
Mokinio vardas, pavardė, komandos 

pavadinimas

Nuopelnai Organizacijos pavadinimas Ruošusio mokytojo vardas pavardė, 

kvalifikacija

Benas Dabulis, 4c Padėka už dalyvavimą Kauno miesto 4 klasių 

mokinių anglų kalbos konkurse "English Flash - 

Kauno Milikonių progimnazija Jolita Baniulienė, anglų kalbos mokytoja 

metodininkė2 b klasė mokiniams Padėka už dalyvavimą Kauno miesto pradinių 

klasių mokinių ir jų šeimos narių piešimo ant 

asfalto parodoje ,,Mano Lietuva"

KPKC Audronė Freitakienė

2a klasės mokiniai Padėka už dalyvavimą Kauno m. pradinių klasių 

mokinių ir jų šeimos narių piešimo ant asfalto 

parodoje "Mano Lietuva" skirtą Lietuvos 100 - 

"Vaikas - mokykla - šeima" iniciatyvinė grupė Jautrutė Časinienė pradinių klasių vyr. mokytoja

2a klasės mokiniai Padėka už dalyvavimą Kauno jaunučių chorų 

festivalio "Tau, mano Mamyte" koncerte

Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia Jautrutė Časinienė pradinių klasių vyr. mokytoja

2a klasės mokiniai Padėka už dalyvavimą Lietuvos vakarų krašto 

dainų šventėje, skirtoje Lietuvos Respublikos 

atkūrimo šimtmečiui

Klaipėdos chorinė bendrija "Aukuras" Jautrutė Časinienė pradinių klasių vyr. mokytoja

2c klasė Padėka 2c klasės komandai už dalyvavimą 

Kauno miesto įstaigų renginyje "Eko-dovanos"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla

Lina Kaminskienė, mokytoja metodininkė

4b klasės mokiniai Padėka už dalyvavimą gamtos mokslų 

olimpiadoje.

Karalienės Mortos mokykla Edita Ružinskienė pradinių klasių mokytoja 

metodininkė4b klasės mokiniai PADĖKA už mokinių dalyvavimą "Draugiškoje 

SEU olimpiadoje "Dramblys" pradinėms 

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo 

asociacija.

Edita Ružinskienė pradinių klasių mokytoja 

metodininkė5-8 klasių mokiniai Dešimt I vietos laimėtojų Edukaciniame  

istorijos konkurse OLYMPIS

Olympis Daiva Sinkevičienė, istorijos mokytoja 

metodininkė5-8 klasių mokiniai Vienuolika III vietos laimėtojų Edukaciniame 

istorijos konkurse OLYMPIS

OLYMPIS Daiva Sinkevičienė, istorijos mokytoja 

metodininkėAgnė Asadauskaitė 3a, Dominyka Stokaitė 3b, 

Jokūbas Siaurodinas 3c, Ainė Stankutė 3c, 

Anetė Žukauskaitė 3c

Padėka už dalyvavimą 3 kl. mokinių rašymo 

anglų k. ir piešimo respublikiniame konkurse 

"Laiškas mokytojui 2018"

KPKC Laimutė Pranevičienė, anglų k. mokytoja 

metodininkė

Aidui Grigoravičiui Diplomas už I- ą vietą ketvirtokų gr. 

tarptautiniame matematikos konkurse PANGEA 

Vilnius International MERIDIAN School Rima Dėdynienė, mokytoja metodininkė

Akvilė Načajūtė 2a Padėka už dalyvavimą tarptautiniame antrų kl. 

mokinių trumpų vaizdo reportažų konkurse 

anglų kalba "Mano geriausias draugas".

KPKC Laimutė Pranevičienė, anglų k. mokytoja 

metodininkė

Anahit Riaubaitė 3b 2018 m. Kauno miesto atvirų rudens kroso 

pirmenybių (2007 m. ir jaun. mergaičių) 8-os 

vietos nugalėtoja

Kauno sporto mokykla „Startas“ Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Andrėja Kučinskaitė Padėka už dalyvavimą Kauno m. antrų klasių 

mokinių tarptautinio nuotolinio vaizdo 

reportažų anglų k. konkurse "Mano geriausias 

Kauno miesto švietimo skyrius, Kauno miesto 

ankstyvojo anglų k. mokymo metodinė grupė

Jolita Baniulienė

Arijus Valikonis, Laura Kaluževičiūtė, 

Laurynas Juodžiukynas

3 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Aurelijus Austynas, informacinių technologijų 

vyresnysis mokytojas

Atėnė Bružaitė 7 vieta matematikos kūrybinių darbų konkurse 

"Šimtmečio matematika"

