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  Organizatorius Pavadinimas 
Mokinio  

vardas, pavardė 

Mokytojo  

vardas, pavardė 
Laimėjimas Data 

2018–2019 m. m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kauno miesto mokinių kūrybinės 

raiškos konkurse „Lietuvai, 

tėvynei savo“ laimėjus I vietą 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazijos 

komanda 

(Aušra Paliukaitienė) 
Diplomas 

(I vieta) 
2019 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už aktyvų dalyvavimą Kauno 

miesto mokinių kūrybinės raiškos 

konkurse „Lietuvai, tėvynei 

savo“ 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

ansamblis 

(Aušra Paliukaitienė) Padėka 2019 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno mokyklų žaidynių štangos 

spaudimo varžybose laimėjus II-

ąją vietą 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda 

(Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-02-07 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno mokyklų žaidynių 

merginų smiginio varžybose 

laimėjus III-ąją vietą 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda 

(Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-03-04 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Už komandos, laimėjusios 

trečiąją vietą Kauno mokyklų 

žaidynių merginų smiginio 

varžybose paruošimą. 

 Vidas Grigonis Padėkos raštas 2019-03-04 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno mokyklų žaidynių vaikinų 

smiginio varžybose laimėjus I 

vietą. 

Tomas Kerturakis 

Džiugas Stankevičius 
(Vidas Grigonis) 

Diplomas 

(I vieta) 
2019-03-07 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Už komandos, laimėjusios 

trečiąją vietą Kauno mokyklų 

žaidynių merginų smiginio 

varžybose paruošimą. 

 (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-03-04 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Už komandos, laimėjusios 

pirmąją vietą Kauno mokyklų 

žaidynių vaikinų  smiginio 

varžybose paruošimą. 

 Vidas Grigonis Padėkos raštas 2019-03-07 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunučių grupėje, 
Benas Balsevičius  

Diplomas 

(I vieta) 
2019-03-09 
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svorio kat. iki 68 kg iškovojusį I 

vietą. 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 85 kg iškovojusį I 

vietą. 

Kajus Bovainis  
Diplomas 

(I vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 58 kg iškovojusį II 

vietą. 

Augustas Kučinskas  
Diplomas 

(II vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 63 kg iškovojusį II 

vietą. 

Dovydas Bauža  
Diplomas 

(II vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunučių grupėje, 

svorio kat. iki 63 kg iškovojusį II 

vietą. 

Dovydas Bauža  
Diplomas 

(II vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunučių grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį II 

vietą. 

Kajus Bovainis  
Diplomas 

(II vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, suaugusiųjų grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį III 

vietą. 

Lukas Čepaitis  
Diplomas 

(III vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį II 

vietą. 

Benas Balsevičius  
Diplomas 

(II vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 78 kg iškovojusį II 

vietą. 

Simonas Skučas  
Diplomas 

(II vieta) 
2019-03-09 
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Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 63 kg iškovojusį III 

vietą. 

Žygimantas Tamutis  
Diplomas 

(III vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį III 

vietą. 

Ignas Pukelis  
Diplomas 

(III vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos svarčių kilnojimo 

federacija 

VII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunimo grupėje, 

svorio kat. iki 78 kg iškovojusį III 

vietą. 

Simonas Skučas  
Diplomas 

(III vieta) 
2019-03-09 

Lietuvos neįgaliųjų sporto 

federacija 

Lietuvos žmonių su fizine negalia 

plaukimo čempionate 100 m 

laisvu stiliumi iškovojus I vietą. 

Saulius Šatinskas  
Diplomas 

(I vieta) 
2019 m. kovas 

Lietuvos neįgaliųjų sporto 

federacija 

Lietuvos žmonių su fizine negalia 

plaukimo čempionate 200 m 

laisvu stiliumi iškovojus I vietą. 

Saulius Šatinskas  
Diplomas 

(I vieta) 
2019 m. kovas 

 

Už dalyvavimą Kovo 11-osios 

pėsčiųjų žygyje „Lietuvai – 

jaunąsias jėgas!“, skirtame 

paminėti LLKS Prezidiumo 

tarybos pirmininko gen. Jono 

Žemaičio-Vytauto 110-ąsias 

gimimo metines, knygnešio dieną 

bei Lietuvos nepriklausomybės 

kovų atminimo metus. 

