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KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA 

PADĖKOS IR DIPLOMAI 2021 METAI 

 

  Organizatorius Pavadinimas 
Mokinio  

vardas, pavardė 

Mokytojo  

vardas, pavardė 
Laimėjimas Data 

2020–2021 m. m. 

Dailės mokytojų asociacija 

Nacionalinio piešinių konkurso 

„Mes užaugome laisvi“, skirto 

Laisvės gynėjų dienai, parodos 

dalyvei 

Evelina Sakalauskaitė  Padėka 2021-01-05 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Kauno miesto dailės 

mokytojų metodinis būrelis 

Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazija 

Tarptautiniame vaikų ir jaunimo 

dailės miniatiūrų konkurse 

„Dialogai su gamta, mano 

augintinis“ puikiai įvertintam 

15–19 metų amžiaus grupėje. 

Naglis Grasmanas Jūratė Petrauskienė 
Nominacija už 

kūrybiškumą 
2020 m. sausis 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Kauno miesto dailės 

mokytojų metodinis būrelis 

Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazija 

Už dalyvavimą tarptautiniame 

vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų 

konkurse „Dialogai su gamta, 

mano kraštas“ 

Ugnė Balnaitytė 

Meda Birgelytė 

Silvija Koreivaitė 

Evelina Sakalauskaitė 

Jūratė Petrauskienė  2020 m. sausis 

Lietuvos geografijos 

mokytojų asociacija 

Už prizininko parengimą 

ADVENTUR geografijos žinių 

konkurse „PAŽINK LIETUVĄ ir 

PASAULĮ“ 

 Jurgita Šilingienė Padėka 2021-02-02 

Lietuvos geografijos 

mokytojų asociacija 

Už puikias geografijos žinias 

šeštajame konkurse „PAŽINK 

LIETUVĄ ir PASAULĮ“ (11 

klasė) 

Miglė Bernatonytė Jurgita Šilingienė 
Diplomas 

(I laipsnio) 
2021-02-03 

Lietuvos geografijos 

mokytojų asociacija 

Už puikias geografijos žinias 

šeštajame konkurse „PAŽINK 
Pijus Baltrušaitis Jurgita Šilingienė 

Diplomas 

(I laipsnio) 
2021-02-03 
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LIETUVĄ ir PASAULĮ“ (9 

klasė) 

Prienų rajono savivaldybė 

Lietuvos jaunųjų kalbininkų 

konkurso, skirto kalbininkams 

Jonui Kazlauskui ir Antanui 

Lyberiui atminti, nugalėtojai 

Miglė Bernatonytė  
Diplomas 

(II laipsnio) 
2021 m. 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Už mokinio – Lietuvos jaunųjų 

kalbininkų konkursui, skirtam 

kalbininkams Jonui Kazlauskui ir 

Antanui Lyberiui atminti, 

nugalėtojo parengimą 

 Rita Endriukaitienė 
Padėkos raštas 

Nr. 28 
2021-03-05 

Lietuvos Nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

Literatūrinių imitacijų konkurso 

„Pasimatuok klasiko akinius“ 
dalyvei už kūrybišką ir atidų 

žvilgsnį į tekstą, originalų darbą, 

dalyvavimą konkurse ir meilę 

lietuvių literatūrai. 

Saulė Daniulaitytė 

Gabrielė Niauraitė 
 Padėkos raštas 2021-03-12 

Kauno miesto savivaldybė 

Už nuoširdų darbą įprasminant 

Lietuvos ir Japonijos draugystę 

bei dalyvavimą kūrybinių darbų 

konkurse  

Jonas Muraška 

Emilija Bulytė 
 Padėka 2021-03-15 

Kauno miesto savivaldybė 

Už kūrybingą ir prasmingą darbą 

bei svarų indėlį rengiant 

mokinius kūrybinių darbų 

konkursui „Olimpinis tiltas tarp 

Lietuvos ir Japonijos“. 