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Augustinas Butkus 1 lygio diplomai už dalyvavimą konkursuose 

"Olympis 2018 - Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Vilma Garnionienė, mokytoja metodininkė

Augustinas Butkus 2 lygio diplomas tarptautinėje matematikos 

olimpiadoje KINGS

UAB "Mokslo karaliai" Vilma Garnionienė, mokytoja metodininkė

Augustinas Kučinskas 5a 5-8 kl. NMA matematikos olimpiados dalyvė Nacionalinė moksleivių akademija Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertėAugustinas Neifaltas 1a kl. Padėka už dalyvavimą parodoje ,,Kūryba iš 

mano rankų. Tau, Lietuva"

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazija

Asta Maslauskienė, pradinių klasių mokytoja 

metodininkėAušrinė Baranauskaitė PADĖKA už dalyvavimą respublikiniame 

kūrybinių darbųkonkurse-parodoje "Padovanok 

man angelą", kūrybiškumą, iniciatyvą, 

Pabradės Žeimenos gimnazija Jelena Comik. technologijų mokytoja

Beata Dabkutė 3b kl. Medalis ir I laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame  pasaulio paž. konkurse ,,Olympis 

2018 - Pavasario sesija“. 

UAB ,,Adventis" Audronė Misiukonienė, pradinių klasių 

mokytoja metodininkė

Deimantė Rakauskaitė 1 lygio diplomai už dalyvavimą konkursuose 

"Olympis 2018 - Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Vilma Garnionienė, mokytoja metodininkė

Deimantė Rakauskaitė 1 lygio diplomas tarptautinėje matematikos 

olimpiadoje KINGS

UAB "Mokslo karaliai" Vilma Garnionienė, mokytoja metodininkė

Dovydas Eidukevičius 5c kl. 2 vieta Kauno miesto 5-ųjų klasių istorijos 

olimpiadoje  ''Ką žinau apie Lietuvos istoriją"

Kauno Švietimo skyrius Daiva  Sinkevičienė, istorijos mokytoja 

metodininkė



Dovydas Velička Padėka už dalyvavimą tarptautiniame 

matematikos konkurse "Pangea 2018" II ture

Kauno m. švietimo skyrius ir Kauno Milikonių 

progimnazija.

EDita Ružinskienė pradinių klasių mokytoja 

metodininkė

Eglė Švėgždaitė Padėka už dalyvavimą Respublikiniame 

kūrybinių darbų konkurse "Šv. Kazimiero 

asmenybės vertybių raiška"

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija Irudija Kvitkienė, vyr. mokytoja

Elzė Butėnaitė Diplomas Kauno moksleivių aplinkotyros centras už 

dalyvavimą piešinių-plakatų parodoje-konkurse 

,,Saugokime gamtą"

Audronė Freitakienė, mokytoja metodininkė

Elzė Račkauskaitė 2c Padėka už dalyvavimą Kauno m. pradinių klasių 

ir jų šeimos narių projekte "Mano šeimos 

šventės"

Kauno Petrašiūnų progimnazija Lina Kaminskienė, mokytoja metodininkė

Ema Januškaitytė, Kamilė kazlauskaitė Padėkos raštas Kauno pilėnų progimnazija Aurelijus Austynas, informacinių technologijų, 

vyresnysis mokytojas

Ema Kepežinskaitė 1 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Ema Kepežinskaitė 8b 5-8 kl. NMA matematikos olimpiados dalyvė Nacionalinė moksleivių akademija Biruyė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Erika Lotuzytė Padėka už dalyvavimą Respublikiniame 

kūrybinių darbų konkurse "Šv. Kazimiero 

asmenybės vertybių raiška"

Kauno Šv.Kazimiero progimnazija Irudija Kvitkienė, vyr. mokytoja

Erikas Jankauskas 2 lygio diplomas tarptautinėje matematikos 

olimpiadoje KINGS

UAB "Mokslo karaliai" Vilma Garnionienė, mokytoja metodininkė

Ernestas Marozas 3 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Gabija Mančiunskaitė Padėka už kūrybines iniciatyvas ir dalyvavimą 

fotografijos, žemės meno, skulptūros projekte-

plenere "Sustabdyta pavasario akimirka Kauno 

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje"

Padėka už kūrybines iniciatyvas ir dalyvavimą 

fotografijos, žemės meno, skulptūros projekte-

plenere "Sustabdyta pavasario akimirka Kauno 

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje"

Irudija Kvitkienė, vyr. mokytoja

Gabija Mančiunskaitė, 8a kl. Padėka už kūrybines iniciatyvas ir dalyvavimą 

fotografijos, žemės meno, skulptūros projekte - 

plenere "Pajausk rudeną KaunoSenamiestyje - 

nuo tilto iki tilto"

