


1a klasė

Nikitai Zverev

už pastangas 
mokantis kalbėti, 

skaityti ir 
rašyti lietuviškai.



1a klasė

Eisvinai Pelikšaitei

už stropumą.



1b klasė

Gabrielei Petrulionytei

už puikų mokymąsi,
stropumą ir 

pavyzdingą elgesį.



1b klasė

Kajui Smolskui

už puikų mokymąsi, 
stropumą

ir pavyzdingą 
elgesį.



2a klasė

Milanai Valytei

už atsakingumą, 
rūpestingumą, 

draugiškumą 
ir gerą mokymąsi.



2a klasė

Domantui Mirapolskui

už atsakingumą, 
rūpestingumą 

ir draugiškumą.



2b klasė

Paulai Patricijai 
Kaušylaitei

už smalsumą, 
sumanumą, 

kūrybingumą, 
aktyvumą, 

draugiškumą. 



2b klasė

Vėjui Laškovui

už draugiškumą,
kūrybiškumą, 

sumanumą 
ir nuoširdumą.



3a klasė

Miglei Urbanovičiūtei

už aktyvią popamokinę 
veiklą, meilę knygai, 

draugiškumą, 
nuoširdumą ir gerus 
pasiekimus moksle.



3a klasė

Gyčiui Učkuroniui

už puikius mokymosi 
pasiekimus, kultūringą 

elgesį, pagalbą draugams, 
laimėjimus konkursuose

,,Protų mūšis“ ir ,,Kengūra“.



3b klasė

Benui Dičiui

už nuoširdumą, 
draugiškumą, 

toleranciją, 
supratingumą, pagalbą 

klasės draugams.



3b klasė

už nuoširdumą, 
draugiškumą, 

toleranciją, 
supratingumą, pagalbą 

klasės draugams.

Gabiai Milei



4a klasė

Ąžuolui Kavaliauskui

už ūkišką pagalbą 
klasiokams ir 

mokytojai.



4a klasė

Gustei Garunkštytei

už draugiškumą ir 
gerumą.



4b klasė

Gintarei Emilijai
Meidutei

už geras 
matematikos 

žinias ir 
sportiškumą.



4b klasė

Vejūnei Martinėnaitei

už gerus 
mokymosi 

rezultatus ir 
santūrumą.





5a klasė

už puikų mokymąsi, 
aktyvų dalyvavimą 

mokinių savivaldoje ir 
Erasmus+ projekte 

„Iššūkis“, draugiškumą 
ir švelnumą.

Emai Laurinavičiūtei



5a klasė

Edvinui Drobeliui

už puikų mokymąsi, 
pareigingumą, išradingas 

idėjas, aktyvumą 
mokinių savivaldoje, 

pagalbą draugams bei 
pozityvumą.



5b klasė

Godai Steponavičiūtei

už iniciatyvumą ir 
aktyvų dalyvavimą 

klasės veiklose, 
pamokėles 1b 

klasės mokiniams.



5b klasė

Adrijui Palubinskui

už energiją ginant 
mokyklos garbę 

kvadrato ir futbolo 
varžybose.



6a klasė

Ugnei Kvartūnaitei

už mandagumą, 
drausmingumą, 

pareigingumą, 
dalyvavimą įvairiose 

varžybose, puikų 
mokymąsi.



6a klasė

Ugniui Timofejevui
už mandagumą, 

paslaugumą, 
dėmesingumą, darbą 

mokyklos taryboje, 
puikų mokymąsi.



7a klasė

Gabijai Šlepetytei

už atsakingumą ir atkaklumą, 
ramybę ir tylų aktyvumą, 

gebėjimą nuosekliai tyrinėti 
ir tyrinėjimo rezultatus 

kūrybiškai pateikti.



7a klasė

Arminui Čekuoliui 

už savitumą ir 
trumpiausių eilėraščių 

rašymą (haiku), 
gebėjimą greitai ir gerai 

bei puikiai derinti 
mokslus ir futbolą.



8a klasė

Modestui Butkevičiui

už intelegentiškumą 
ir pagarbų elgesį su 

bendruomenės 
nariais. 



