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Vadovaudamasi Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokinio elgesio taisyklių, patvirtintų 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2015 m. birţelio d. įsakymu (2018 m. liepos 11 

d. įsakymo Nr. V1-109 redakcija)  Nr. V1-102, 3.1. ir 3.2. punktais: 

1. A p d o v a n o j u  gimnazijos Garbės raštais šiuos mokinius: 

         Petrą Sladkevičių, IIm klasė - 16-osios tarptautinės jaunių gamtos mokslų olimpiados 

tarptautinio etapo dalyvį, 58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo II vietos ir 

šalies etapo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Padėkos raštų laimėtoją, 53-osios Lietuvos 

mokinių biologijos olimpiados miesto etapo III vietos bei V respublikinio dr. Bronislovo Lubio 

vardo chemijos konkurso I-II (9-10) klasių mokiniams I vietos laimėtoją; 

 Joną Barkauską, IVu1 klasė – 32-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados 

savivaldybių etapo III vietos, šalies etapo bronzos medalio laimėtoją, 58-osios Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiados miesto etapo II vietos laimėtoją, šalies etapo dalyvį, 53-osios Lietuvos 

mokinių biologijos olimpiados miesto etapo III vietos laimėtoją ir šalies etapo dalyvį, Lietuvos 

geomokslų olimpiados I etapo nugalėtoją, šalies etape pripaţintą vienu iš dešimties geriausių 

mokinių; 

 Adrianą Dominyką Šulcaitę, IIu1 klasė - 18-osios Lietuvos mokinių  astronomijos 

olimpiados baigiamajame etape apdovanotą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio 

diplomu, respublikinės astronomijos viktorinos „Po ţvaigţdėtu dangum“ ir Lietuvos mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados miesto etapo IV vietų laimėtoją, tarptautinės konferencijos 

„STE(A)M veiklos mokykloje“ dalyvę, XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ nominantę; 

        Eivydą Triošką, IIm klasė - 58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo I 

vietos ir šalies etapo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Padėkos rašto laimėtoją, V 

respublikinio dr. Bronislovo Lubio vardo chemijos konkurso I-II (9-10) klasių mokiniams I vietos 

laimėtoją, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 2020“ Oranţinės Kengūros 

diplomantą; 

       Justą Lekavičių, IVu1 klasė – 68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto etapo 

Padėkos rašto laimėtoją ir kandidatą į šalies etapą, 31-osios Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados miesto etapo nugalėtoją, Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

miesto etapo III vietos nugalėtoją, šalies etape apdovanotą LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos III laipsnio diplomu, penktojo Kristinos Sabaliauskaitės trumpojo rašinio konkurso II 

vietos laimėtoją;  

      Silviją Vainovskają, IIIu1 klasė - 58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo 

II vietos laimėtoją, šalies etapo dalyvę, Vilniaus miesto gimnazijų matematikos greito uţdavinių 

sprendimo konkurso III vietos laimėtoją; 

      Ūlą Šveiterytę, IIIu1klasė - Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiados 11 klasių mokiniams 

miesto etapo II vietos laimėtoją, kandidatę į šalies etapą, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

projekto „Kalbų kengūra 2019“ Lyderių turo laimėtoją;  
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      Ani Airapetian, IIIa1 klasė - Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir antikos kultūros olimpiados 

miesto etapo II vietos laimėtoją, šalies etapo dalyvę, XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ 

nominantę; 

       Jonę Didţgalvytę, IIIp klasė - Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados miesto etapo  

nugalėtoją, šalies etape apdovanotą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomu; 

       Eglę Navickaitę, IIIu2 klasė - 52 jaunųjų filologų konkurso (publicistikos ir esė sekcija) I 

vietos, tarptautinio 5-12 klasių mokinių dienoraščio konkurso „Tylėti sunku“ II vietos laimėtoją, 

respublikinio Jaunojo iliustruotojo konkursas „Vardan tos Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“ 

laureatę; 

      Dominyką Ţviedrį, IIIu1 klasė – 58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo 

III vietos laimėtoją, šalies etapo dalyvį; 

      Edvardą Kutkauską, IVu2 klasė - Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados miesto etapo 

laimėtoją, šalies etapo dalyvį. 