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Irudija Kvitkienė, vyr. dailės mokytoja

Gabija Stankevičiūtė 2a Padėka už dalyvavimą kūrybinėje veikloje 

projekte ,,Gyvybės žalias medis''

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla -  

daugiafunkcinis centras

Valentina Kalėdienė , logopedė ekspertė



Gerda Biknevičiūtė PADĖKA už sėkmingą dalyvavimą ir 

pranešimo pristatymą Kauno miesto ugdymo 

įstaigų 3-12 klasių mokinių konferencijoje 

"Sveika gyvensena šiandien - galimybės ir 

perspektyvos"

Kauno miesto savivaldybės administracija, 

Švietimo skyrius, Algio Žikevičiaus saugaus 

vaiko mokykla

Jelena Comik, technologijų MM

Goda Baranauskaitė 6c 2018 m. Kauno miesto atvirų rudens kroso 

pirmenybių (2005 m. ir 2006 m. mergaičių) 10-

os vietos nugalėtoja

Kauno sporto mokykla „Startas“ Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Goda Mackevičiūtė 7 vieta matematikos kūrybinių darbų konkurse 

"Šimtmečio matematika"

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Greta Pavlenkaitė, 8c kl. Padėka už dalyvavimą Kauno miesto ir rajono 

moksleivių 14-ame dainų konkurse, skirtame 

Lietuvos Kariuomenės 100-čiui

Lietuvos Šaulių Sajunga Irudija Kvitkienė, vyr muzikos mokytoja

Greta Pavlenkaitė, 8c kl. Padėka už dalyvavimą Kauno miesto ir Kauno 

rajono mokyklų karinės- patriotinės dainos 

konkurse.

Vytauto Didžiojo karo muziejus Irudija Kvitkienė, vyr. muzikos mokytoja

Gundė Grabauskaitė 6b 5 vieta Kauno miesto 6 kl. mokinių olimpiadoje 

"Europos istorijos puslapiai"

Kauno Švietimo skyrius Daiva Sinkevičienė, MM

Gustas Mackevičius 3d Padėka tapus laureatu Kauno miesto pradinių 

klasių mokinių ir jų šeimos narių kalėdinių 

atvirukų parodoje-konkurse ,,Kalėdos, 

Kalėdos..."

KPKC, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazija

Audronė Freitakienė ,mokytoja metodininkė

Gustas Mackevičius 3d kl. Padėka tapus laureatu Kauno m. pradinių klasių 

mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių  

atvirukų parodoje - konkurse ,,Kalėdos, 

Kalėdos..." 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras , 

Iniciatyvinė grupė ,,Vaikas - mokykla - šeima"

Audronė Freitakienė, mokytoja metodininkė

Gustė Gustaitė, Evelina Kurbanbajeva, Kamilė 

Šiaulytė, 5a

Padėka už dalyvavimą konferencijoje „Sveika 

gyvensena-gyvenimo kokybė"

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazija

Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Ieva Plytaitytė, 5a Padėka už dalyvavimą konferencijoje „Sveika 

gyvensena-gyvenimo kokybė"

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazija

Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Ieva Šikšniūtė Diplomas už trečią vietą tarptautiniame 

nuotolinių vaizdo reportažų konkurse anglų 

kalba "Mano geriausias draugas".

Kauno miesto švietimo skyrius, Kauno miesto 

ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinė 

grupė

Jolita Baniulienė

Izabelė Anasova 6a 2018 m. Kauno miesto atvirų rudens kroso 

pirmenybių (2005 m. ir 2006 m. mergaičių) 5-os 

vietos nugalėtoja

Kauno sporto mokykla „Startas“ Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Jokūbas Baltakis, Barbora Dubickaitė, Markas 

Jasevičius, Ąžuolas Kažemėkas, Vytautas 

Meilūnas, Rokas Paulavičius, Vilūnė Trinskytė, 

3b kl.

Padėka už dalyvavimą matematikos konkurse 

"Kengūra"

Vilnius Audronė Misiukonienė, pradinių klasių 

mokytoja metodininkė

Jokūbas Leitanas 1 lygio diplomai už dalyvavimą konkursuose 

"Olympis 2018 - Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Vilma Garnionienė, mokytoja metodininkė



Jokūbas Leitanas 1 lygio diplomas tarptautinėje matematikos 

olimpiadoje KINGS

UAB "Mokslo karaliai" Vilma Garnionienė, mokytoja metodininkė

Joris Korženiauskas Medalis, 1 lygio diplomai už dalyvavimą 

konkursuose "Olympis 2018 - Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Vilma Garnionienė, mokytoja metodininkė

Julija Kovalenkina Padėka už dalyvavimą Respublikiniame 

kūrybinių darbų konkurse "Šv. Kazimiero 

asmenybės vertybių raiška"

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija Irudija Kvitkienė, vyr. mokytoja

Juozas Bierontas , 4c Padėka už muzikinį indėlį organizuojant"Vaikų 

muzikos dieną 2018"Kauno valstybinėje 

filharmonijoje.