Brigita Babonaitė 

Gytis Budreika 

Simona Čujanaitė 

Erika Eivaitė 

Tomas Mikalauskas 

Vaiva Požėlaitė 

Ieva Radvilavičiūtė 

Ugnė Virvičiūtė 

Karina Vitkutė 

Smiltė Žukauskaitė 

 

Dr. Daiva Garnienė 

Eglė Skaidrė 

Stravinskienė 

 

Diplomas 2019-03-16 

Kauno miesto savivaldybės 

Švietimo skyrius, 

Visuomenės sveikatos 

biuras 

Nacionalinis visuomenės 

Už dalyvavimą Kauno miesto 

ugdymo įstaigų 8–11 klasių 

mokinių konkurse „Drauge 

nugalėkime TB!“ 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda 

(Visuomenės sveikatos 

specialistė 

Jurgita Naujokaitė) 

Padėka 2019 m. 
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sveikatos centras prie 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

Kauno rajono Švietimo 

centras 

Lietuvos mokinių dainuojamosios 

poezijos konkurso Kauno regiono 

atrankos turo I vietos 

laimėtojoms 

Duetas V. Golubkevičiūtė 

ir R. Balandytė 
 

Diplomas 

(I vieta) 
2019-03-19 

Kauno informacinių 

technologijų mokykla 

Už dalyvavimą konkūre „IT... ar 

be jų gali?“ 
Gimnazijos komanda  Padėka 2019-03-27 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunučių grupėje, 

svorio kat. virš 78 kg iškovojusį I 

vietą. 

Kajus Bovainis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(I vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 85 kg iškovojusį I 

vietą. 

Kajus Bovainis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(I vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunučių grupėje, 

svorio kat. iki 78 kg iškovojusį II 

vietą. 

Simonas Skučas (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 78 kg iškovojusį II 

vietą. 

Simonas Skučas (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, suaugusiųjų grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį II 

vietą. 

Lukas Čepaitis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunimo grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį II 

vietą. 

Lukas Čepaitis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo XXI atvirame LSKF dvikovės Augustas Kučinskas (Vidas Grigonis) Diplomas 2019-04-06 
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federacija čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 63 kg iškovojusį II 

vietą. 

(II vieta) 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunimo grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį III 

vietą. 

Lukas Čepaitis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį II 

vietą. 

Ignas Pukelis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kat. iki 63 kg iškovojusį III 

vietą. 

Žygimantas Tamutis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-04-06 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

XXI atvirame LSKF dvikovės 

čempionate, jaunučių grupėje, 

svorio kat. iki 68 kg iškovojusį II 

vietą. 

Žygimantas Tamutis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-04-06 

 

Dalyvavo KINGS matematikos 

olimpiados finale ir pasiekė 

antrąjį žinių lygmenį savo 

amžiaus grupėje. 

Emilija Bulytė  
Diplomas 

(II lygmuo) 
2019-04-06 

 

Dalyvavo KINGS matematikos 

olimpiados finale ir pasiekė 

trečiąjį žinių lygmenį savo 

amžiaus grupėje. 

Aistė Krasauskaitė  
Diplomas 

(III lygmuo) 
2019-04-06 

Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazija 

Komandai, dalyvavusiai lietuvių 

kalbos ir literatūros žinių 

konkurse „Kartojimas – mokslų 

motina“, užėmusiai III vietą. 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda 

 
Diplomas 

(III vieta) 
2019 m. 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

2019 m. dalyvavo 

respublikiniame 9–12 klasių 

mokinių meninių-mokslinių 

Auksė Starkauskaitė 

Mintautas Krūminš 
 

Pažymėjimas 

(II vieta) 
2019-04-05 
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darbų konkurse „Laisvės 

kontūrai“ darbas laimėjo antrąją 

vietą, darbo tema „Žmogus be 

meilės – žmogus be gyvenimo. 

Giesmė „Išmokyk mylėti“ 

Kauno miesto savivaldybės 

Kauno miesto meras 

Užėmusiai III vietą, už sėkmingą 

dalyvavimą Vytauto Didžiojo 

universiteto surengtoje 

septintojoje Kauno istorijos 

olimpiadoje. Linki nuolat 

tobulėti, siekti užsibrėžtų tikslų ir 

drąsiai priimti naujus iššūkius. 

Miglė Bernatonytė 
(Juozapas 

Blauzdžiūnas) 
Padėka 2019-04-11 

Vytauto Didžiojo 

universiteto Humanitarinių 

mokslų fakulteto Kauno 

istorijos centras 

7-oje VDU Kauno istorijos 

olimpiadoje 9–10 klasių grupėje 

užėmus III vietą. 

