
 

 

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2019 m. 

 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  ir 

vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Sportinis turizmas, mokytoja Saturnina Mažuolienė 

Tarptautinės turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Akademija- 2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

Akademijos gimnazija 

Kėdainių raj. 

2019-02-23 Vaikų amž. gr. – II vieta 

Asmeninėse varžybose: 

Jaunučių amž. gr. Astijus 

Grinevičius – II vieta; 

Vaikų amž. gr. Lukas 

Žukauskas – III vieta 

Klubo „Virvė laisva“ 

alpinizmo technikos varžybos 

Lietuvos keliautojų sąjunga ir 

Alpinizmo klubas „Virvė 

laisva“ 

Vilnius 

2019-04-13 Jaunučių amžiaus gr. – I ir II 

vietos 

Vaikų amžiaus gr. – II vieta 

Mėgėjų sportininkų grupėje – 

II vieta. 

Tarptautinės mokinių turizmo 

technikos varžybos „Žygūnas-

2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

 

Elektrėnų sav. 

2019-05-03-05 Asmeninėse varžybose: 

Jaunučių amž. gr. Astijus 

Grinevičius – III vieta; 

Vaikų amž. gr. Ovidijus Burba  

- III vieta. 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Vilko 

tako taurė 2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

ir Lietuvos keliautojų sąjunga 

Palanga 

2019-05-24-26 Jaunučių amžiaus gr. – I ir III 

vietos 

Vaikų amžiaus gr. – I vieta 

 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Šiauliai- 

2019“ 

Šiaulių jaunųjų turizmo 

centras ir 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

2019-06-08,09 Jaunučių amžiaus gr. – I vieta 

Vaikų amžiaus gr. – I vieta 

 



Kelionių sezono uždarymo 

sąskrydžio kalnų technikos 

varžybos 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

2019-09-28 Jaunučių amžiaus gr – I vieta ir 

III vieta. 

Kalnų technikos varžybų 

komandos nugalėtojos 

Mokytojai diplomas  

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Auksinis 

ruduo 2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

2019-09-29 Jaunučių amžiaus gr –II vieta. 

Vaikų amž. gr. – II vieta. 

Asmeninėse varžybose: 

Astijus Grinevičius - I vietą,  

Argaudas Grinevičius – III 

vietą. 

Lukas Žukauskas - II vietą. 

 

Kalnų kelionių technikos 

varžybos Vilniaus universiteto 

taurei laimėti 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

Vilniaus Universiteto žygeivių 

klubas 

2019-11-09 Jaunučių amžiaus gr –II vieta. 

 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Vilnius 

2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

 

 

2019-11-16 Vaikų amž. gr. – I vieta 

Pradinukų amž. gr. – III vieta. 

Jaunučių amž. gr. – II vieta 

Asmeninėse varžybose: 

Jaunučių amž. gr. 

Argaudas Grinevičius –I vietą, 

Astijus Grinevičius – II vietą 

Vaikų amž. gr. 

Lukas Žukauskas – II vietą, 

Ovidijus Burba – III vietą; 

Pradinukų amž. gr. 

Roneta Nerlikaitė – II vietą. 

 

Tarptautinės Latvijos taurės 

mokinių turizmo technikos 

varžybos „SAPSAN 2019“ 

Latvija, Kraslava 

2019-11-23-24 B grupėje (jaunučių amž. gr.) – 

I vieta 

Asmeninėse varžybose: 

C rupėje: 

Argaudas Grinevičius – I vieta 

B grupėje: 

Astijus Grinevičius  - I vieta 

Mantvydas Bambonas – II 

vieta; 

Augustė Ostrauskaitė – I vieta. 

Mokytojai Padėka 



XLIII kalnų kelionių 

technikos varžybos 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

2019-11-30 Jaunučių amž. gr. I vieta. 

