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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 

Ema Bučytė 

draugiška, gerbia 
klasės draugus bei 

mokytojus, dalyvauja 
mokyklos ir rajono 

renginiuose. 



1a klasė 

Matas Kazakevičius  

draugiškas, gerbia klasės 
draugus bei mokytojus, 

dalyvauja mokyklos ir 
rajono renginiuose. 



1b klasė 

Emilis Bagdanavičius 

nuoširdus, kuklus, 
draugiškas, 
mandagus, 
pastabus. 



1b klasė 

Melita Šukytė  

geraširdė, paslaugi, 
tolerantiška, jautri, 

mandagi. 



2a klasė 

Miglė Budrevičiūtė 

stropi, atkakli, draugiška. 



2a klasė 

Gerda Misiūnaitė 

mandagi, santūri, atsakinga. 



2b klasė 

Otilija Kamarovaitė 

kūrybinga, tolerantiška, 
draugiška, aktyviai 

dalyvauja renginiuose.  



2b klasė 

Paulius Kardelis 

stropus, mandagus,  
draugiškas. 



3a klasė 

Edvinas Drobelis 

santūrus, pagarbiai 
elgiasi  su  mokytojais, 

padeda klasės 
draugams. 



3a klasė 

Arminta 
Paškauskaitė 

mėgsta naujoves,  
mandagi, puiki renginių 

organizatorė. 



3b klasė 

Dovilė Lemeškaitė 

mandagi, tolerantiška, 
aktyviai dalyvauja mokyklos 

bei rajono renginiuose.  



3b klasė 

Adrijus Palubinskas 

trokšta žinių, aktyviai 
dalyvauja sportinėse 

varžybose. 



4a klasė 

Ugnė Kvartūnaitė 

kūrybinga, mandagi, 
padeda klasės 

draugams. 



4a klasė 

Skirmantas Žukas  

santūrus, draugiškas, 
mokyklos vardą garsina 
rajone ir respublikoje. 



4b klasė 

Dominyka 
Prontkelevičiūtė 

nuoširdi, stropi, 
sportinėse varžybose 

garsina mokyklos vardą. 



4b klasė 

Aironas Janušauskas 

mandagus, smalsus, 
aktyviai dalyvauja  

viktorinose, konkursuose. 



Metų vyturiukė 
Metų vyturiukas 
Dominyka 

Prontkelevičiūtė, 4b 
Skirmantas 
Žukas, 4a 



5a klasė 

Aistis Linka 

taktiškas su mokytojais ir 
klasės draugais, 

geranoriškas organizuojant 
renginius, geras  

 futbolininkas. 



5b klasė 

Gabrielė 
Kavaliauskaitė  

mandagi,  kukli, draugiška.  



5b klasė 

Rojus Petravičius  

paslaugus, kultūringas, 
padeda klasės draugams. 



6a klasė 

Kamilė Meidutė  

aktyviai dalyvauja klasės ir 
mokyklos veikloje, 

draugiška, kultūringa, 
įkvepianti kitus. 



6a klasė 

Modestas Butkevičius  

santūrus, mandagus, 
atsakingas, noriai 
dalyvauja klasės 

veiklose. 



6b klasė 

Simona 
Katinaitė 

 
draugiška, padeda 
klasės draugams,  

aktyviai dalyvauja 
mokyklos ir rajono 

renginiuose. 



6b klasė 

Gabija 
Jančiūtė  

 
draugiška, kultūringa, 

aktyviai dalyvauja 
klasės renginiuose, 

sportinėse varžybose 
garsina mokyklos 

vardą. 



7a klasė 

Kamilė Šimonėlytė 

draugiška, atsakinga, 
aktyviai dalyvauja klasės 

renginiuose.  



7b klasė 

Simona Vilimaitė  

nuoširdi, draugiška, puiki 
Vyturių progimnazijos 

mergaičių futbolo komandos 
žaidėja. 



8a klasė 

Antanas Masiulis  

atsakingas, paslaugus, 
pagarbiai elgiasi  su klasės 

draugais  bei mokyklos 
darbuotojais, dalyvauja   

sportiniuose rajono 
renginiuose. 



8b klasė 

Kamilė Jančiūtė  

kūrybinga, draugiška, 
tolerantiška, stengiasi  

tobulėti, aktyvi 
organizatorė. 



8b klasė 

Tomas Pilipauskas  

kultūringas, atsakingas, 
nuoširdus, gerbia klasės 

draugus ir mokyklos 
darbuotojus. 

 



8c klasė 

Martynas Sabaliauskas 

mandagus, draugiškas, 
pareigingas,  aktyviai 

dalyvauja Erazmus+ projekte.  