 Jūratė Petrauskienė Padėka 2021-03-15 

UAB „Kauno švara“ 

Už sėkmingą dalyvavimą Kauno 

miesto ugdymo įstaigų ugdytinių 

darbų ir atliekų parodoje-

konkurse „Atverkime kūrybos 

skrynią“ ir meniškiausiai bei 

originaliausiai atliktą kūrybinį 

darbą „Eko dėžutė su gėle“ 

Lukrecija Michailovaitė  Diplomas 2021-03-17 
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Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Komandai kūrybinio konkurso 

„Žmogui, tėvynei gimtinei“ protų 

mūšyje „Lietuva – mano širdyje“ 

9–12 klasių amžiaus grupėje 

laimėjusiems III vietą 

 Jurgita Šilingienė 
Diplomas 

(III vieta) 
2021-03-24 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Komandai kūrybinio konkurso 

„Žmogui, tėvynei gimtinei“ protų 

mūšyje „Lietuva – mano širdyje“ 

9–12 klasių amžiaus grupėje 

laimėjusism III vietą 

Deividas Valenta Jurgita Šilingienė 
Diplomas 

(III vieta) 
2021-03-24 

UAB „Advertis“ 

Už puikų rezultatą 

Tarptautiniame edukaciniame 

istorijos konkurse „Olympis 2021 

– Pavasario sesija“. 

Augustė Baltrušaitytė  
Diplomas 

(I laipsnio) 
2021-04-08 

UAB „Advertis“ 

Už puikų rezultatą 

Tarptautiniame edukaciniame 

anglų kalbos konkurse „Olympis 

2021 – Pavasario sesija“. 

Augustė Baltrušaitytė  
Diplomas 

(I laipsnio) 
2021-04-08 

UAB „Advertis“ 

Už puikų rezultatą 

Tarptautiniame edukaciniame 

lietuvių kalbos ir literatūros 

konkurse „Olympis 2021 – 

Pavasario sesija“. 

Augustė Baltrušaitytė  
Diplomas 

(II laipsnio) 
2021-04-08 

UAB „Advertis“ 

Už puikų rezultatą 

Tarptautiniame edukaciniame 

geografijos konkurse „Olympis 

2021 – Pavasario sesija“. 

Augustė Baltrušaitytė  
Diplomas 

(III laipsnio) 
2021-04-08 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Žemėlapio skaitymo konkurse 

„Rask kelią“ laimėjusiais II vietą 
Dovilė Armanavičiūtė Jurgita Šilingienė 

Diplomas 

(II vieta) 
2021-04-14 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Žemėlapio skaitymo konkurse 

„Rask kelią“ laimėjusiais II vietą 
Maironiečių komanda Jurgita Šilingienė 

Diplomas 

(II vieta) 
2021-04-14 



4 

 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Žemėlapio skaitymo konkurse 

„Rask kelią“ laimėjusiais III 

vietą 

Patricija Krasnadomskytė Jurgita Šilingienė 
Diplomas 

(III vieta) 
2021-04-14 

Kauno „Varpo“ gimnazija 

Už dalyvavimą respublikinėje 

konferencijoje „Tiriam pasaulį – 

atrandam save“. 

Simona Pusvaškytė 

Gintarė Januškaitė 

Erika Bukelytė 

Ąžuolas Alonderis 

 Padėka 2021-04-29 

Kauno „Varpo“ gimnazija 

Už mokinės paruošimą 

respublikinei konferencijai 

„Tiriam pasaulį – atrandam 

save“. 

 Diana Petrauskienė Padėka 2021-04-29 

Kauno „Varpo“ gimnazija 

Už mokinių paruošimą 

respublikinei konferencijai 

„Tiriam pasaulį – atrandam 

save“. 

 Rita Urbanavičienė Padėka 2021-04-29 

Kauno „Varpo“ gimnazija 

Už dalyvavimą respublikinėje 

konferencijoje „Tiriam pasaulį – 

atrandam save“. 

Gabija Dubinskiatė 

Jurgita Staškūnaitė 
(Bendra padėka) 

 Padėka 2021-04-29 

Kauno „Varpo“ gimnazija 

Už mokinių paruošimą 

respublikinei konferencijai 

„Tiriam pasaulį – atrandam 

save“. 