       2.  A p d o v a n o j u  gimnazijos Padėkos raštais šiuos mokinius: 

        Roką Varanavičių, Iu klasė - Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiados šalies etapo  

nugalėtoją, 68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto etapo Padėkos rašto laimėtoją;  

        Igną Varanavičių, Iu klasė - 68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto etapo III 

vietos laimėtoją ir kandidatą į šalies etapą, V respublikinio dr. Bronislovo Lubio vardo chemijos 

konkurso I-II (9-10) klasių mokiniams I vietos laimėtoją; 

        Girių Uscilą, Iu klasė - V respublikinio dr. Bronislovo Lubio vardo chemijos konkurso I-II (9-

10) klasių mokiniams I vietos laimėtoją; 

        Robert Berlin, IIb klasė - 58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo III 

vietos laimėtoją, 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto etapo Padėkos rašto 

laimėtoją; 

        Matą Mikulskį, Iu klasė - 18-osios Lietuvos mokinių  astronomijos olimpiados baigiamojo 

etapo dalyvį, respublikinės astronomijos viktorinos „Po ţvaigţdėtu dangum“ I vietos laimėtoją; 

 Gabrielį Vaclovą Zabitį, IIu1 klasė - 31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 

miesto etapo nugalėtoją; 

 Adomą Grigolį, IVd klasė - 31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados miesto etapo 

nugalėtoją; 

 Joną Verbicką, IVd klasė - 31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados miesto etapo 

nugalėtoją; 

       Jelizavetą Jermolajevą, IIIu1 klasė - XXVII Lietuvos mokinių rusų (uţsienio) kalbos 

olimpiados miesto etapo Pagyrimo rašto laimėtoją; 

       Gabrielę Česevičiūtę, IIIp klasė - XXVII Lietuvos mokinių rusų (uţsienio) kalbos olimpiados 

miesto etapo II vietos laimėtoją, VIII Lietuvos mokinių muzikos olimpiados miesto etapo III vietos 

laimėtoją;                      

Nojų Palevičių, IVu1 klasė - 58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados ir 69-osios 

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados miesto etapų III vietų laimėtoją;  

       Darijų Dauţvardį, IIu1 klasė - 68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto etapo 

Padėkos rašto laimėtoją ir kandidatą į šalies etapą, 69-osios Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiados miesto etapo II vietos laimėtoją, 16-ojo tarptautinio informatikos ir informatinio 

mąstymo konkurso „Bebras“ miesto etapo dalyvį, Vilniaus miesto gimnazijų II-ųjų klasių mokinių 

gamtos mokslų viktorinos „Ţemė, oras, vanduo ir ugnis“ II komandinės vietos laimėtoją, 

tarptautinės konferencijos „STE(A)M veiklos mokykloje“ dalyvį; 

Gretą Jucytę, IIu1 klasė - 69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados miesto etapo 

Padėkos rašto laimėtoją, tarptautinės konferencijos „STE(A)M veiklos mokykloje“ dalyvę;  

Vaivą Mikalajūnaitę, IVb klasė - Lietuvos mokinių technologijų olimpiados miesto etapo II 

vietos laimėtoją, Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etapo II vietos 

laimėtoją, kandidatę į šalies etapą, klasės seniūnę; 
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Saulę Budzevičiūtę, IVc klasė - Lietuvos mokinių technologijų olimpiados miesto etapo II 

vietos laimėtoją; 

Urtę Ignatavičiūtę, IIIp klasė -  Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso 
miesto etapo (skaitovų grupė) III vietos laimėtoją, integruoto tarptautinio matematikos ir 

informacinių technologijų piešinių konkurso „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŢDAVINYS“ 

Padėkos rašto laimėtoją, gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narę; 

       Patriciją Emiliją Šarknickaitę, Ib klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo 

konkurso miesto etapo II vietos laimėtoją, kandidatę į šalies etapą; 

      Jokūbą Baką, IIb klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto 

etapo II vietos laimėtoją, kandidatą į šalies etapą; 

      Miglę Kaminskaitę, IIm - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto 

etapo II vietos laimėtoją, kandidatę į šalies etapą, gimnazijos mokinių tarybos narę; 

      Luką Supranavičiūtę, IVc klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso 
miesto etapo II vietos laimėtoją, kandidatę į šalies etapą, gimnazijos mokinių tarybos narę, klasės 

seniūnę; 

      Orintą Mančaką, IVu1 klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso 
miesto etapo II vietos laimėtoją, kandidatą į šalies etapą, klasės seniūną; 