8b klasė

Kotrynai Černiauskaitei

už iniciatyvumą ir aktyvų 
dalyvavimą progimnazijos 

veikloje, pagalbą klasės 
vadovei, geranorišką ir 

nuoširdų bendravimą su 
bendruomenės nariais.



8b klasė

Matui Malinauskui

už aktyvią socialinę veiklą, 
aktyvų dalyvavimą 

progimnazijos veikloje, 
pagalbą klasės vadovei, 
geranorišką ir nuoširdų 

bendravimą su 
bendruomenės nariais.





Metų vyturiukas
Metų vyturiukė

Benas Dičius, 
3b 

Miglė Urbanovičiūtė,
3a



Metų vyturiukė
Metų vyturiukas

Kotryna 
Černiauskaitė, 8b 

Arminas 
Čekuolis, 7a 





Vaidai Laurinavičienei
už iniciatyvų 5a klasės mokinių ir mokinių  

tėvų bendruomenės telikimą

Kristina Misiūnaitei - Saveljevai
Už gerą ir dosnią širdį.



Annai Maknienei
Už edukacinę išvyką į Utenos regioninį 

profesinio mokymo centrą.

Miglei Sabaliauskienei
už aktyvią veiklą klasės gyvenime, mokinių 

supažindinimą su valstybės tarnautojo ir bitininko 
profesijomis



Ramintai Vyšniauskienei
už pagalbą organizuojant klasėje renginius.

Daliui  Tiriliui
už klasės rūbinėlėje padarytą suoliuką.



už pagalbą kuriant filmuką 
respublikiniam projektui

„Darom bangą 

Gintautui Streikui



Lilijai Tarasevičienei
už Kalėdines dovanėles.

Editai Valienei
Už rūpestingumą ir visapusišką 

buitinę pagalbą mokiniams ir 
mokytojai mokymo procese.



Editai Valiulienei
už pilietiškumą.

Giedriui Petrauskui
už Kalėdinę šventę mokyklos bendruomenei.





ANAI OVČINIKOVAI
Už diplomatiškumą, taktiškumą, 

toleranciją
.

Rusų kalbos mokytojai

Ramunei Sabaliauskienei

Anglų kalbos mokytojai

Už įdomias pamokas, 
„ERASMUS+“ 

projekto veiklas.



VIRGINIJAI GRAŽIENEI
Lietuvių kalbos mokytojai

už reiklumą, skatinimą dirbti papildomai, už 
pastangas mokant pakantumo, atsakingumo, 

punktualumo
.

už nuoširdų bendravimą, rūpestingumą, kantrumą, įdomias 
klasės valandėles, „ERASMUS+“ projekto veiklas.

Rimai Paukštienei
Anglų kalbos mokytojai



Jovitai Paukštytei
Technologijų mokytojai

už kūrybines dovanas ir patriotinį mokinių 
ugdymą.

Jolantai Kurkulienei
Už geranorišką ir profesionalią logopedo 

pagalbą.
.

Spec. pedagogei



AUDRONEI 
ŽIULIENEI

,,Metų darbuotojo‘‘ 
nominacija skiriama

užkasdienį triūsą, 
kruopštumą, 

tvarkingą ir švarią
mokyklos aplinką.

.

JOLANTAI 

RAKAUSKIENEI
už sąžiningą, kruopštų ir 

rūpestingą darbą, kad jūsų 

pastangomis visada galime 

džiaugtis švariomis klasėmis.



Linui Vaitiekėnui
Muzikos mokytojui

už nuoširdų bendravimą su mokiniais, 
gebėjimą užimti mokinius.

ARTŪRUI SAVICKUI
Už supratingumą, humoro jausmą,  

skatinimą sportuoti, dalyvauti varžybose
.

Kūno kultūros mokytojui



SVEIKINAME LIETUVOS ČEMPIONES

• Daubaraitė Karolina 6b

• Dičiūtė Goda 1a

• Kvartūnaitė Ugnė 6a

• Laurinavičiūtė Ema 5a

• Maželytė Viltė 4b

• Meidutė Gintarė Emilija 4b

• Naprytė Viktorija 4b

• Prontkelevičiūtė Dominyka 6b

• Savickaitė Gabrielė 6b

• Sinkevičiūtė Miglė 2a



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 