Loreta Kekienė 

Rita Vasylienė 
(Bendra padėka) 

 Padėka 2021-04-29 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

XXX Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiadoje laimėjusiai III vietą 
Miglė Bernatonytė  

Diplomas 

(III laipsnio) 
2021-04-30 

Dailės mokytojų asociacija 

Respublikinio mokinių meninės 

kūrybos darbų konkurso „Mano 

gamtos sapnai“, „Aš ir mano 

pajūris“ 

Jonas Muraška  
Diplomas 

(I turo laureatas) 
2021 m. 

Dailės mokytojų asociacija 

Respublikinio mokinių meninės 

kūrybos darbų konkurso „Mano 

gamtos sapnai“, „Aš ir mano 

pajūris“ 

Austėja Belskaitė  Padėka 2021 m. 
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Vinco Krėvės-Mickevičiaus 

memorialinis butas-

muziejus 

Už dalyvavimą esė konkurse 

„Kol liepa žaliuos, tol Lapinas 

gyvuos!“ pagal Krėvės apsakymą 

„Skerdžius“  

Miglė Bernatonytė  Padėka 

2021 m. 

kovo 1d. – 

gegužės 1 d. 

Aukštadvario gimnazija 

Respublikiniame mokinių 

piešinių konkurse „Rubensas 

šiuolaikiškai“ ir dalyvavimas 

parodoje, skirtoje, Piterio 

Pauliaus Rubenso 444-osioms 

gimimo metinėms atminti. 

Viktorija Radišauskaitė  
Diplomas 

(I vieta) 
2021-05-25 

Aukštadvario gimnazija 

Respublikiniame mokinių 

piešinių konkurse „Rubensas 

šiuolaikiškai“ ir dalyvavimas 

parodoje, skirtoje, Piterio 

Pauliaus Rubenso 444-osioms 

gimimo metinėms atminti. 

Emilija Kubiliūtė  
Diplomas 

(II vieta) 
2021-05-25 

Aukštadvario gimnazija 

Respublikiniame mokinių 

piešinių konkurse „Rubensas 

šiuolaikiškai“ ir dalyvavimas 

parodoje, skirtoje, Piterio 

Pauliaus Rubenso 444-osioms 

gimimo metinėms atminti. 

Vaiva Matakaitė 

Paulina Lašaitė 

Meda Birgelytė 

Lukrecija Simutytė 

 Padėka 2021-05-25 

Aukštadvario gimnazija 

Už mokinių parengimą ir jų 

dalyvavimą Respublikiniame 

mokinių piešinių konkurse 

„Rubensas šiuolaikiškai“ ir 

dalyvavimą parodoje, skirtoje, 

Piterio Pauliaus Rubenso 444-

osioms gimimo metinėms 

atminti. 

 Jūratė Petrauskienė Padėka 2021-05-25 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už puikų mokinio parengimą 32-

osios Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiados antrajam 

 Gintautas Radzevičius Padėka 2021 m.  
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(miesto) etapui 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už nuoširdų darbą 32-osios 

Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados antrojo (Kauno 

miesto) etapo organizavimo 

komisijoje 

 Gintautas Radzevičius Padėka 2021 m.  

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas GEOGRAFIJOS 

KENGŪRA 

Auksinė kengūra 

Naglis Grasmanas 

Pijus Baltrušaitis 

Miglė Bernatonytė 

 Diplomas 2021 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas GEOGRAFIJOS 

KENGŪRA 

 Paulius Vingilys  Padėkos raštas 2021 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas GEOGRAFIJOS 

KENGŪRA 

Dėkoja už moksleivių parengimą 

2021 m. projektui „Geografijos 

kengūra“ 

 Jurgita Šilingienė 
Vykdytojo 

pažymėjimas 
2021 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas TAVO ŽVILGSNIS 
  

Vitalija Manuela 

Stroputė 

Vykdytojo 

pažymėjimas 
(elektroninė versija) 

2021 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas TAVO ŽVILGSNIS 
Vertimas iš anglų kalbos 

Guostė Milaševičiūtė 

Danielė Pažėraitė 
 

Padėkos raštas 
(elektroninė versija) 

2021 m. 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas TAVO ŽVILGSNIS 
Vertimas iš anglų kalbos Danielė Pažėraitė  

Diplomas 
(elektroninė versija) 

2021 m. 