      Vaidotą Buroką, IVu2 klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso 
miesto etapo II vietos laimėtoją, kandidatą į šalies etapą, gimnazijos mokinių tarybos narį; 

      Dominyką Ţvirblį, IVu2 klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso 
miesto etapo II vietos laimėtoją, kandidatą į šalies etapą, gimnazijos mokinių tarybos prezidentą, 

klasės seniūną; 

      Eleną Titovą, IIIa1 klasė - respublikinio projekto „Giminės medis – 2019“, skirto Vietovardţių 

metams paţymėti, I vietos laimėtoją, XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

kūrybinių ir  tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ nominantę;  

      Faustą Semėną, IIIa2 klasė - respublikinio projekto „Giminės medis – 2019“, skirto 

Vietovardţių metams paţymėti, I vietos laimėtoją;  

      Karoliną Stagniūnaitę, IVc klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios 

atletikos kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją, XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių kūrybinių ir  tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ 

nominantę;  

      Kamilę Ţenevičiūtę, IIIa2 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios 

atletikos kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją;  

      Silviją Ţilinskaitę, IIm klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios 

atletikos kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją;  

       Dovilę Bedalytę, Id klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios atletikos 

kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją;  

      Nedą Lasickaitę, Ib klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios atletikos 

kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją;  

       Julių Kalindrą, IIIu1klasė - Vilniaus miesto gimnazijų matematikos greito uţdavinių 

sprendimo konkurso III vietos laimėtoją, Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios 

atletikos kroso estafečių ir krepšinio varţybų I vietų laimėtoją;  

      Mykolą Stankevičių, IIu2 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios 

atletikos kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją;  

      Adomą Nakrošį, IIb klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios 

atletikos kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją;  

     Alaną Griško, Ia klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios atletikos 

kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją;  

      Ugnių Mačionį, Id klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių lengvosios atletikos 

kroso estafečių varţybų I vietos laimėtoją;  

      Ugnę Grigaliūnaitę, Ic klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių merginų 

krepšinio turnyro varţybų I vietos laimėtoją;        
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      Ievą Belickaitę, Iu klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių merginų krepšinio 

turnyro varţybų I vietos laimėtoją;        

      Eglę Markevičiūtę, IIb klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių merginų 

krepšinio turnyro varţybų I vietos laimėtoją;        

     Gabiją Ščerbickaitę, IIm klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių merginų 

krepšinio turnyro varţybų I vietos laimėtoją;        

     Emiliją Grigaliūnaitę, IIIa1 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių merginų 

krepšinio turnyro varţybų I vietos laimėtoją;        

      Elzę Šatūnaitę, IIIa1 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių merginų krepšinio 

turnyro varţybų I vietos laimėtoją;        

      Aušrinę Belickaitę, IVa klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių merginų 

krepšinio turnyro varţybų I vietos laimėtoją;        

       Justiną Miknaitę, IVa klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių merginų 

krepšinio turnyro varţybų I vietos laimėtoją;        

      Benediktą Gadliauską, IIu1klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų 

krepšinio varţybų I vietos laimėtoją;                        

     Vincentą Adomaitį, IIu1 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų 

krepšinio varţybų I vietos, Vilniaus miesto gimnazijų II-ųjų klasių mokinių gamtos mokslų 

viktorinos „Ţemė, oras, vanduo ir ugnis“ II komandinės vietos laimėtoją;                  

     Gustą Andrulionį, IIIa2 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų 

krepšinio varţybų I vietos laimėtoją;                        

     Arą Valentą, IIIa1 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų krepšinio 

varţybų I vietos laimėtoją;                         

     Kiprą Marcinkų, IIIa2 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų 

krepšinio varţybų I vietos laimėtoją;                         

     Roką Šivicką, IIIu2 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų krepšinio 

varţybų I vietos laimėtoją;                        

     Augustiną Krūminį, IIIu2 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų 

krepšinio varţybų I vietos laimėtoją;                        

     Eriką Jermolajevą, IVa klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų 

krepšinio varţybų I vietos laimėtoją;                         

     Pijų Rimkų, IVd klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų krepšinio 

varţybų I vietos laimėtoją;                          

     Donatą Okinčic, IVu2 klasė  - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų krepšinio 

varţybų I vietos laimėtoją;                        