Metų vyturiukė 
Metų vyturiukas 

Gabija 
 Jančiūtė, 6b 

Tomas 
 Pilipauskas, 8b 



1a klasė 

Anželikai Bertašienei 

už kūrybiškumą ir kulinarinius stebuklus, 
pradžiuginusius klasę bei mokyklą. 

1b klasė 
Vitalijai Kavoliūnaitei 

už atsakingumą, kūrybiškumą, išradingumą, 
pagalbą mokytojai. 



2b klasė 

Margaritai Krupeckienei  

Donato Petrausko močiutei, 
tautodailininkei, už siuvinėjimo pamokas. 

2a klasė 

Tomui Dindai 

už nuoširdžią pagalbą mokytojai, klasės 
fotografo paslaugas. 



3a klasė 

Živilei Aleknienei 

už motinišką rūpestį visais 
klasės vaikais ir aktyvų 

dalyvavimą klasės bei 
mokyklos gyvenime. 3b klasė 

Antaninai Lemeškienei 

už Teletabio apsilankymą pasitinkant 
Kalėdas, geros nuotaikos kūrimą 

švenčių metu. 



4a klasė 

Skaidrei Petravičienei 

už aktyvią pagalbą mokyklai, už kūrybišką 
veiklą su mokiniais. 

4b klasė 

Aidai Taraškevičienei 

už kasdienį rūpestį, už karpymo pamokėles 
ir kalėdų nuotaikos sukūrimą klasėje. 



5a klasė 
Virginijai Samarskienei 

už pagalbą organizuojant kalėdinę išvyką į Kauną. 

Viktorijai Mačionienei 
už kalėdinę puokštę, 

papuošusią klasę. 

Ramutei Paukštei 

už saldžią dovaną klasei 
Vasario 16-osios proga. 

5b klasė 
Zitai Bertašiūtei 

už bendruomeniškumą 
ir pagalbą klasei. 



6b klasė 

Giedrei Katinienei 

už aktyvų dalyvavimą klasės gyvenime, 
šeimos vertybių puoselėjimą. 



7a klasė 

Kristinai Šimonėlienei 

už aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos 
veikloje, už pagalbą klasei. 

7b klasė 

Rimai Laurinavičienei 

už skareles, papuošusias Erasmus+ projekto 
„Jūsų istorija – mūsų istorija“ dalyvius. 



8b klasė 

Ligitai Arbočienei 

už rūpestingumą, aktyvų dalyvavimą klasės ir 
mokyklos veikloje. 



Rusų kalbos mokytojai 

Anai Ovčinikovai 

už geranorišką pagalbą mokiniams.  

Dailės mokytojai 

Editai Ramelienei 

už mokinių kūrybiškumo bei meninės saviraiškos puoselėjimą, 
aktyvų dalyvavimą ir laimėjimus rajono ir šalies konkursuose.  

Lietuvių kalbos mokytojai 

Jolantai Snieganei 

už mokinių kūrybiškumo ugdymą.  



Pradinių klasių mokytojai 

Ritai Malinauskaitei 
už kūrybiškumą, organizuotumą, nuoširdų bendravimą ir 
bendradarbiavimą. 

Romai Jančauskienei 

Tikybos mokytojai 

už aktyvų dalyvavimą rajono, šalies ir tarptautiniuose 
projektuose. 

Pradinių klasių mokytojai 

Rimai Raudonienei 
už entuziazmą, sportiškumą, kūrybiškumą, kantrybę 
ir nuoširdų bendradarbiavimą. 



Direktorės pavaduotojui ūkiui 

Jonui Ivanauskui 

už nuoširdumą ir atsakingą darbą.  



Žodžiai - G.Zdebskis 
Muzika - G.Abarius 

  
Nusilenkt noriu tau žemai, 
Kryžių ir dainų šalie. 
Tavo lopšyje išsuptiems vaikams 
Reikia saulės ir vilties. 
 
Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins 
Prievartos bukos stabais 
Ir raudono melo pranašams 
Baimę ir kaltes atleisk. 

Iš visų kraštų ir visais keliais 
Skubam apkabint tave. 
Te laisvės vardas gintarais 
Suliepsnos jaunam veide. 
 
Palaimink, Dieve, mus, 
Lietuvos vaikus, 
Ir kiekvieno mūsų balsą 
Teišgirsta žemė ir dangus. 
 
Palaimink, Dieve, mus 
Motinos kalba, 
Juk visiems mums vieną kraują 
Davė Lietuva. 



Iki kitų susitikimų  