2019 m. Lietuvos mokinių 

turizmo technikos varžybų 

čempionatas 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

2019 m. rezultatas Jaunučių amž. gr. II vieta 

Vaikų amž. gr. I vieta.  

Komandos apdovanotos 

nugalėtojų taurėmis ir 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro Algirdo Monkevičiaus 

I ir II laipsnio diplomais. 

Mokytojai Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro 

Padėka  ir 2019 metų vadovo 

statulėlė. 

Asmeninėje grupėje. 

Astijus Grinevičius iškovojo – 

I-ą vietą 

Argaudas Grinevičius – III 

vietą 

Lukas Žukauskas – II vietą; 

Ovidijus Burba – III vietą; 

Emilija Staškevičiūtė – III 

vietą. 

2019 m.Lietuvos kalnų sporto 

daugiakovės čempionatas 

Lietuvos keliautojų sąjunga, 

Lietuvos alpinizo asociacija. 

2019 m. Jaunučių amžiaus grupėje –I 

vieta. 

Šiuolaikinių šokių studija „SELEVY“, mokytoja Regina Liutkevičienė 

Respublikinis šiuolaikinio 

šokio festivalis „Agaro 

žiedas“ 

2019-01-18 Nominacija“ „originaliausias 

kolektyvas“ 

Respublikinė šokių šventė 

„Atvira erdvė“ 

2019-01-25 Nominacija „techniškiausias 

kolektyvas“ 

Respublikinė švietimo įstaigų 

šokių projektas „Šokių 

kovos“ 

2019-02-01 I vieta 

Tarptautinis šokių grupių 

čempionatas „SHOCK – 

2019“ 

2019-03-16 10-13 amž gr. III vieta 

Respublikinis kultūros ir 

švietimo įstaigų šokių 

konkursas „Šokų šokas“ 

2019-03-30 7-9 amž gr. – I vieta 

13-15 amž. gr. Grand prix 



Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

šokių konkursas „DANCE 

PASSION“ 

2019-04-27 10-13 amž. gr. I vieta 

14-18 amž. gr. II vieta 

Respublikinis mažųjų šokėjų 

festivalis „ANT STOGO“ 

2019-05-04 7-9 amž. gr. II vieta 

12-15 amž. gr. Ivieta 

15-18 amž. gr. II vieta 

XII vaikų ir jaunimo šokių 

festivalis- konkursas 

„NORIM KILT 2019“ 

2019-04-13 Kvietimas į finalą 

XII vaikų ir jaunimo šokių 

festivalis- konkursas 

„NORIM KILT 2019“ finalas 

2019-05-18 Diplomantai 

VII tarptautinis šokių 

festivalis „DANCE 

STATION-2019“ 

2019-06-07  

Respublikinis ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

muzikos projektas „Rudens 

spalvos“ 

L/D „Vyturėlis“ 

2019-10-23  

Respublikinis šiuolaikinio 

šokio festivalis „Pašėlusiu 

ritmu“ 

Šakiai 

2019-10-26 Padėka 

Lenkų kultūros festivalis 

„Auksinis ruduo“ 

2019-10-09 Padėka 

Respublikinis jaunimo šokių 

festivalis „Aukštyn kojom“ 

Linkuva 

2019-11-16 7-10 m. – II vieta 

11-14 m. – I vieta 

 

Jubiliejinis 50 m. koncertas 

L/D „Jūratė“ 

2019-11-13 Padėka 

Kalėdinė mugė Cido arena 2019-12-07 Padėka 

VI Tarptautinis šokių 

konkursas „CHRISTMAS 

STARS“ 

Vilnius 

2019-12-08 7-10 m. – III vieta 

11-14 m. – I vieta 

 