     Adą Šimonį, IVu2 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų krepšinio 

varţybų I vietos laimėtoją;                         

      Luką Lazauską, IVu2 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto ţaidynių vaikinų krepšinio 

varţybų I vietos laimėtoją;                          

     Oskarą Savickį, Ia klasė - Vilniaus miesto mokyklų sporto ţaidynių vaikinų tinklinio varţybų II 

vietos laimėtoją; 

      Dovydą Skrebį, Ia klasė - Vilniaus miesto mokyklų sporto ţaidynių vaikinų tinklinio varţybų II 

vietos laimėtoją; 

      Kristupą Korvel, Ib klasė - Vilniaus miesto mokyklų sporto ţaidynių vaikinų tinklinio varţybų 

II vietos laimėtoją; 

      Saulių Vilkelį, Ic klasė - Vilniaus miesto mokyklų sporto ţaidynių vaikinų tinklinio varţybų II 

vietos laimėtoją; 

      Justą Savčiuką, Id klasė - Vilniaus miesto mokyklų sporto ţaidynių vaikinų tinklinio rungtynių 

II vietos laimėtoją; 

      Kristupą Sinkevičių, Id klasė - Vilniaus miesto mokyklų sporto ţaidynių vaikinų tinklinio 

varţybų II vietos laimėtoją; 
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      Emilijų Maskvytį, IIu1klasė - Vilniaus miesto mokyklų sporto ţaidynių vaikinų tinklinio 

varţybų II vietos laimėtoją; 

       Pijų Gatelį, IIu2 klasė - Vilniaus miesto mokyklų sporto ţaidynių vaikinų tinklinio varţybų II 

vietos laimėtoją. 

 

3 . R e i š k i u padėką šiems mokiniams: 

        Austėjai Juozėnaitei, IIIa2 klasė - moksleivių kūrybinių darbų parodos „Čiuvstva dobryje ja 

lyroj probuţdal“ laureatei;   

       Martynui Jonkui, IIu1 klasė - 16-ojo tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo 

konkurso „Bebras“ miesto etapo dalyvį, Vilniaus miesto gimnazijų II-ųjų klasių mokinių gamtos 

mokslų viktorinos „Ţemė, oras, vanduo ir ugnis“ II komandinės vietos laimėtojui; 

       Julijai Valackaitei, IIu1 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų II-ųjų klasių mokinių gamtos 

mokslų viktorinos „Ţemė, oras, vanduo ir ugnis“ II komandinės vietos laimėtojai; 

       Aistei Noreikaitei, IIu1 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų II-ųjų klasių mokinių gamtos 

mokslų viktorinos „Ţemė, oras, vanduo ir ugnis“ II komandinės vietos laimėtojai; 

       Klemensui Knyzai, IIu1 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų II-ųjų klasių mokinių gamtos 

mokslų viktorinos „Ţemė, oras, vanduo ir ugnis“ II komandinės vietos laimėtojui; 

       Aistei Bagvilaitei, IIIa1 klasė - Vilniaus miesto gimnazijų matematikos greito uţdavinių 

sprendimo konkurso III vietos laimėtojai, respublikinio Jaunojo iliustruotojo konkursas „Vardan tos 

Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“ laureatei; 

      Ugnei Anisimovaitei, IVa klasė - respublikinio Jaunojo iliustruotojo konkursas „Vardan tos 

Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“ laureatei, XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių kūrybinių ir  tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ 

nominantei, gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

       Daliai Pečiukaitytei, IIu2 klasė - respublikinio Jaunojo iliustruotojo konkursas „Vardan tos 

Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“ laureatei; 

      Simonui Barščiui, IIu1klasė - tarptautinės konferencijos „STE(A)M veiklos mokykloje“ 

dalyviui; 

      Rapolui Jauniškiui, IIu1 klasė - tarptautinės konferencijos „STE(A)M veiklos mokykloje“ 

dalyviui; 

      Unei Šilinytei, IVb klasė - integruoto tarptautinio matematikos ir informacinių technologijų 

piešinių konkurso „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŢDAVINYS“ I vietos laimėtojai, XI 

respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių ir  tiriamųjų darbų konferencijos 

„Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ nominantei, kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių 

atvirukų konkurso „Ţiemos fantazija 2019“ diplomantei; 

