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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. 
 
 

Žodžiai K. Archipovaitės 
Muzika A. Paškevičiaus  
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1a klasė 

Jokūbas Kelevišius 

už santūrumą, 
pareigingumą,  

gražų elgesį  
su bendraklasiais. 



1a klasė 

Beatričė Trainytė 

už kūrybiškumą, 
guvumą, aktyvų 

dalyvavimą klasės 
renginiuose. 



1b klasė 

Vismantė Guobytė 

už kruopštumą, 
 taktą, 

 geranoriškumą. 



1b klasė 

Benas Dičius 

už mandagumą, 
stropumą, imlumą 

naujovėms. 



2a klasė 

Deimantė Žilinskaitė 
už aktyvumą, 

smalsumą moksle, 
draugiškumą, pagalbą 

bendraklasiams. 



2a klasė 

 Rėjus Pelakauskas 
už pavyzdingą elgesį, 

tvarkingumą,  
sportinę veiklą ir jos 

rezultatus. 



2b klasė 

 Džiuginta Kepalaitė 
už pareigingumą, 

atsakingumą, 
organizuotumą, 

toleranciją, pagalbą 
draugams.  



2b klasė 

 Emilis Bagdanavičius 

už sąžiningumą, teisingumą, 
mandagumą, draugiškumą, 

supratingumą. 



3a klasė 

 Gabija Šukaitytė 
už santūrumą, 

mandagumą, 
 pagalbą klasės 

draugams. 



3a klasė 

 Martynas Alekna 

už draugiškumą, 
atsakingumą. 



3b klasė 

 Povilas Juozėnas 
už gerą elgesį, 

sportiškumą,  
aktyvų dalyvavimą 

klasės veikloje. 



3b klasė 

už pagalbą mokytojai, 
sportinius laimėjimus,  

kūrybiškumą ir 
dalyvavimą šokių 

būrelyje. 

 Viltė Maželytė 



4a klasė 

 Edvinas Drobelis 

už pareigingumą, 
atsakingumą, 

kultūringą  elgesį. 



4a klasė 

 Ema Laurinavičiūtė 
už draugiškumą, 

toleranciją, 
atsakingumą, 
 gražų elgesį. 



4b klasė 

 Austėja Musteikytė 
už ramybę, 
draugystės 

puoselėjimą ir 
kruopštumą. 



4b klasė 

 Karolis Dervinis 

už santūrumą, 
draugiškumą, 

stropumą. 



Metų vyturiukas 
Metų vyturiukė 

 Edvinas  
              Drobelis, 4a  

 Ema  
                  Laurinavičiūtė, 4a 



5a klasė 

už gražų elgesį ir 
aktyvumą klasės bei 

mokyklos veiklose. 

 Austėja Matelionytė 



5a klasė 

 Skirmantas Žukas 

už pozityvų požiūrį į 
gyvenimą ir  

vyrišką elgesį. 



5b klasė 

 Vakarė Raslanaitė 

už draugiškumą, 
nuoširdumą, 

atsakomybės jausmą. 



5b klasė 

 Karolis Streikus 

už nuoširdumą, 
atsakingumą, bičiulystės 

puoselėjimą ir 
pasiekimus sporte. 



6a klasė 

 Augustė Žiezdrytė 

už kultūringą elgesį, 
draugiškumą,  

toleranciją, subtilumą ir 
atsakingumą. 



6a klasė 

 Martynas Trainys 

už iniciatyvumą, 
 geranoriškumą, iššūkių 

nebijojimą, 
 komunikabilumą ir 

savarankiškumą. 



6b klasė 

 Emilija Narkūnaitė 

už   pagalbą draugams, 
pagarbą mokytojams. 



 Emilija Vaičytė 

6b klasė 

už  atsakingumą ir 
pilietiškumą. 



7a klasė 

 Neda Klezaitė 

už imlumą naujovėms ir 
pozityvumą. 



