
Jovitai ir Vaidui Čepėms  
už aktyvų ir geranorišką dalyvavimą mokyklos 
bendruomenės gyvenime  
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Pradinių klasių mokytojai  

Aldonai Belopetravičienei  
už toleranciją, gerosios patirties sklaidą, už aktyvų 
dalyvavimą ir laimėjimus rajono ir šalies konkursuose, už 
mokyklos estetinės aplinkos kūrimą  

 
Anglų kalbos mokytojai  

Rimai Paukštienei  
už imlumą naujovėms, tarptautinių projektų vykdymą ir 
gebėjimą suburti komandą naujoms iniciatyvoms  
 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Reginai Zapolskienei 
už kūrybinį indėlį į mokyklos bendruomenės 
gyvenimą ir entuziastingą mokinių ugdymą 
karjerai 
 
 

 
 



Kūno kultūros mokytojui 

Artūrui Savickui 
už aktyvų dalyvavimą sporto varžybose, mokinių 
laimėjimus, popamokinės veiklos organizavimą, už 
toleranciją ir gebėjimą bendrauti 

 
Tikybos mokytojai  

Romai Jančauskienei 
už atsakingumą, įžvalgumą, pastangas telkti mokyklos ir 
miesto bendruomenę, mokyklos vardo garsinimą rajone ir 
respublikoje  

 



Mokyklinio autobusiuko vairuotojui 

 

Juozui Kupriui 
 
už punktualumą, taktiškumą  
ir malonų bendravimą 

 



Vyturiai kils aukštai! 
NORIU-GALIU-SIEKIU! 

  



 

 














