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Vadovaudamasi Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokinio elgesio taisyklių, patvirtintų Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazijos direktoriaus 2015 m. birželio 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: 
 

Jonę Didţgalvytę, IVp klasė - Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados (11-12/III-IV gimnazijos kl.) 

miesto etapo  I vietos, šalies etapo II vietos, Baltijos šalių etapo III vietos laimėtoją;  

Eivydą Triošką, IIIm klasė - 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo I vietos ir šalies 

etapo II vietos laimėtoją, IX Lietuvos mokinių muzikos olimpiados miesto etapo I vietos ir šalies etapo III vietos 

bei specialaus prizo laimėtoją, respublikinio akademiko J. Janickio chemijos konkurso I-II (9-10) klasių mokiniams 

šalies II vietos laimėtoją; 

Petrą Sladkevičių, IIIm klasė - 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo I vietos 

laimėtoją ir šalies etapo dalyvį, 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto etapo III vietos laimėtoją 

ir šalies etapo dalyvį bei respublikinio akademiko J. Janickio chemijos konkurso I-II (9-10) klasių mokiniams šalies 

etapo dalyvį; 

Silviją Vainovskają, IVu1 klasė - 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo I vietos ir 

šalies etapo Pagyrimo rašto laimėtoją; 

Dominyką Ţviedrį, IVu1 klasė - 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo II vietos 

laimėtoją ir šalies etapo dalyvį, 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto etapo III vietos laimėtoją, 

Lietuvos 32-osios informacinių technologijų olimpiados II etapo I vietos laimėtoją ir III etapo dalyvį; 

Roką Varanavičių, IIu klasė - 69-osios Lietuvos mokinių matematikos, 68-osios Lietuvos mokinių fizikos ir 

59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiadų miesto etapų bei respublikinio prof. K. Baršausko fizikos konkurso 

Pagyrimo raštų laimėtoją, Lietuvos geomokslų olimpiados etapo dalyvį, nacionalinio Č. Kudabos geografijos 

konkurso VII vietos (iš 10 geriausiųjų 10 klasių mokinių) laimėtoją;  

Robert Berlin, IIIb klasė - 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapo dalyvį, Vilniaus m. 

gimnazijų III klasių mokinių matematikos greitojo uždavinių sprendimo konkurso I vietos laimėtoją; 

Dianą Bogdanaitę, IIIm klasė - 28-osios Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados miesto etapo III 

vietos ir šalies etapo Pagyrimo rašto laimėtoją; 

Vestą Bielinytę, IIIp klasė - Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados (11-12/III-IV gimnazijos kl.) 

miesto etapo II vietos, šalies etapo dalyvę; 

Urtę Ignatavičiūtę, IVp klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etapo 

(literatūrinės kompozicijos grupė) I vietos, šalies etapo III vietos laimėtoją,  gimnazijos e. laikraščio kūrybinės 

grupės narę, IVp klasės seniūnę; 

Marių Valančių, IVa1 klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etapo 

(literatūrinės kompozicijos grupė) I vietos, šalies etapo III vietos laimėtoją;   

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

(literatūrinės kompozicijos grupė) I vietos, šalies etapo III vietos laimėtoją;   

Joną Orintą, IIIm klasė - Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etapo 

(literatūrinės kompozicijos grupė) I vietos, šalies etapo III vietos laimėtoją;   

Šarūnę Panovaitę, IVp klasė -  Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etapo 

(literatūrinės kompozicijos grupė) I vietos, šalies etapo III vietos laimėtoją;   

Deną Misiulį, IIIp klasė- Lietuvos 9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etapo (literatūrinės 

kompozicijos grupė) I vietos, šalies etapo III vietos laimėtoją;   
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Jutą Nalivaikaitę, IVa1 klasė - respublikinio fotonovelių konkurso „Mėlyno sapno svajinga šalis“ laureatę, 

respublikinio poezijos konkurso „Biblioteka- minties šventykla“ II vietos laimėtoją, Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondo projekto „Istorijos kengūra 2021“ Sidabrinės Kengūros diplomantę, gimnazijos e. laikraščio vyr. redaktorę; 
 

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

Adomą Kazlauską, IIIb klasė- 69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados miesto etapo Pagyrimo 

rašto, Vilniaus m. gimnazijų III klasių mokinių matematikos greitojo uždavinių sprendimo konkurso II vietos 

laimėtoją, tarptautinio edukacinio „Olympis 2021- Rudens sesija“ matematikos konkurso diplomantą; 

Igną Varanavičių, IIu klasė - 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo bei respublikinio 

prof. K. Baršausko fizikos konkurso Pagyrimo raštų laimėtoją;  

Danielę Gedminaitę, IVu1 klasė - respublikinio prof. K. Baršausko fizikos konkurso Pagyrimo raštų 

laimėtoją, gimnazijos mokinių tarybos narę;   

Ūlą Malciūtę, Im klasė - 68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto etapo Pagyrimo raštų 

laimėtoją; 

Aleksą Ţiką, IIm klasė - 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo Pagyrimo rašto 

laimėtoją; 