      Germantui Švecovui, IVu1 klasė- integruoto tarptautinio matematikos ir informacinių 

technologijų piešinių konkurso „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŢDAVINYS“ Padėkos rašto 

laimėtojui, kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso „Ţiemos fantazija 2019“ 

diplomantui; 

      Urtei Ţiškaitei, IVu1 klasė - integruoto tarptautinio matematikos ir informacinių technologijų 

piešinių konkurso „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŢDAVINYS“ Padėkos rašto laimėtojai; 

      Kristupui Paukštei, IVd klasė - integruoto tarptautinio matematikos ir informacinių 

technologijų piešinių konkurso „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŢDAVINYS“ Padėkos rašto 

laimėtojui; 

      Silverijui Zubei, IIu1 klasė - XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių ir  

tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ nominantui; 

      Mildai Butkevičiūtei, IVb klasė - XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

kūrybinių ir  tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ nominantei;  

       Matui Ţukauskui, IVb klasė- XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių 

ir  tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ nominantui; 
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       Ugnei Straukaitei, IVu2 klasė - XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

kūrybinių ir  tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ nominantei; 

       Deinai Venckūnaitei, IIIa1 klasė - XI respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

kūrybinių ir  tiriamųjų darbų konferencijos „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ bei Vilniaus 

miesto mokinių kūrybinių darbų konkurso „Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“ darbų parodos 

nominantei; 

        Matui Gancevičiui, IIm klasė- nacionalinio moksleivių konkurso ,,Lietuvos kovų uţ laisvę ir 

netekčių istorija” III vietos laimėtojui; 

        Viltei Kasputytei, IIm klasė- nacionalinio moksleivių konkurso ,,Lietuvos kovų uţ laisvę ir 

netekčių istorija” III vietos laimėtojai; 

        Jonui Orintui, IIm klasė- nacionalinio moksleivių konkurso ,,Lietuvos kovų uţ laisvę ir 

netekčių istorija” III vietos laimėtojui; 

       Agnei Bisturytei, IIm klasė - Vilniaus miesto mokinių kūrybinių darbų konkurso „Kodėl aš 

myliu Vilnių? 2020“ darbų parodos III vietos laimėtojai; 

       Aurelijai Černiauskaitei, IIIa2 klasė - Vilniaus miesto mokinių kūrybinių darbų konkurso 

„Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“ darbų parodos nominantei; 

       Aurelijai Cuzanauskaitei, IIm klasė – Vilniaus miesto mokinių kūrybinių darbų konkurso 

„Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“ darbų parodos nominantei; 

       Aistei Krikštaponytei, IVu2 klasė - Vilniaus miesto mokinių kūrybinių darbų konkurso 

„Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“ darbų parodos II vietos laimėtojai; 

       Danieliui Karakorskiui, IVc klasė - Vilniaus miesto mokinių kūrybinių darbų konkurso 

„Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“ darbų parodos nominantui; 

       Gretai Karvelytei, IVa klasė - Vilniaus miesto mokinių kūrybinių darbų konkurso „Kodėl aš 

myliu Vilnių? 2020“ darbų parodos nominantei; 

       Justei Podskočiūtei, IIp klasė- nacionalinio mokinių komiksų piešimo konkurso „Klimato 

kaita: mūsų iššūkis“ III-osios vietos laimėtojai; 

      Urtei Palevičiūtei, IIp klasė- nacionalinio mokinių komiksų piešimo konkurso „Klimato kaita: 

mūsų iššūkis“ III-osios vietos laimėtojai; 

Gabrielei Zaveckytei, IIp klasė - nacionalinio mokinių komiksų piešimo konkurso „Klimato 

kaita: mūsų iššūkis“ III-osios vietos laimėtojai, gimnazijos mokinių tarybos bei e. laikraščio 

kūrybinės grupės narei; 

       Erikui Cater, IIu2 klasė- nacionalinio mokinių komiksų piešimo konkurso „Klimato kaita: 

mūsų iššūkis“ paskatinamojo prizo laimėtojui; 

       Matui Janavičiui, IId klasė- nacionalinio mokinių komiksų piešimo konkurso „Klimato kaita: 

mūsų iššūkis“ paskatinamojo prizo laimėtojui; 

       Emilijai Gaigalaitei, IIIp klasė- nacionalinio mokinių komiksų piešimo konkurso „Klimato 

kaita: mūsų iššūkis“ paskatinamojo prizo laimėtojai; 