Kauno valstybinė filharmonija J.Časinienė ,vyr. mokytoja

Juozas Bierontas 4c Padėka už dalyvavimą XX Lietuvos jaunesniųjų 

klasių mokinių olimpiadoje

Vilniaus universiteto Matematikos ir 

informatikos fakultetas

Jautrutė Časinienė pradinių klasių vyr. mokytoja

Juozas Bierontas, 4c Diplomas  8 tarptautinio konkurso 

"Muzikuojame dviese"

Kauno A.Kačanausko muzikos mokykla Jautrutė Časinienė ,vyr.mokytoja

Juozas Bierontas,4c Respublikinio IT konkurso "Bebras" 3 vieta Organizacinio komiteto prof. Valentina 

Dagienė,  Vilniaus universitetas.

Aurelijus Austynas, informacinių technologijų 

vyresnysis mokytojas

Juozas Bierontas,4c Diplomas NMA 5-8 klasių matematikos 

olimpiadoje užėmusį 1vietą savo amžiaus 

grupėje

Nacionalinė moksleivių akademija(NMA) Jautrutė Časinienė ,vyr.mokytoja

Juras Staškūnas 2 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Rudens sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Justė Biknevičiūtė, 5b PADĖKA užsekmingą dalyvavimą ir pranešimo 

pristatymą Kauno miesto  ugdymo įstaigų 3-12 

klasių mikinių konferencijoje "Sveika 

gyvensena šiandien - galimybės ir 

perspektyvos"

Kauno miesto savivaldybės administracija, 

švietimo skyrius, A. Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla

Jelena Comik, MM

Justė Mejaraitė 1a kl. Diplomas Kauno miesto 1-8 klasių mokinių 

meninio skaitymo konkurso ,,Deklamuoju 

Lietuvai" laureatei

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-

daugiafunkcinis centras

Asta Maslauskienė, pradinių klasių mokytoja 

metodininkė

Justė Mejaraitė 1a kl. Padėka už dalyvavimą Kauno miesto I-II klasių 

kūrybiniame projekte-konkurse ,,Žodelis 

širdelėn - 2018"

Kauno ,,Nemuno" mokykla-daugiafunkcinis 

centras

Asta Maslauskienė, pradinių klasių mokytoja 

metodininkė

Kajus Jasiulionis 4b, Kamilė Načajūtė 4a Padėka už dalyvavimą Kauno m. 4 klasių 

mokinių anglų k. konkurse "English Flash - 

2018"

Kauno Milikonių progimnazija Laimutė Pranevičienė, anglų k. mokytoja 

metodininkė

Kauno Žaliakalnio progimnazijos 8-ųjų klasių 

mokinių komandai

PADĖKA už dalyvavimą mokinių protų mūšyje 

"Lietuvai 100"

Kauno Antano Smetonos gimnazija Jurgita Miller, anglų k. vyr. mokytoja

Kauno Žaliakalnio progimnazijos komanda: 

Elzė Lukoševičiūtė ir Mykolas Kulbickas

Diplomas I vieta Respublikiniame mokinių VEX IQ robotų 

varžybos

Technologijų mokytojas metodininkas 

Raimondas Kazlauskas



Kauno Žaliakalnio progimnazijos komandai PADĖKA už dalyvavimą Kauno miesto ugdymo 

įstaigų rengenyje "Eko-dovanos".

Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla Jelena Comik, MM

Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių 

komanda

PADĖKA už dalyvavimą protų mūšyje-

viktorinoje "I come from Lithuania"

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazija

Jurgita Miller, anglų k. vyr. mokytoja

Kipras Zelenkovas 1 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Klaudija Jasiulionytė Padėka už kūrybines iniciatyvas ir dalyvavimą 

fotografijos, žemės meno, skulptūros projekte-

plenere "Sustabdyta pavasario akimirka Kauno 

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje"

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Irudija kvitkienė, vyr. mokytoja

Kotryna Kaltanaitė 16 vieta Kauno miesto 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiadoje

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Kotryna Kaltanaitė 2 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Kotryna Šakinytė 3b kl. Padėka už dalyvavimą tarptautiniame pradinių 

klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurse 

,,Skaitau lietuvišką pasaką" 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija Audronė Misiukonienė, pradinių klasių 

mokytoja metodininkė

Kristijonas Čiūta II vieta 2018 metų geografijos olimpiadoje 

"Mano gaublys" tarp aštuntos klasės mokinių 

Lietuvos Geografijos mokytojų asocijacija Irena Straukienė

Laura Kaluževičiūtė 6c 3 vieta Kauno miesto 6 kl. mokinių olimpiadoje 

"Europos istorijos puslapiai"

Kauno Švietimo skyrius Daiva Sinkevičienė, MM

Laura Kaluževičiūtė, 6c III vieta Kauno miesto istorijos olimpiadoje 

Europos istorijos puslapiai

Kauno miesto švietimo skyrius Daiva Sinkevičienė, mokytoja metodininkė

Laurynas Juodžiukynas Padėkos raštas už IV vietą tarp  septintų klasių 

2018 Geografijos olimpiadoje "Mano Gaublys"

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija Irena Straukienė

Liepa Matilionytė 3 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Lukas Bardauskas 3 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Mantas Jakelis Padėka už dalyvavimą X-ajame Vilniaus 

stendinių modelių parodoje-konkurse.

Modeliuok.lt, Vilnius Technologijų mokytojas Raimondas Kazlauskas



Maria Palšauskaitė 3 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Markas Jasevičius, Saulė Juškytė 3b kl. Medalis ir I laipsnio diplomai Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse ,,Olympis 

2018-Pavasario sesija"

UAB ,,Adventis" Audronė Misiukonienė, pradinių klasių 

mokytoja metodininkė

Martyna Laptevaitė 3 vieta matematikos kūrybinių darbų konkurse 

"Šimtmečio matematika"

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Martyna Laptevaitė 24 vieta Kauno miesto 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiadoje ?

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius?

Birutė Narijauskaitė,  matematikos mokytoja 

ekspertė

Martyna Vybornaitė 2 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Matas kapočius, Radvilė valatkaitė, Rytis 

Šlefendoras

2 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Aurelijus Austynas,  informacinių technologijų 

vyresnysis mokytojas

Meda Charlotte Marchal, Enrika Račaitė, 

Viktorija Neifaltaitė, Gabija Bernotaitytė, Goda 

Baranauskaitė, Aušrinė Baranauskaitė, Ainė 

Jucevičiūtė, Nikole Venckutė, Luna 

Apanavičiūtė

2018 m. Kauno mokyklų žaidynių kvadrato 

varžybų II etapo dalyvės

LMŽ, Kauno Žiburio progimnazija Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Miglė Bušauskaitė, Meda Charlotte Marchal, 

Enrika Račaitė, Viktorija Neifaltaitė, Gabija 

Bernotaitytė, Goda Baranauskaitė, Aušrinė 

Baranauskaitė, Ainė Jucevičiūtė, Emilija 

Pauliučenkaitė, Nikole Venckutė

2018 m.  Kauno mokyklų žaidynių kvadrato 

varžybų I etapo nugalėtojos 

LMŽ, Kauno Kovo 11-osios gimnazija Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Modesta Kazakauskaitė Padėka už dalyvavimą konkurse "Mažųjų eilės 

rusų kalba"

Kauno Vaižganto progimnazija Lilijana Kazlauskienė

Neringa Budrytė 2 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Nerita Karvelytė Padėkos raštas Kauno m. pradinių klasių mokytojų iniciatyvinė 

grupė ,,Tautinis ir pilietinis ugdymas'

Audronė Freitakienė, MM

Nerita Karvelytė Diplomas Kauno moksleivių aplinkotyros centras Audronė Freitakienė, MM

Nerita Karvelytė Padėka už dalyvavimą konkurso "Poetry 

Competition - 2018" antrajame ture ir diplomas 

už iškovotą vietą trečiajame ture.

KPKC ir Kauno Žaliakalnio progimnazija Jolita Baniulienė

Nerita Karvelytė Diplomas už originalumą Kauno miesto trečių 

klasių mokinių eilėraščių konkurse anglų kalba 

Poetry Competition - 2018".

KPKC Jolita Baniulienė



Nerita Karvelytė, 3d kl. Padėka Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir 

jų šeimos narių projekto ,, Mano šeimos 

šventės" laureatei

Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo 

skyrius sąveikos tobulinimo iniciatyvinė grupė 

,,Vaikas-mokykla-šeima"

Audronė Freitakienė, mokytoja metodininkė

Nikita Liatukaitė 4b Diplomas ir medalis 2018 m. Kauno miesto 

atvirose rudens kroso pirmenybių (2007 m. ir 

jaun. mergaičių) varžybose užėmusiai 2-ąją 

vietą

Kauno sporto mokykla „Startas“ Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Nojus Ališauskas Padėka už dalyvavimą tarptautiniame 

matematikos konkurse "Pangea 2018" II ture.