Benjaminą Markevičių, IIu klasė - 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapo Pagyrimo 

rašto laimėtoją; 

Gabrielę Stupak, IIId klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 2020“ Lyderių 

turo Pagyrimo rašto laimėtoją: 

Aistę Noreikaitę, IIIu1 klasė - respublikinio konkurso „Gyvybė- dovana, branginkim ją“ II vietos laimėtoją; 

Nomedą Granickaitę, IVa2 klasė - Lietuvos mokinių technologijų olimpiados miesto etapo III vietos 

laimėtoją; 

Adrianą Dominyką Šulcaitę, IIIu1 klasė - respublikinio istorinio, pilietinio, tautinio ir kultūrinio ugdymo 

konkurso, skirto V. Mačerniui pagerbti, laureatę. 
 

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

        Gretai Jucytei, IIIu1 klasė - Vilniaus m. gimnazijų III klasių mokinių matematikos greitojo uždavinių 

sprendimo konkurso III vietos laimėtojai, tarptautinio edukacinio „Olympis 2020 - Rudens sesija“ matematikos 

konkurso diplomantei;  

        Darijui Dauţvardţiui, IIIu1 klasė - Vilniaus m. gimnazijų III klasių mokinių matematikos greitojo uždavinių 

sprendimo konkurso III vietos laimėtojui, tarptautinio edukacinio „Olympis 2020 - Rudens sesija“ matematikos 

konkurso diplomantui;  

Silverijui Zubei, IIIu1 klasė - respublikinio vertimo iš prancūzų kalbos konkurso „Pierre Gamarra meninio 

teksto vertimas“ II vietos laimėtojui; 

Gabrieliui Vaclovui Zabičiui, IIIu1 klasė - 32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados šalies etapo 

dalyviui; 

Aidui Čepkauskui, Iu1 klasė - mateamtikos konkurso “Mini Euklidas 2021” padėkos rašto laimėtojui; 

Jonui Laurynui Kynui, Iu1 klasė - nacionalinio Č. Kudabos geografijos konkurso dalyviui; 

Viliui Masiuliui, IIIu1 klasė - nacionalinio Č. Kudabos geografijos konkurso dalyviui; 

Ani Airapetian, IVa1 klasė - respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros projektinių ir tiriamųjų darbų 

konferencijos „Filologinės dėlionės“ Padėkos rašto laimėtojai, gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei;  

Elenai Titovai, IVa1 klasė - respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros projektinių ir tiriamųjų darbų 

konferencijos „Filologinės dėlionės“ Padėkos rašto laimėtojai; 

Deinai Venckūnaitei, IVa1 klasė - respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros projektinių ir tiriamųjų darbų 

konferencijos „Filologinės dėlionės“ Padėkos rašto laimėtojai; 

Erikai Zukulaitei, IIIb klasė - tarpmokyklinio renginio „Frankofonija ir mes“ II vietos laimėtojai; 

Gabrielei Nakvosaitei, IIIp klasė - tarpmokyklinio renginio „Frankofonija ir mes“ II vietos laimėtojai, 

Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei; 

Aurelijai Šotaitei, IIIu1 klasė - tarpmokyklinio renginio „Frankofonija ir mes“ II vietos laimėtojai; 

Vilhelmui Roţanskui, IIIm klasė - tarpmokyklinio renginio „Frankofonija ir mes“ II vietos laimėtojui; 

Rapolui Jauniškiui, IIIu1 klasė- tarpmokyklinio renginio „Frankofonija ir mes“ II vietos laimėtojui; 

Vincentui Adomaičiui, IIIu1 klasė - tarpmokyklinio renginio „Frankofonija ir mes“ II vietos laimėtojui; 

Rapolui Ferencui, Im klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Kalbų kengūra 2021“   Auksinės 

Kengūros diplomantui; 
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Tomui Verbickui, Iu1 klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Kalbų kengūra 2021“   Auksinės 

Kengūros diplomantui; 

Evai Cater, Im klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Kalbų kengūra 2021“   Auksinės 

Kengūros diplomantei; 

Karoliui Atkočiui, IVa2 klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Kalbų kengūra 2021“   Auksinės 

Kengūros diplomantui, klasės seniūnui; 

Haroldui Jurkoniui, IVb klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Kalbų kengūra 2021“  

Sidabrinės Kengūros diplomantui; 

Austėjai Arštikytei, IVa1 klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Istorijos kengūra 2021“ 

Oranžinės Kengūros diplomantei; 

Marijai Vaičiulytei, IId klasė - Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Istorijos kengūra 2021“ 

Oranžinės Kengūros diplomantei, respublikinio vertimo iš prancūzų kalbos konkurso „Pierre Gamarra meninio 

teksto vertimas“ dalyvei, gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Anastasijai Lukšaitei, IIIu1 klasė- tarptautinio edukacinio „Olympis 2021- Rudens sesija“ matematikos 

konkurso diplomantei; 

Mariui Šilingui, IVa1 klasė - tarptautinio edukacinio „Olympis 2020 - Rudens sesija“ matematikos konkurso 

diplomantui;  