Panevėžio Minties 

gimnazija 

Respublikinio rašinių konkurso 

„Gyvybė – dovana, branginkime 

ją“ dalyvei. Dėkoja, kad padeda 

mokiniams suprasti gyvybės 

vertę, apie tai mąstyti, kalbėti 

apie visomis išgalėmis 

branginamą šią vienintelę 

dovaną. 

Miglė Bernatonytė  Padėka 2021 m. 

Panevėžio Minties 

gimnazija 

Respublikinio rašinių konkurso 

„Gyvybė – dovana, branginkime 

ją“ dalyvės mokytojai. Dėkoja, 

 Rita Endriukaitienė Padėka 2021 m. 
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kad padeda mokiniams suprasti 

gyvybės vertę, apie tai mąstyti, 

kalbėti apie visomis išgalėmis 

branginamą šią vienintelę 

dovaną. 

Europos Komisijos 

atstovybė Lietuvoje 

Buvo Europos egzamino 

ambasadorius (-ė) ir skatino 

mokinius aktyviai dalyvauti 

egzamine bei daugiau diskutuoti 

apie Europos Sąjungą 

 Viktorija Jucytė Diplomas 2021-05-25 

Dailės mokytojų asociacija 

Respublikinio mokinių meninės 

kūrybos darbų konkurso, skirto 

Unesco pasaulio paveldo 

Lietuvoje metams „Mano 

gamtos sapnai“, „Aš ir mano 

pajūris“  

Jonas Muraška  Diplomas 2021-06-09 

Dailės mokytojų asociacija 

Respublikinio mokinių meninės 

kūrybos darbų konkurso, skirto 

Unesco pasaulio paveldo 

Lietuvoje metams „Mano 

gamtos sapnai“, „Aš ir mano 

pajūris“  

 Jūratė Petrauskienė Diplomas 2021 m. 

Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos 

tyrimo centras, Lietuvos 

Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija, 

Mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo 

departamentas prie KAM 

Nacionaliniame konkurse 

„Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ laimėjo 

paskatinamąją vietą 

Miglė Bernatonytė  

Diplomas 

(Paskatinamoji 

vieta) 

2021 m. 

Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos 

tyrimo centras, Lietuvos 

Dėkoja, kad paruošė mokinį(ius) 

Lietuvos genocido ir rezistencijos 

tyrimo centro rengiamam 

 Viktorija Jucytė Padėka 2021 m. 
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Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija, 

Mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo 

departamentas prie KAM 

konkursui 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Už kūrybingą ir nuoširdų darbą 

išreiškiant dviejų šalių draugystę, 

domėjimąsi Japonijos kultūra bei 

dalyvavimą kūrybinių darbų 

konkurse „Olimpinis tiltas tarp 

Lietuvos ir Japonijos“. 

Viktorija Demenčiūtė 

Simona Rutkauskaitė 

Jonas Lapinskas 

Simona Pusvaškytė 

Goda Liesytė 

Paulina Šarauskaitė 

Liepa Kaniušaitė 

Patricija Gagaitė 

Ernesta Bražukaitė 

Gabija Viščiūtė 

Gustė Joneikytė 

Deimantė Menkevičiūtė 

 Padėkos raštas 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybė 

Už puikius mokinių rezultatus ir 

sėkmingą jų parengimą 

valstybiniams brandos 

egzaminams 

 Gintautas Razdevičius Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybė 

Už puikius mokinių rezultatus ir 

sėkmingą jų parengimą 

valstybiniams brandos 

egzaminams 

 Ramunė Balčiuvienė Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Parengusiai prizinės vietos 

laimėtoją Lietuvos mokinių 11-

ųjų klasių (III gimnazijos) klasių 

anglų kalbos olimpiados (miesto) 

etape 

 Lina Gudaitienė Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybė 

Už puikius mokinių rezultatus ir 

sėkmingą jų parengimą 

valstybiniams brandos 

 Lina Gudaitienė Padėka 2021 m. 
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egzaminams 