Miglė Bernatonytė 
(Juozapas 

Blauzdžiūnas) 

Diplomas 

(III vieta) 
2019-04-11 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Laimėjusiai Lietuvos mokinių 

dainuojamosios poezijos 

konkurse (dueto nominacija) 

Viktorija Golubkevičiūtė (Rasa Atkočiūnienė) 
Diplomas 

(I laipsnio) 
2019-04-12 

 

Pirmosios vietos nugalėtojui.  

Už aktyvų savanorišką 

dalyvavimą renginyje-poezijos 

konkurse „Remiuosi į tave, laiko 

patikrintas eilėrašti“ 

Tomas Mikalauskas (Rasa Atkočiūnienė) 
Padėkos raštas 

(I vieta) 
2019-05-11 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno mokyklų žaidynių 

merginų turizmo varžybose 

laimėjus III-ąją vietą 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija: 

Luka Pastelytė 

Kamilė Kregždytė 

Miglė Kavaliauskiatė 

Katryna Birgėlaitė 

 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-05-14 

Kauno sporto mokykla 

„Startas“ 

Už komandos laimėjusios trečiąją 

vietą Kauno mokyklų žaidynių 

merginų turizmo varžybose 

paruošimą 

 
Eglė Skaidrė 

Stravinskienė 
Padėkos raštas 2019-05-14 
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Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

Už bendruomenės iniciatyvą 

dalyvauti nacionaliniame saugaus 

elgesio vandenyje ir prie vandens 

telkinių konkurse „Mano 

mokykla gali“ 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija 
 Padėka 2019 m. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

Už aktyvų dalyvavimą 

nacionaliniame saugaus elgesio 

vandenyje ir prie vandens telkinių 

konkurse „Mano mokykla gali“ 

IIe klasė  Padėka 2019 m. 

Maironio lietuvių literatūros 

muziejus 

Salomėjos Nėries 

memorialinis muziejus 

Už dalyvavimą Kauno apskrities 

moksleivių kūrybinėse dirbtuvėse 

„S. Nėries gyvenimo ir kūrybos 

ženklai laikinojoje sostinėje“, 

skirtą laikinosios sostinės 

šimtmečiui. 

Austėja Belskaitė  Padėka 2019 m. 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Tapybos, fotografijos, žemės 

meno projekte – plenere 

„Sustabdyta pavasario akimirka 

aplink Pelėdų kalną“ 9–10 

klasių grupėje užėmusiai I vietą 

Evelina Sakalauskaitė  
Diplomas 

(I vieta) 
2019 m. 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Tapybos, fotografijos, žemės 

meno projekte – plenere 

„Sustabdyta pavasario akimirka 

aplink Pelėdų kalną“ 11–12 

klasių grupėje užėmusiai I vietą 

Otilija Strimaitytė  
Diplomas 

(I vieta) 
2019 m. 

Lietuvos fizikos mokytojų 

asociacija 

Respublikiniame mokinių 

kūrybinių darbų konkurse 

„Fizikos bandymai aplink mus“ 
9 klasių Video sekcijoje 

pateikusiai darbą „Elektros 

srovės laidininkai ir izoliatoriai“ 
skiriama Nominacija už techninį 

kūrybiškumą 

Evelina Sakalauskaitė  

Padėka 

(Nominacija už 

techninį 

kūrybiškumą) 

2019 m. 

Lietuvos gyventojų Dėkoja nacionalinio konkurso Evelina Sakalauskaitė  Pažymėjimas 2019 m.  
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genocido ir rezistencijos 

tyrimo centras 

 

„Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ dalyviui. 

2019–2020 m. m. 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

VDU užsienio kalbų institutas 

pažymi, kad Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija aktyviai 

prisidėjo organizuojant Europos 

kalbų dienos renginį „Posakių 

varžybos“ 2019-09-26. 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija 
 

Pažymėjimas 

Nr. 19-486(6712) 

2019 m. 

rugsėjis 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už aktyvų dalyvavimą Kauno 

miesto ugdymo įstaigų 5–12 

klasių mokinių ir mokytojų 

forume „Sveika gyvensena 

sveikam rytojui“ 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

mokiniai 

Eglė Skaidrė 

Stravinskienė 
Padėka 

2019 m. 

spalis 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Tapybos, fotografijos, žemės 

meno projekte-plenere „Pajausk 

rudenį. Ženklai ir atspindžiai 

Kauno tarpukario 

architektūroje“ 9–10 klasių 

grupėje užėmusiai II vietą 

Evelina Sakalauskaitė (Jūratė Petrauskienė) 
Diplomas 

(II vieta) 

2019 m. 