Kauno m. švietimo skyrius ir Kauno Milikonių 

progimnazija.

Edita Ružinskienė pradinių klasių mokytoja 

metodininkė

Nojus Ališauskas DIPLOMAS  I laipsnio tarptautinės 

matematikos olimpiados KINGS laimėtojas

Tarptautinė matematikos ir anglų kl. 

organizacija KINGS

Edita Ružinskienė pradinių klasių mokytoja 

metodininkė.

Nojus Ališauskas PADĖKA už dalyvavimą Kauno m. ketvirtų 

klasių mokinių matematikos olimpiadoje 

"Skaičiukas 2018" ir užėmus IV vietą

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius ir Kauno "Varpelio" pradinė 

mokykla

Edita Ružinskienė pradinių klasių mokytoja 

metodininkė

Nojus Petraitis Padėka už dalyvavimą Respublikiniame 

kūrybinių darbų konkurse "Šv. Kazimiero 

asmenybės vertybių raiška"

Kauno Šv.Kazimiero progimnazija Irudija Kvitkienė, vr. mokytoja

Paulius Mažeika 2c Diplomas už antros vietos laimėjimą 

Tarptautiniame nuotolinio vaizdo reportažų 

konkurse anglų kalba "Mano geriausias 

draugas".

Kauno miesto švietimo skyrius, Kauno miesto 

ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinė 

grupė.

Jolita Baniulienė

Pijus Starkus 5B Diplomas ir medalis 2018 m. Kauno miesto 

atvirose rudens kroso pirmenybių (2007 m. ir 

jaun. berniukų) varžybose užėmusiam 3-iąją 

vietą

Kauno sporto mokykla „Startas“ Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Radvilė Kriščiūnaitė , 4c Padėka už dalyvavimą Kauno miesto 4 klasių 

mokinių anglų kalbos konkurse "English Flash - 

2018"

Kauno Milikonių progimnazija Jolita Baniulienė, anglų kalbos mokytoja 

metodininkė

Radvilė Valatkaitė 1 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Rimantė Jankūnaitė 3 vieta matematikos kūrybinių darbų konkurse 

"Šimtmečio matematika"

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Rimantė Jankūnaitė 7 vieta Kauno miesto 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiadoje 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Rimantė Jankūnaitė 2018 m. tarptautiniame matematikos konkurse 

Kengūra pateko į geriausiųjų 50-tuką

Tarptautinio matematikos konkurso Kengūra 

organizacinis komitetas

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Rimantė Jankūnaitė 5-8 kl. NMA matematikos olimpiados dalyvė Nacionalinė moksleivių akademija Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė



Rokas Burdulis , 2a Padėka už dalyvavimą projektinėje kūrybinėje 

veikloje ,,Gyvybės žalias medis"

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla - 

daugiafunkcinis centras

Valentina Kalėdienė , logopedė ekspertė

Rugilė Kaluževičiūtė 11 vieta Kauno miesto 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiadoje

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Rugilė Kaluževičiūtė 2018 m. tarptautiniame matematikos konkurse 

"Kengūra" Kauno miesto savivaldybėje užėmė 

5 vietą

Tarptautinio matematikos konkurso Kengūra 

organizavimo komitetas

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Rugilė Kaluževičiūtė 1 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Rugilė Kaluževičiūtė 8b 4 vieta Kauno istorijos olimpiadoje "Verslas 

Kaune"

VDU Daiva Sinkevičienė, MM

Rugilė Miklyčiūtė 7b Diplomas ir medalis 2018 m. Kauno miesto 

atvirose rudens kroso pirmenybių (2005 m. ir 

2006 m. mergaičių) varžybose užėmusiai 2-ąją 

vietą

Kauno sporto mokykla „Startas“ Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Rugilė Neneškytė Padėka už dalyvavimą Respublikiniame 

kūrybinių darbų konkurse "Šv. Kazimiero 

asmenybės vertybių raiška"

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija Irudija Kvitkienė, vyr. mokytoja

Rusnė Šriupšaitė ir Ieva Telksnytė Dalyvavo IV-ų kl.mokinių lietuvių kalbos 

diktanto konkurso "Raštingiausias Kauno 

miesto pradinukas 2018" skirto Lietuvos 100-

mečiui paminėti

Kauno Vyturio gimnazija Rima Dėdynienė, mokytoja metodininkė

Rūta Tadaravičiūtė, 4c Padėka už dalyvavimą Kauno m. pradinių klasių 

mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių 

atvirukų parodoje-

konkurse"Kalėdos,Kalėdos..."