Kauno miesto savivaldybė 

Už puikius mokinių rezultatus ir 

sėkmingą jų parengimą 

valstybiniams brandos 

egzaminams 

 Elvyra Aleksejūnienė Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybė 

Už puikius mokinių rezultatus ir 

sėkmingą jų parengimą 

valstybiniams brandos 

egzaminams 

 Rima Mackevičienė Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo 

skyrius 

Kauno kultūros centras 

Tramtatulis 2021. Nacionalinis 

ratas, skirtas archeologės Marijos 

Gimbutienės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Vitas Ilekis Aušra Paliukaitienė Diplomas laureatui 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiados pirmajame 

(miesto) etape 9–12 klasių 

grupėje laimėjusiam III vietą 

Vitas Ilekis  
Diplomas 

(III vieta) 
2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už gerą mokinių paruošimą 

Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiados pirmajam 

(miesto) etapui 

 Aušra Paliukaitienė Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kauno bendrojo ugdymo 

mokyklų 9 klasių mokinių protų 

mūšyje-viktorinoje „Tauta 

apgynusi laisvę. XXa. 9–10 

dešimtmetis“ laimėjus I vietą. 

Meda Palubinskaitė  
Diplomas 

(I vieta) 
2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kauno bendrojo ugdymo 

mokyklų 9 klasių mokinių protų 

mūšyje-viktorinoje „Tauta 

apgynusi laisvę. XXa. 9–10 

dešimtmetis“ laimėjus II vietą. 

Danielė Pažėraitė  
Diplomas 

(II vieta) 
2021 m. 

Dailės mokytojų asociacija 
Respublikinio mokinių meninės 

kūrybos darbų konkurso „Mano 
Ugnė Balnaitytė  

Diplomas 

(I turo laureatas) 
2021 m. 
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gamtos sapnai“ ir „Aš ir mano 

pajūris“ I turo laureatui 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

53-ojo Jaunųjų filologų konkurso 

Kauno miesto turo Prozos 

sekcijos laimėtoją 

 Judita Sakalienė Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už dalyvavimą Kauno miesto 

ugdymo įstaigų 5–6, 7–8, 9–10 

klasių mokinių interaktyviame 

sveikatinimo konkurse „Pažink 

judrųjį Kauną“ 

Nerilė Sakalauskaitė 

Gerda Rakauskaitė 

Viktorija Radišauskaitė 

Meda Motiejūnaitė 

Agilė Lingytė 

Emilija Lasinskaitė 

Emilija Kubiliūtė 

Urtė Gulbinaitė 

 Padėka 2021 m. 

Dailės mokytojų asociacija 

Už dalyvavimą nacionaliniame 

piešinių konkurse „Mes 

užaugome laisvi“ 

Naglis Grasmanas  Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už sėkmingą dalyvavimą Kauno 

miesto ugdymo įstaigų 6–12 

klasių mokinių fotografijos 

konkurse „Eismas pasaulio 

keliuose“ 

Ugnė Balnaitytė  Diplomas 2021 m. 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Už puikų mokinės parengimą 

Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) 

klasių mokinių kūrybinių darbų 

konkursui „Gyvybės spindesys“ 

 Diana Petrauskienė Padėka 
2020–2021 m. 

m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už puikų vadovavimą Kauno 

miesto biologijos mokytojų 

metodinei veiklai 

 Diana Petrauskienė Padėka 2021 m. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už nuoširdų ir veiksmingą darbą 

organizuojant respublikinę 

mokytojų konferenciją 

„Nuotolinio mokymo iššūkiai 

 Diana Petrauskienė Padėka 2021 m. 
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ugdant mokinių kompetencijas“, 

parengtą „Gamtos mokslų 

mokymo grupės“ darbo programą 

it grupės darbo moderavimą 

konferencijos metu. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Už puikų mokinių parengimą 33-

ajai Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiadai 

 Jurgita Šilingienė Padėka 2021 m. 