spalis 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Tapybos, fotografijos, žemės 

meno projekte-plenere „Pajausk 

rudenį. Ženklai ir atspindžiai 

Kauno tarpukario 

architektūroje“ 11–12 klasių 

grupėje užėmusiai III vietą 

Karolina Demikytė (Jūratė Petrauskienė) 
Diplomas 

(III vieta) 

2019 m. 

spalis 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Už kūrybines iniciatyvas ir 

dalyvavimą tapybos, fotografijos, 

žemės meno projekte-plenere 

„Pajausk rudenį. Ženklai ir 

atspindžiai Kauno tarpukario 

architektūroje“ 

Rusnė Andrulevičiūtė 

Ugnė Rokaitė 
(Jūratė Petrauskienė) Padėka 

2019 m. 

spalis 
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Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 

mokinių orientavimosi varžybose 

„X trasa“ BM amžiaus grupėje 

laimėjusiai III vietą 

Gabija Bajorinaitė (E. S. Stravinskienė) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-10-17 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 

mokinių orientavimosi varžybose 

„X trasa“ AV amžiaus grupėje 

laimėjusiai III vietą 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda 

(J. Šilingienė) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-10-17 

Pirmosios medicinos 

pagalbos mokymo centras 

„Irta“ 

Kauno „Santaros“ gimnazija 

Lietuvos paramedikų 

asociacija 

Už dalyvavimą Lietuvos mokyklų 

Pirmosios medicinos pagalbos 

varžybose 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda: 

Lukas Gurskas 

Gustas Buinickas 

Meda Stašaitytė 

 Padėka 2019-10-25 

Lietuvos dailės akademijos 

Kauno fakultetas 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Dalyvavo respublikiniame 5–12 

klasių mokinių tapybos darbų 

konkurse „Spalvos ir vaizduotės 

galia“ 

Otilija Strimaitytė (J. Petrauskienė) Pažymėjimas 2019-11-08 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius 

Dalyvavusiems Kauno miesto 

ugdymo įstaigų 9–12 klasių 

mokinių projekto „Laikinosios 

sostinės žiedas“ konkurse 

„Kauno miesto raktas“ su QR 

CODE bei Sun Vote 

programomis ir laimėjusiai II 

vietą 

Naglis Grasmanas 

Aurimas Gūžys 

Gabrielė Mačiulytė 

Rokas Žekas 

Jurgita Šilingienė 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-11-15 

Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakultetas 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

I vieta respublikiniame 9–10 

klasių mokinių tapybos darbų 

konkurse „Spalvos ir vaizduotės 

galia“ 

Rusnė Andrulevičiūtė  
Diplomas 

(I vieta) 
2019-11-19 

Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakultetas 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Už mokinės Rusnės 

Andrulevičiūtės (I vieta) meninį 

lavinimą ir parengimą 

respublikiniam 9–10 klasių 

 Jūratė Patrauskienė Padėka 2019-11-19 
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mokinių tapybos darbų konkursui 

„Spalvos ir vaizduotės galia“  

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Kauno Maironio universitetinės 

gimnazijos II klasės mokinei, 

Tarptautiniame 5–12 klasių 

mokinių dienoraščio konkurse 

„Tylėti sunku“ devintų-dešimtų 

klasių grupėje, laimėjusiai III 

vietą 

Miglė Bernatonytė (Rita Endriukaitienė) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019 m. 

Kauno „Saulės“ gimnazija 
Dalyvavus gamtamoksliniame 

turnyre „Žinau, moku, galiu“ 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda 

(D. Krilavičienė) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-11-21 

Lietuvos Respublikos 

Seimas 

Nuoširdžiai dėkoja už 

dalyvavimą Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 

(gimnazijos I–IV) klasių mokinių 

viktorinoje „Moderniojo 

parlamentarizmo ištakos 

Kaune“. Džiaugiasi, kad esame 

Tėvynės patriotai, domimės ir 

vertiname savo šalies istorinę 

praeitį bei kuriame Lietuvos 

ateitį. Dėkoja, kad branginame 

savo valstybės istoriją. 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

bendruomenė 

 Padėka 2019-11-21 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno mokyklų žaidynių 

svarsčių kilnojimo varžybose 

laimėjus I-ąją vietą 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda 

 Diplomas 1 2019-11-27 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Už komandos, laimėjusios 

pirmąją vietą Kauno mokyklų 

žaidynių svarsčių kilnojimo 

varžybose paruošimą 

 Vidas Grigonis Padėkos daštas 2019-11-27 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno mokyklų žaidynių 

svarsčių kilnojimo varžybose 

laimėjus I-ąją vietą 

Benas Balsevičius 

Dovydas Bauža 

Kajus Bovainis 

 Diplomas 1 2019-11-27 
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Martynas Rimas 

Augustas Kučinskas 

Matas Motiejūnas 

Irmantas Sakalavičius 

Simonas Skučas 

Vytauto Didžiojo šaulių 2-

oji rinktinė 

Karininkų ramovė ir kt. 

