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  Organizatorius Pavadinimas 
Mokinio  

vardas, pavardė 

Mokytojo  

vardas, pavardė 
Laimėjimas Data 

2019–2020 m. m. 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Už bendradarbiavimą su VDU 

Švietimo akademija ugdant 

būsimuosius pedagogus 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija 
 Padėka 

2020 m. 

sausis 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už meilę knygoms Kauno miesto 

mokyklų aplinkos puošimo ir 

kalėdinių kompozicijų konkurse 

„Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 

2019 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija 
 Nominacija 2020-01-08 

Tarptautinė istorinio 

teisingumo komisija 

Dėkojame, kad subūrėte 

bendruomenę paminėti Sausio 

13-ąją ir dalyvavote pilietinėje 

iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija 
 Padėka 2020-01-17 

Lietuvos geografijos 

mokytojų asociacija 

Už medalininko parengimą 

ADVENTUR geografijos žinių 

konkurse „Pažink Lietuvą ir 

pasaulį“ 

Naglis Grasmanas 

(II vieta) 

Miglė Bernatonytė 

(III vieta) 

Jurgita Šilingienė 

Padėka 

II ir III vietos 

medaliai 

2020-01-24 

Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmai 

Parodoje-konkurse „Mano 

kraštas – Lietuva“, skirtame 

sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų 

dienai.  

Rugilė Mickutė (J. Petraukienė) Grand Prix 2020 m. 

Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmai 

Parodoje-konkurse „Mano 

kraštas – Lietuva“, skirtame 

sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų 

dienai, laimėjus II vietą 

Rugilė Podvorotnikovaitė (J. Petrauskienė) II vieta 2020 m. 

Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazija 

Mokinių komandai, dalyvavusiai 

lietuvių kalbos ir literatūros žinių 

konkurse „Kartojimas – mokslų 

motina“, užėmusiai I vietą  

Emilija Vasiliauskaitė 

Gerda Veličkaitė 

Brigita Juškaitė 

Dovilė Gavelytė 

(J. Sakalienė) 
Diplomas 

(I vieta) 
2020 vasaris 

Lietuvos sveikatos mokslų Už dalyvavimą statulėlių Neringa Sadovskytė  Padėkos raštas 2020-02-09 
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universitetas konkurse „Šv. Apolonija – 

odontologų globėja“ 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Už moksleivių palydėjimą ir jų 

skatinimą kūryboje, bei už 

prisidėjimą dalyvaujant statulėlių 

konkurse „Šv. Apolonija – 

odontologų globėja“ 

 Jūratė Petrauskienė Padėkos raštas 2020-02-09 

Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto Kauno apskrities 

tarnyba 

Už dalyvavimą Lietuvos mokinių 

rašinio konkurse „Ką gyvenime 

turėčiau nuveikti, kad mane 

prisimintų?“ 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

bendruomenei 

 Padėka 2020-02-27 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno mokyklų žaidynių štangos 

spaudimo varžybose laimėjus II-

ąją vietą 

Maironio universitetinės 

gimnazijos komanda: 

Gerda Ambuldaitė 

Livija Vaitkevičiūtė 

Arminas Arlauskas 

Rokas Bagdonas 

Benas Bartkevičius 

Dovydas Bauža 

Ignas Kielė 

Augustas Kučinskas 

Dovydas Paurazas 

Deimantas Valeika 

Gustas Ževžikovas 

(V. Grigonis) 
Diplomai 

(II vieta) 
2020-02-27 

Kauno mokyklų žaidynės 

Už komandos, laimėjusios antrąją 

vietą Kauno mokyklų žaidynių 

štangos spaudimo varžybose 

paruošimą 

 Vidas Grigonis Padėkos raštas 2020-02-27 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

VIII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kategorijoje iki 85 kg 

iškovojus I vietą 

Matas Motiejūnas (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(I vieta) 
2020-02-29 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

VIII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 
Augustas Kučinskas (Vidas Grigonis) 

Diplomas 

(II vieta) 
2020-02-29 
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svorio kategorijoje iki 63 kg 

iškovojus II vietą 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

VIII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kategorijoje iki 78 kg 

iškovojus III vietą 

Benas Balsevičius (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2020-02-29 

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija 

VIII atvirame LSKF ilgo ciklo 

čempionate, jaunių grupėje, 

svorio kategorijoje iki 85 kg 

iškovojus III vietą 

Kajus Bovainis (Vidas Grigonis) 
Diplomas 

(III vieta) 
2020-02-29 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno mokyklų žaidynių vaikinų 

smiginio varžybose laimėjus I-ąją 

vietą 

Džiugas Stankevičius 

Benas Balsevičius 
 

Diplomas 

(I vieta) 
2020-03-04 

Šv. Kazimiero ordinas 

Kauno apskrities komtūrija 

Už kūrybines iniciatyvas ir jų 

sklaidą, puoselėjant Šv. 

Kazimiero vertybes ir dalyvavimą 

Kauno m. mokinių XVIII dailės 

projektyo-meninės akcijos „Šv. 