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Jautrutė Časinienė ,vyr.mokytoja

Simona Rėklaitytė 2 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Rudens sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Šachmatų būrelio komanda (Kasparas 

Jakubauskas, Adomas Valinčius, Vakaris 

Gervė, Eglė Kučiauskaitė)

III vieta Kauno miesto mokyklų žaidynių 

Šachmatų 2007 m.gimimo ir jaunesnių 

varžybose

Kauno miesto kūno kultūros ir sporto skyriaus 

Kauno Centro sporto mokykla

Irena Straukienė

Tautvydas Musulas 2b Padėka Lietuvos istorijos muziejus už dalyvavimą 

parodoje ,,Kūryba iš mano rankų" ,, Tau, 

Lietuva"

Audronė Freitakienė, mokytoja metodininkė

Titas Kaluževičius, 4 c Padėka tapus laureatu Kauno m. pradinių klasių 

mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių 

atvirukų

Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras,Iniciatyvinė grupė "Vaikas-mokykla-

šeima"

Jautrutė Časinienė ,vyr. mokytoja

Ugnė Vaškytė 5a kl. 5 vieta Kauno miesto 5-ųjų klasių istorijos 

olimpiadoje  ''Ką žinau apie Lietuvos istoriją"

Kauno Švietimo skyrius Daiva Sinkevičienė, mokytoja metodininkė



Uma Kučinskaitė Padėka už kūrybines iniciatyvas ir dalyvavimą 

fotografijos, žemės meno, skulptūros projekte-

plenere "Sustabdyta pavasario akimirka Kauno 

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje"

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Irudija Kvitkienė, vyr. mokytoja

Uma Kučinskaitė, 8a kl. Padėka už kūrybines iniciatyvas ir dalyvavimą 

fotografijo, žemės meno, skulptūros projekte - 

plenere "Pajausk redenį Kauno Senamiestyje - 

nuotilto iki tilto"

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Irudija Kvitkienė, vyr dailės mokytoja

Uršulė Kairevičiūtė Padėka už dalyvavimą konkurso "Poetry 

Competition - 2018" antrajame ture.

KPKc ir Žaliakalnio progimnazija Jolita Baniulienė

Uršulė Kairevičiūtė , 2b kl. Diplomas Dalyvavo tarptautinės KINGS olimpiados 

matematikos finale ir pasiekė antrąjį lygmenį

Audronė Freitakienė

Uršulė Kairevičiūtė , 3d Padėka Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pradinių 

klasių iniciatyvinė grupė „Vaikas-mokykla-

šeima“, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazija. 

Audronė Freitakienė, mokytoja metodininkė

Vaiva Kepežinskaitė 2 b Padėka Kauno moksleivių aplinkotyros centras už 

dalyvavimą piešinių ir plakatų parodoje-

konkurse ,,Saugokime gamtą"

Audronė Freitakienė, mokytoja metodininkė

Vaiva Sribikytė 2a Padėka už dalyvavimą Kauno miesto 2 klasių 

mokinių matematikos popietėje "Mąstau ir 

skaičiuoju 2018"

KTU inžinerijos licėjus Jautrutė Časinienė pradinių klasių vyr. mokytoja

Valdas Andriuškevičius 1 vieta Kauno miesto 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiadoje 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius

Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Valdas Andriuškevičius 3 vieta Tarptautiniame matematikos konkurse 

Pangea 2018

VIMS – International Meridian School Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Valdas Andriuškevičius 1 laipsnio diplomas Tarptautiniame 

edukaciniame matematikos konkurse "Olympis 

2018- Pavasario sesija"

UAB "Advertis" Birutė Narijauskaitė, matematikos mokytoja 

ekspertė

Vilius Mikutaitis I laipsnio diplomas Tarptautiniame lietuvių 

kalbos ir literatūros konkurse ,,Olympis 2018- 

Pavasario sesija"

UAB ,,Advertis" Audronė Freitakienė

Vilius Mikutaitis Padėka už sėkmingą dalyvavimą ir pranešimo 

skaitymą Kauno miesto ugdymo įstaigų 3-12 

klasių mokinių konferencijoje ,,Sveika 

gyvensena šiandien- galimybės ir perspektyvos"

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla

Audronė Freitakienė, mokytoja metodininkė



Vilius Mikutaitis , Uršulė Kairevičiūtė 2 b kl. Padėka KTU inžinerijos licėjus už dalyvavimą 

popietėje ,,Mąstau ir skaičiuoju 2018"

Audronė Freitakienė, MM

Viltė Butkevičiūtė 5a kl. 3 vieta Kauno miesto 5 -ųjų klasių istorijos 

olimpiadoje "Ką žinau apie Lietuvos istoriją"

Kauno Švietimo skyrius Daiva Sinkevičienė mokytoja metodininkė

Viltė Marija Kisieliūtė DIPLOMAS  II laipsnio  tarptautinės 

matematikos olimpiados KINGS laimėtoja.