2021–2022 m. m. 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Už 30-osios Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiados laimėtojų 

parengimą 

 Viktorija Jucytė Padėka 2021-10-05 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija 

Respublikinėje mokinių ir 

mokytojų konferencijoje 

„Sveikata – išminčių honoraras“ 

užėmus I vietą 

Ieva Baltrušaitytė  
Diplomas 

(I vieta) 
2021-11-12 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija 

Respublikinėje mokinių ir 

mokytojų konferencijoje 

„Sveikata – išminčių honoraras“ 
užėmus I vietą 

Emilė Valiušaitytė  
Diplomas 

(I vieta) 
2021-11-12 

Kauno švietimo ir inovacijų 

centras 

Už prasmingą ir veiksmingą 

darbą rengiant mokinius 

konkursui „Mes prieš prekybą 

žmonėmis“ 

 Viktorija Jucytė Padėka 2021 m.  

KINGS Lietuva 

Tarptautinės olimpiados „Kings“ 

organizatoriai dėkoja, kad 

gimnazija bendradarbiauja ir 

prisideda prie mokinius 

motyvuojančios aplinkos kūrimo 

bei skatina jų papildomą 

domėjimąsi mokomaisiais 

dalykais  

Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija 
 Padėka 2021 m. ruduo 



12 

 

KINGS Lietuva 

Dalyvavo „KINGS“ matematikos 

olimpiados finale ir pasiekė 

antrąjį žinių lygmenį savo 

amžiaus grupėje. Vieta Lietuvoje 

– 41, norminis vertinimas – 91,45 

%. 

Goda Radavičiūtė  
Diplomas 

(Antras lygmuo) 
2021 m. ruduo 

KINGS Lietuva 

Dalyvavo „KINGS“ anglų kalbos 

olimpiadoje ir pasiekė pirmąjį 

žinių lygmenį savo amžiaus 

grupėje. Vieta – 45, norminis 

vertinimas – 95,24 %. 

Goda Radavičiūtė  
Diplomas 

(Antras lygmuo) 
2021 m. ruduo 

Kauno miesto savivaldybės 

švietimo skurius 

Už dalyvavimą kultūros 

orientavimosi konkurse 

„Įtraukiantis Kauno 

naujamiesčio paveldas“ 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

komanda 

Jurgita Šilingienė Padėka 2021-09-17 

VDA Kauno fakultetas 

Dalyvavo respublikiniame 5–12 

klasių mokinių tapybos darbų 

konkurse „Dialogas ir spalva“ 

Elena Vaišnoraitė  Pažymėjimas 2021-11-12 

Kauno rajono švietimo 

centras 

Už dalyvavimą respublikiniame 

5–12 kl. mokinių tapybos darbų 

konkurse „Rudens natiurmortas 

2021“ 

Paulina Šarauskaitė  Padėka 2021-11-18 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo ir 

ugdymo skyrius 

Už mokinių komandos parengimą 

ir aktyvų dalyvavimą Kauno 

miesto ugdymo įstaigų projekto 

„Ten, kur namai“ 6–12 klasių 

mokinių kultūrinio orientavimosi 

konkurse „Miesto paveikslas 

gatvės mene“ 

 Jurgita Šilingienė Padėka 2021-10-20 

UAB „Advertis“ 

7 mokymo įstaigos mokiniai 

2021 m. lapkričio 1–30 d. 

dalyvavo Tarptautiniuose 

edukaciniuose konkursuose 

  Pažymėjimas 2021-12-07 
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„Olympis 2021 – Rudens sesija“ 
ir gavo 2 medalius, 4 diplomus ir 

3 padėkas.  