7a klasė 

 Justas Laučius 

už punktualumą, gražią 
rašyseną, ramybę ir 

nuoširdumą. 



7b klasė 

 Viltė Zarankaitė 

už subtilumą, stropumą 
ir taktišką elgesį. 



8a klasė 

 Gabija Tumelionytė 

už pareigingumą, 
toleranciją, 

 pagarbą mokyklos 
darbuotojams.  



8a klasė 

 Justas Gaučys 

už nuoširdumą, žodžio 
laikymąsi, pagalbą 

bendraklasiams. 



8b klasė 

 Dovydas Mintautas 

už diplomatiškumą, 
inteligenciją,  

taktišką elgesį,  
gebėjimą išsakyti tiesą. 



8b klasė 

 Liucija Grušeckaitė 

už akiračio plėtimą, 
dalijimąsi geromis 

patirtimis, santūrumą. 



Metų vyturiukė 
Metų vyturiukas 

 Gabija  
              Tumelionytė, 8a  

 Dovydas  
             Mintautas, 8b  
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 Jūratei Čepukienei 
už bendradarbiavimą su mokykla ir 

pagalbą organizuojant kalėdinę šventę. 

 Deimantei Giriačijienei 
už bendradarbiavimą su mokykla ir pagalbą 

organizuojant kalėdinę šventę klasės mokiniams. 



 Vilmai Paukštytei 
už kalėdinius suvenyrus. 

 Jolitai Trinkūnienei 
už klasės papuošimą savo rankų darbo gaminiais. 



 Ilonai Vanagienei 
už pamokymą, kaip  pasigaminti oliziuką. 

 Lilijai Tarasevičienei 
už aktyvią veiklą organizuojant pagalbą ir 

nuoširdų rūpinimąsi vaikų saugumu 



 Vaidai Laurinavičienei 

už padovanotas knygutes  
klasės bibliotekėlei. 

 Ligitai Drobelienei 



 Linai Šakėnienei 
už obuolius ir gudobelės vaisius. 

 Ramunei Sejūnaitei 
už nėrinius klasės mergaitėms. 



 Ramutei Paukštei 
už Helovino šventės simbolį - moliūgą. 

 Regimantui Silickui 
už popierių mokslui ir kūrybai. 
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 Algirdui Kižiui 
už išradingą istorijos perteikimą ir 

pilietinį mokinių ugdymą. 

Istorijos mokytojui 

 Ramunei Sabaliauskienei, 
 Rimai Paukštienei 

Anglų kalbos mokytojoms 

už projektines veiklas, dėl kurių pasaulis 
mokiniams yra platus ir nesvetimas. 



 Valdai Bikutei 
Biologijos mokytojai 

už mokslo tiesų populiarinimą ir 
patyriminį mokinių ugdymą. 

už mokinių kūrybinių galių atvėrimą. 

 Edita Ramelienei 
Dailės mokytojai 



 Loretai Januškevičienei 
Pradinių klasių mokytojai 

už mokinių gamtamokslinį ugdymą ir 
gerosios patirties sklaidą. 

 Jovitai Paukštytei 
Technologijų mokytojai 

už keramikos meno  
subtilybių perteikimą mokiniams. 

 Jolantai Snieganei 
Lietuvių kalbos mokytojai 

už mokinių oratorinių  
gebėjimų ugdymą. 



 Linui Vaitiekėnui 
Muzikos mokytojui 

už originalumo elementus pamokose. 

 Reginai Šinkūnienei 
už optimizmo išsaugojimą einant per 

pedagoginio kelio kliūtis. 

Pradinių klasių mokytojai 



bibliotekininkei  

Danutei Slavinskienei  

,,Metų darbuotojo‘‘ 
nominacija skiriama 

už dėmesingumą mokiniams, 
kolegoms ir prasmingus 

renginius skaitykloje. 
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Iki kitų susitikimų! 
 
 