Martynui Jonkui, IIIu1 klasė - tarptautinio edukacinio „Olympis 2020 - Rudens sesija“ matematikos 

konkurso diplomantui;  

Dominykui Krupinui, IIIu2 klasė - tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2021- Pavasario sesija“ anglų 

kalbos ir informacinių technologijų konkursų I laipsnio diplomantui, matematikos konkurso Padėkos rašto 

laimėtojui;  

Gerdai Bučiūtei, IIId klasė - tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2021- Pavasario sesija“ matematikos 

konkurso Padėkos rašto laimėtojui;  

Justinai Trepuilaitei, IVa2 klasė - tarptautinio matematikos ir informacinių technologijų konkurso „Picture- 

Mathematical Task“ Padėkos rašto laimėtojai; 

Vaivai Paškevičiūtei, IVu1 klasė - tarptautinio matematikos ir informacinių technologijų konkurso „Picture- 

Mathematical Task“ Padėkos rašto laimėtojai; 

Emilijai Kaledinskaitei, IIId klasė - tarptautinio matematikos ir informacinių technologijų konkurso „Picture- 

Mathematical Task“ Padėkos rašto laimėtojai; 

Gabrielei Zaveckytei, IIIp klasė - tarptautinio matematikos ir informacinių technologijų konkurso „Picture- 

Mathematical Task“ Padėkos rašto laimėtojai, nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų 

„Žiemos fantazija 2020“ diplomantei, gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Pijui Gateliui, IIIu2 klasė - tarptautinio matematikos ir informacinių technologijų konkurso „Picture- 

Mathematical Task“ Padėkos rašto laimėtojui; 

Evelinai Ragauskaitei, IIIb klasė - nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos 

fantazija 2020“ diplomantei; 

Arnui Kairiui, IVa1 klasė - nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos fantazija 

2020“ diplomantui; 

Vyteniui Kazlauskui, IVa1 klasė - nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos 

fantazija 2020“ diplomantui; 

Jokūbui Ostrauskui, IVa2 klasė - nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos 

fantazija 2020“ diplomantui; 

Adomui Rukšiui, IVu1 klasė - nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos fantazija 

2020“ diplomantui; 

Andriui Cijunaičiui, IVu1 klasė - nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos 

fantazija 2020“ diplomantui; 

Justui Trainauskui, IVu2 klasė - nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos 

fantazija 2020“ diplomantui; 

Inesai Jurkevičiūtei, IVu1 klasė - nacionalinio kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų „Žiemos 

fantazija 2020“ diplomantei, gimnazijos mokinių tarybos narei; 
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Gabrielei Česevičiūtei, IVp klasė - Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei, gimnazijos 

mokinių tarybos prezidentei; 

Austėjai Šilaitei, IIIp klasė - Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei; 

Urtei Palevičiūtei, IIIp klasė - Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei, gimnazijos 

mokinių tarybos narei; 

Jonei Michelevičiūtei, IIIp klasė - Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei; 

Sandrai Petrusevičiūtei, IIIu2 klasė - Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei; 

Enrikai Gurevičiūtei, IVa1 klasė - Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei; 

Aušrai Stepanauskaitei, IVa1 klasė - Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei, 

gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Veronikai Irenai Aukštolytei, IIa klasė - XXI Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkurso “Mano 

Aleksandras Puškinas” dalyvei; 

Elţbietai Mikolaitytei, Iu2 klasė - XXI Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkurso “Mano 

Aleksandras Puškinas” dalyvei; 

Patricijai Aleinikovai, IVu2 klasė - XXI Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkurso “Mano 

Aleksandras Puškinas” dalyvei; 

Jelizavetai Jarmolajevai, IVu1 klasė - XXI Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkurso “Mano 

Aleksandras Puškinas” dalyvei; 

Eglei Navickaitei, IVu2 klasė - Vilniaus m. video spektaklių festivalio „Teatrozonas“ dalyvei; 

Gabrielei Stankevičiūtei, IVa1 klasė - klasės seniūnei; 

Saulei Kilčiauskaitei, IVb klasė - klasės seniūnei; 

Julijai Skėrytei, IVu2 klasė - klasės seniūnei;  

Viktorijai Jančiūtei, IVu1 klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Miglei Kaminskaitei, IIIm klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Gabijai Matulytei, IIIu1 klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Augustei Baranauskaitei, IIIp klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Eglei Paleckytei, IIId klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Jonui Malinauskui, IIIp klasė - gimnazijos mokinių tarybos nariui; 

Dominykai Korabelnikovai, IIu klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

Adrijai Dauţvardytei, Id klasė - gimnazijos mokinių tarybos narei; 

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

Augustei Rezgaitytei, IVa2 klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Dominykai Statkutei, IIIm klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Kotrynai Bizunovičiūtei, Im klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Miglei Abromaitytei, IVa1 klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei; 

Ūlai Diglytei, IIId klasė - gimnazijos e. laikraščio kūrybinės grupės narei. 

 

 

 

 

Direktorė              Jolanta Knyvienė 
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