Kazimieras – lietuvių jaunio 

globėjas“ 
tema „Šventasis ir tautodailė“ 

 (Jūratė Petrauskienė) Padėka 2020-03-04 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyrius 

Kauno sporto mokykla 

„Startas“ 

Už komandos, laimėjusios 

pirmąją vietą Kauno mokyklų 

žaidynių vaikinų smiginio 

varžybose paruošimą 

 Vidas Grigonis Padėkos raštas 2020-03-04 

Kauno „Saulės“ gimnazija 

Laimėjus III vietą Kauno miesto 

bendrojo lavinimo mokyklų ir 

gimnazijų 9–11 klasių mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros 

protmūšyje „Prisiliesdamas prie 

knygos, prisilieti prie žmogaus“ 
(V. Vitmenas), skirtame paminėti 

Tautodailės ir UNESCO Pasaulio 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda: 

Ugnė Virvičiūtė 

Rasa Misiūnaitė 

Liepa Sendžikaitė 

Saulė Navalinskaitė 

 
Padėka 

(III vieta) 
2020 m. kovas 
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paveldo Lietuvoje metus, 2020 

metų rašytojus jubiliatus bei 

Lietuvos respublikos Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto iniciatyvai „Lietuvių 

kalbos dienos“ palaikyti. 

Kauno „Saulės“ gimnazija 

Už mokinių komandos paruošimą  

Kauno miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų ir gimnazijų 9–11 klasių 

mokinių lietuvių kalbos ir 

literatūros protmūšiui 

„Prisiliesdamas prie knygos, 

prisilieti prie žmogaus“ (V. 

Vitmenas), skirtame paminėti 

Tautodailės ir UNESCO Pasaulio 

paveldo Lietuvoje metus, 2020 

metų rašytojus jubiliatus bei 

Lietuvos respublikos Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto iniciatyvai „Lietuvių 

kalbos dienos“ palaikyti. 

 Judita Sakalienė Padėka 2020 m. kovas 

Kovo 11-osios gimnazija 

Tarptautiniame piešinių ir 

eilėraščių/miniatiūrų konkurse 

„Trisdešimt metų kartu su 

laisve“ I–IV kl. grupėje 

laimėjusiai I-ąją vietą. 

Evelina Sakalauskaitė  
Padėkos raštas 

(I vieta) 
2020 m. kovas 

Kovo 11-osios gimnazija 

Mokytojai, paruošusiai I vietos 

laimėtoją tarptautiniam piešinių ir 

eilėraščių /miniatiūrų konkursui 

„Trisdešimt metų kartu su 

laisve“. 

 Jūratė Petrauskienė Padėkos raštas 2020 m. kovas 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už puikų mokinių parengimą 

Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 9–12 klasių 9-ajai 

 Jurgita Šilingienė Padėka 2020 m. 
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geografijos olimpiadai „Mano 

gaublys“ 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 9–12 klasių geografijos 

olimpiadoje „Mano gaublys“ 11 

klasių etape laimėjus II vietą 

Žaltaras Cirulis Jurgita Šilingienė 
Diplomas 

(II vieta) 
2020 m. 

2020–2021 m. m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už gerą mokinių paruošimą 

Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiados pirmajam 

(miesto) etapui 

 Aušra Paliukaitienė Padėka 2020 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiados pirmajame 

(miesto) etape 9–12 klasių 

grupėje laimėjus I vietą 

Miglė Bernatonytė  
Diplomas 

(I vieta) 
2020 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiados pirmajame 

(miesto) etape 9–12 klasių 

grupėje laimėjus III vietą 

Vitas Ilekis  
Diplomas 

(III vieta) 
2020 m. 

Kauno tautinės kultūros 

centras 

Respublikinio projekto „Giminės 

medis – 2020“, skirto Pauliaus 

Galaunės 130-osioms gimimo 

metinėms ir Tautodailės metams, 

II-osios vietos laimėtojai, už 

domėjimąsi giminės kilmės 

istorija, šeimos tradicijų 

puoselėjimą ir įprasminimą 

kūrybiniame darbe „Mano 

šeimos istorija“. 

Jurgita Staškūnaitė Lina Bugorevičienė Padėka 2020 m. 

Kauno tautinės kultūros 

centras 

Respublikinio projekto „Giminės 

medis – 2020“, skirto Pauliaus 

Galaunės 130-osioms gimimo 

metinėms ir Tautodailės metams, 

Miglė Bernatonytė Viktorija Jucytė Padėka 2020 m. 
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I-osios vietos laimėtojai, už 

domėjimąsi giminės kilmės 

istorija, šeimos tradicijų 

puoselėjimą ir įprasminimą 

kūrybiniame darbe „Mano 

šeimos istorija“. 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

Nacionalinio mokinių piešinių 

konkurso, skirto Vilniaus Gaono 

ir Lietuvos žydų istorijos metams, 

„Atrask žydų kultūrą: tradicijos, 

gyvensena ir simboliai“ laureatei 

Ugnė Balnaitytė Jūratė Petrauskienė 
Diplomas 

(Laureatė) 
2020-11-17 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

Už mokinių darbus, pateiktus 

piešinių konkurso, skirto Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metams, „Atrask žydų kultūrą: 

tradicijos, gyvensena ir 

simboliai“. 

 Jūratė Petrauskienė Padėka 2020-11-17 

Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakultetas 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Už mokinės Evelinos 

Sakalauskaitės (II vietos) meninį 

lavinimą ir parengimą 

respublikiniam 7–12 klasių 

mokinių piešinių/idėjos 

konkursui „Nerealizuoti svajonių 

miestai“ 

 Jūratė Petrauskienė Padėka 2020-11-24 

Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakultetas 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Respublikiniame 7–12 klasių 

mokinių tarpdisciplininio dailės-

technologijų sričių piešinio/idėjos 

konkurse „Nerealizuoti svajonių 

miestai“ 

Evelina Sakalauskaitė Jūratė Petrauskienė 
Diplomas 

(II vieta) 
2020-11-24 

 