II vieta Kauno miesto ir rajono 

moksleivių 15-asis dainų 

konkurse, skirtaeme Lietuvos 

Kariuomenės dienai paminėti 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

ansamblis 

Aušra Paliukaitienė 
Diplomas 

(III) 
2019-11-26 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Swedbank padalinių tinklo 

departamentas 

Už sėkmingą dalyvavimą 

konkurse „Aš – verslus 

novatorius“, siekimą išugdyti 

novatoriškai mąstančią 

asmenybę, gebančią 

savarankiškai ir aktyviai veikti, 

kurti naujas idėjas ir jas 

realizuoti. 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija 
(I. Danauskienė) Padėkos raštas 

2019 m. 

lapkritis 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo 

skyrius 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 9–

11 klasių mokinių saugaus eismo 

renginyje Rebusų workshop’as 

„100-oji taisyklė“ laimėjus III 

vietą 

Guostė Jančiūraitė 

Gabija Venslovaitytė 

Dominyka Ažukaitė 

Adomas Stasikonis 

Martynas Urbaitis 

Greta Grabliauskaitė 

(I. Danauskienė) 
Statulėlė 

II vieta 

2019 m. 

lapkritis 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo 

skyrius 

Už dalyvavimą Kauno miesto 

ugdymo įstaigų 9–11 klasių 

mokinių saugaus eismo renginyje 

Rebusų workshop’as „100-oji 

taisyklė“  

Iveta Antanavičiūtė 

Dominykas Piličiauskas 

Monika Sabonytė 

Justas Karosas 

Monika Žukaitė 

Paulina Gemplerytė 

(I. Danauskienė) Padėka 
2019 m. 

lapkritis 

Dailės mokytojų asociacija 

Tarptautinio mokinių meninės 

kūrybos darbų konkurso 

„Kalėdinis atvirukas“ parodos 

dalyvei (darbo pavadinimas – 

„Leliumoj“) 

Evelina Sakalauskaitė J. Petrauskienė Padėka 2019-11-27 
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Lietuvos Respublikos 

Seimas 

Nuoširdžiausiai dėkoja už 

gimnazijos dalyvavimą Lietuvos 

gimnazijų II–IV klasių mokinių 

viktorinoje „Teisė ir pareiga: 

Lietuvos Respublikos Seimo 

rinkimai 1920–1940 m.“ 
Džiaugaisi, kad vertiname ir 

puoselėjame savo šalies istoriją, 

kuriame Lietuvos ateitį. 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

bendruomenė 

 Padėka 2019-12-04 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

Antikorupciniame protmūšyje, 

skirtame Tarptautinei 

antikorupcijos dienai, užėmus III 

vietą  

Rokas Danauskas 

Justas Karosas 

Titas Mikalauskas 

Ugnė Virvičiūtė 

(I. Danauskienė) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-12-05 

Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

tarpzoninėse svarsčių kilnojimo 

varžybose svorio kategorijoje iki 

73 kg laimėjo II vietą 

Simonas Skučas (V. Grigonis) 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-12-13 

Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

tarpzoninėse svarsčių kilnojimo 

varžybose svorio kategorijoje iki 

63 kg laimėjo II vietą 

Dovydas Bauža (V. Grigonis) 
Diplomas 

(II vieta) 
2019-12-13 

Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

tarpzoninėse svarsčių kilnojimo 

varžybose svorio kategorijoje iki 

63 kg laimėjo III vietą 

Augustas Kučinskas (V. Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-12-13 

Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

tarpzoninėse svarsčių kilnojimo 

varžybose svorio kategorijoje iki 

68 kg laimėjo III vietą 

Martynas Rimas (V. Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-12-13 

Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

Švietimo, mokslo ir sporto 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

tarpzoninėse svarsčių kilnojimo 

varžybose svorio kategorijoje iki 

Matas Motiejūnas (V. Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2019-12-13 
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ministerija 65 kg laimėjo III vietą 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Už bendradarbiavimą su Vytauto 

Didžiojo universiteto Socialinių 

mokslų fakultetu, ugdant 

jaunuolius Lietuvai ir pasauliui 

socialinių mokslų srityje. 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija 
 Padėka 2019-12-12 

 