UAB „Advertis“ 

2021 m. lapkričio 1–30 d. 

organizavo mokymo įstaigos 

mokinių dalyvavimą 

Tarptautiniuose edukaciniuose 

konkursuose „Olympis 2021 – 

Rudens sesija“. 

 Jurgita Šilingienė Pažymėjimas 2021-12-07 

UAB „Advertis“ 

Už puikų rezultatą 

Tarptautiniame edukaciniame 

geografijos konkurse „Olympis 

2021 – Rudens sesija“. Lygis – 

10 klasė. 

Pijus Baltrušaitis  
Diplomas 

(I laipsnio) 
2021-12-07 

UAB „Advertis“ 

Už puikų rezultatą 

Tarptautiniame edukaciniame 

geografijos konkurse „Olympis 

2021 – Rudens sesija“. Lygis – 

11 klasė. 

Nidas Jankauskas  
Diplomas 

(I laipsnio) 
2021-12-07 

UAB „Advertis“ 

Už puikų rezultatą 

Tarptautiniame edukaciniame 

geografijos konkurse „Olympis 

2021 – Rudens sesija“. Lygis – 

12 klasė. 

Miglė Bernatonytė  
Diplomas 

(I laipsnio) 
2021-12-07 

UAB „Advertis“ 

Už puikų rezultatą 

Tarptautiniame edukaciniame 

geografijos konkurse „Olympis 

2021 – Rudens sesija“. Lygis – 

11 klasė. 

Skaistė Grigonytė  
Diplomas 

(II laipsnio) 
2021-12-07 

UAB „Advertis“ 

Už dalyvavimą Tarptautiniame 

edukaciniame chemijos konkurse 

„Olympis 2021 – Rudens sesija“. 

Lygis – 9 klasė. 

Liepa Kazakauskaitė  Padėka 2021-12-07 
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UAB „Advertis“ 

Už dalyvavimą Tarptautiniame 

edukaciniame geografijos 

konkurse „Olympis 2021 – 

Rudens sesija“. Lygis – 9 klasė. 

Dovydas Lerner  Padėka 2021-12-07 

UAB „Advertis“ 

Už dalyvavimą Tarptautiniame 

edukaciniame geografijos 

konkurse „Olympis 2021 – 

Rudens sesija“. Lygis – 11 klasė. 

Justė Dementavičiūtė  Padėka 2021-12-07 

Dailės mokytojų asociacija 

Tarptautinio vaikų ir jaunimo 

meninės kūrybos darbų konkurso 

„Kalėdinis atvirukas“ dalyvei 

Viktorija Radišauskaitė  Padėka 2021-12-11 

Dailės mokytojų asociacija 

Tarptautinio vaikų ir jaunimo 

meninės kūrybos darbų konkurso 

„Kalėdinis atvirukas“ dalyvei 

Gabrielė Žinkaitė  Padėka 2021-12-11 

VDU Socialinių mokslų 

fakultetas 

VDU Socialinių mokslų fakulteto 

organizuotame konkurse 

„Socialiniai tinklai socialiniams 

pokyčiams“ iniciatyvos plėsti 

ribas nominaciją laimėjusiems 

mokslinio-kūrybinio projekto 

„Explore_the_fear“ rengėjams 

Kauno Maironio universitetinės 

gimnazijos moksleiviams 

Luka Pastelytė 

Ąžuolas Alonderis 

Rokas Žekas 

 Padėka 2021 m. 

Kauno technologijos 

universitetas 

Už aktyvų dalyvavimą 

tarptautiniame projekte „Verslas 

gali būti paprastas 2020 m. liepa– 

2021 m. gruodis 

Miglė Bernotaitytė 

Samanta Lukoševičiūtė 

Simona Pusvaškytė 

Ovidija Jankūnaitė 

 Padėka 

2020 m. 

liepa– 2021 

m. gruodis 

Kauno švietimo inovacijų 

centras 

Už nuoširdų ir kūrybingą darbą 

bei dalyvavimą konkurse „Mes 

prieš prekybą žmonėmis“ 

Andrea Noone 

Adelina Brukaitė 
 Padėka  2021 m. 

      

 