Tarptautinė matematikos ir anglų kl. 

organizacija KINGS

Edita Ružinskienė pradinių klasių mokytoja 

metodininkė

Viltė-Marija Kiseliūtė 4b, Ugnius Kinduris 4b Diplomas auksinės Kengūros laimėtojams 

dalyvaujant anglų k. konkurse "Kengūra"

VKIF Laimutė Pranevičienė, mokytoja metodininkė

Vytautas Meilūnas 3b kl. Padėka už dalyvavimą Kauno miesto pradinių 

klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencijoje 

„Senų daiktų istorijos“

Kauno Žaliakalnio progimnazija Audronė Misiukonienė, pradinių klasių 

mokytoja metodininkė

Vytautas Meilūnas, 4b kl. Padėka už domėjimąsi savo šeimos, 

bendruomenės, valstybės praeitimi, tautos 

tapatumo saugojimą, puoselėjimą ir 

įprasminimą kūrybiniame darbe „Giminės 

medis“ bei dalyvaimą respublikiniame projekte 

„Giminės medis-2018“.

Kauno tautinės kultūros centras Audrone Misiukonienė, mokytoja metodininkė

Vokalonis ansamblis ,,Banga“ Padėka už puikų pasirodymą Kauno miesto ir 

rajono bendrojo ugdymomokyklų, gimnazijų ir 

neformaliojo ugdymo įstaigų 5-12 kl. mokinių 

muzikos šokio festivalyje "Valentino ritmai"

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė 

mokykla

Irudija Kvitkienė, vyr. mokytoja.

Žalakalnio progimnazijos 1-2 klasių futbolo 

komanda

II-vieta Kalėdiniame vaikų futbolo turnyre 

Babtose

Babtų gimnazija Aleksandr Rancev, mokytojas metodinikas

Žaliakalnio progimnazijos 3-4 klasių futbolo 

komanda

III-vieta Kalėdiniame vaikų futbolo turnyre 

Babtose

Babtų gimnazija Alodininkaseksandr Rancev, met

Žaliakalnio progimnazijos komanda (Rugilė 

Miklyčiūtė, Izabelė Anasova, Goda 

Baranauskaitė, Radha Kučinskaitė, Nikita 

Liatukaitė, Anahit Riaubaitė, Pijus Starkus, 

Gustas Kurkulionis, Nojus Miliauskas)

2018 m. Kauno miesto atvirų rudens kroso 

pirmenybių 9-osios vietos nugalėtojai

Kauno sporto mokykla „Startas“ Brigita Tarasevičiūtė, kūno kultūros mokytoja

Žaliakalnio progimnazijos komandai Diplomas komandai laimėjusiai I-ąją vietą 

Kauno m. bendrojo ugdymo įstaigų pradinių 

klasių mokinių edukacinėje-olimpinėje 

ekspedicijoje ,,Tarp pasaulio ir Lietuvos - 

mes""

Kauno šv. Kazimiero progimnazija Asta Maslauskienė, mokytoja metodininkė

Žaliakalnio progimnazijos komandai Padėka už dalyvavimą teisinių žinių konkurse 

„Temidė“

Kauno apskrities VPK Elana Kačerginskienė socialinė pedadogė, 

Raimundas Kazlauskas mokytojas

Žaliakalnio progimnazijos komandai ,,Draugai“ PADĖKA už dalyvavimą konkurse "Su atšvaitu 

saugus ir madingas"

Kauno apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato kelių policijos valdyba

Taisija Kovalenkina, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; Jelena Comik, technologijų mokytoja 

metodininkė



Žaliakalnio progimnazijos komandai 

..Žaliakalnio Vexiukai"

 I laipsnio DIPLOMAS Lietuvos VEX IQ 

robotų varžybose užėmus I vietą.

VŠĮ ,,Švietimo tinklas" Raimondas Kazlauskas, technologijų mokytojas, 

metodininkas

Žaliakalnio progimnazjos dramos būreliui 

,,Miniatiūra"

PADĖKA už puikų pasirodymą Kauno miesto 

ugdymo įstaigų mokinių teatrų kolektyvų 

festivalyje ,,Teatrasvydis"

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius

Ašra Reklaitienė, vyresnioji mokytoja

Žavinta Barzdžiukaitė PADĖKA už dalyvavimą Lietuvos pradinių 

klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse  

„Mano diena mokykloje“.

Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos, 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo skyrius

Edita Ružinskienė, MM