       Aurelijai Sakalauskaitei, IIIp klasė- nacionalinio mokinių komiksų piešimo konkurso 

„Klimato kaita: mūsų iššūkis“ paskatinamojo prizo laimėtojai; 

       Olgai Margaritai Sivačiovai, IIIp klasė- nacionalinio mokinių komiksų piešimo konkurso 

„Klimato kaita: mūsų iššūkis“ paskatinamojo prizo laimėtojai; 

       Eglei Romelytei, IVc klasė - kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso 

„Ţiemos fantazija 2019“ diplomantei; 

       Akvilei Merkininkaitei, IVu1 klasė - kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso 

„Ţiemos fantazija 2019“ diplomantei; 

      Amandai Šachovaitei, IVa klasė - kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso 

„Ţiemos fantazija 2019“ diplomantei; 

     Ugnei Mieliauskaitei, IVa klasė - kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso 

„Ţiemos fantazija 2019“ diplomantei; 

     Vyteniui Kazlauskui, IIIa1 klasė - kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso 

„Ţiemos fantazija 2019“ diplomantui; 
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     Jonui Malinauskui, IIp klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 

2020“ Sidabrinės Kengūros diplomantui; 

     Chang Liu, Iu1 klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 2020“ 

Sidabrinės Kengūros diplomantui; 

     Katrinai Vyšniauskaitei, Ic klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų 

kengūra 2020“ Sidabrinės Kengūros diplomantei; 

     Jonei Michelevičiūtei, IIp klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 

2020“ Oranţinės Kengūros diplomantei; 

     Kotrynai Vaisėtaitei, IIp klasė -  Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 

2020“ Oranţinės Kengūros diplomantei; 

     Gabrielei Stupak, IId klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 

2020“ Auksinės Kengūros diplomantei; 

     Tomaš Stefanovič, IIu1 klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 

2020“ Auksinės Kengūros diplomantui; 

     Aretai Radţiūnaitei, IIIa2 klasė- Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 

2020“ Sidabrinės Kengūros diplomantei; 

      Karoliui Visockui, IIIa2 klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 

2020“ Auksinės Kengūros diplomantui; 

      Dianai Bogdanaitei, IIm klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 

2020“ Sidabrinės Kengūros diplomantei, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų 

projekto „Tavo ţvilgsnis 2020“ laureatei; 

      Ievai Jonei Pachomovaitei, IIm klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir 

iliustracijų projekto „Tavo ţvilgsnis 2020“ laureatei; 

      Meidai Vaisėtaitei, Im klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų 

projekto „Tavo ţvilgsnis 2020“ laureatei; 

     Gustei Šveikauskaitei, IIIa2 klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų 

projekto „Tavo ţvilgsnis 2020“ laureatei; 

     Veronikai Irenai Aukštolytei, Ia klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir 

iliustracijų projekto „Tavo ţvilgsnis 2020“ laureatei; 

Rokui Indriliūnui, IVa klasė - gimnazijos mokinių tarybos nariui; 

       Adelei Čibiraitei, IVd klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Elzei Lukošiūtei, IVd klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei, klasės seniūnei; 

Viliui Petkūnui, IVu1 klasė - gimnazijos mokinių tarybos nariui; 

       Dagnei Bagdonavičiūtei, IVu1 klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Miglei Davlidovičiūtei, IVa klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei, klasės seniūnei; 

       Inesai Jurkevičiūtei,IIIu1 klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

       Viktorijai Jančiūtei, IIIu1 klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

       Danielei Gedminaitei, IIIu1 klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

       Giedrei Jurkuvėnaitei, IIm klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

       Dominykai Korabelnikovai, Iu klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Neringai Jutai Nalivaikaitei, IIIa1 klasė - gimnazijos e. laikraščio vyriausiajai redaktorei; 

Glorijai Kaminskaitei, IVu2 klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Miglei Abromaitytei, IIIa1 klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Urtei Biteniekaitei, IVa klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Viltei Kasputytei, IIm klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Marijai Vaičiulytei, Id klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Augustei Rezgaitytei, IIIa2 klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Ringailei Kairytei, IVc klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei. 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Jolanta Knyvienė 
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Parengė 

Daiva Savčiukienė, pavaduotoja ugdymui 

2020-05-28 