Drabužių dizainas, mokytoja Vilija Andrijauskienė 

Visuomenės sveikatos centre 

batikos paroda „Pavasario 

spalvos“ 

2019-03-25  

Šiaurinėje bibliotekoje paroda 

„Šilko improvizacijos“ 

2019-08-01  

Respublikinis festivalis 

„Aukštyn kojom“  

2019-11-16 I vieta už kolekcijas „Laisvės 

piknikas“ Gabija Endriukaitytė, 

„Virsmas“ Viktorija Ladygaitė 



ir „Išbarstyta vaivorykštė“ Urtė 

Endriukaitytė 

Keramika, žaislų siuvimas, mokytoja Virginija Jakevičienė 

Republikinė paroda- 

konkursas „Seku, seku 

pasaką“, Šiaulių moksleivių 

namai 

2019-03-07 Keramikos b.- A.Tinteris, G. 

Rubinaitė – diplomai 

Žaislų siuvimo b. – E. 

Valeikaitė – nominacija 

Respublikinė paroda-

konkursas „Iš pasakų 

skrynios“, Tauragės pagalbos 

mokytojui ir mokiniui centras, 

Taurgės M. Mažvydo 

progimnazija 

2019-03-07 – 04-19 Keramikos b. – A. Čeponytė, P. 

Pocius- padėkos 

Respublikinė keramikos 

paroda „Velykiniai ženklai“, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

2019-04-04 -04-26 Keramikos b. S. Cibulskaitė, A. 

Glušokaitė – diplomai 

Skaistės Cibulskaitės tapybos 

aerozoliniais dažais autorinė 

paroda ,,Vaizduotė kitu 

kampu"rinė paroda 

“Vaizduotė kitu kampu”  

2019.09.01.- 30  

Austėjos ir Kamilės 

Glušokaičių keramikos 

autorinė paroda “Seniai 

pamilome molį” 

2019 -11 - 04 - 30 

 

 

Pop grupė „Šypsenėlė“, „Ankstyvasis muzikinis ugdymas“ mokytoja Stela Kulbokienė 

Baigiamasis Moksleivių namų 

mokslo metų renginys 

2019-05-28  

Vasaros projektas „Susitikime 

penktadienį“ Laisvės aikštėje, 

org. Bendruomenės . rūmai. 

2019-05-31 Padėka 

Koncertas Kalėdinėje mugėje, 

vykusioje Cido arenoje  

2019-12-07 Padėkos raštas 

Kalėdinis koncertas „Šalčio 

natos"- organizuotas renginys 

Moksleivių namuose.  

2019-12-17 Padėkos raštas 

Šventinis koncertas Šiaulių 

logopedinėje mokykloje. 
2019 -12-18 Padėkos raštas 

   

Dailės pasaulyje, mokytoja Birutė Sirtautienė 

Paroda PMN „Taškas visko 

pradžia“ 

2019 - 01-07 – 02-12  

Paroda PMN „Žemės spalvos“ 

 

2019-03-20 – 04-20  



Paroda PMN „Ornamentai“ 

 

2019 -05-02-31  

Bendros parodos su kitais 

būreliais: 

 „Lietuvių tautosaka 

piešiniuose“ 

Dailės būrelių baigiamoji 

paroda mokykloje 

 

 

2019-04-15-30 

 

2019-05-16 – 06-20 

 

Paroda bibliotekoje 

„Žiburėlis“, „Gamta stebina 

mane“ 

 

2019-03-16 – 04-14 

 

Paroda bibliotekoje 

„Žiburėlis“, „Velykų margutis 

atrieda“ 

2019-04-15-30  

Paroda kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų progimnazija, 

“Gamta stebina mane“ 

2019-04-15 – 05-31  

Tarptautinis konkursas 

„Išgirski slapčiausią gamtos 

kalbą“ 

 Dalyvavo 10 mokinių 

A. Grimaliauskaitė – lauretė 

Respublikinis miniatiūrų 

konkursas „Dialogas su 

gamta“ ,Kaunas 

2019 -09 -25 Dalyvavo 8 mokiniai 

Eglė Narkutė 

apdovanota nominacija ,,Už 

minimalizmą“, mokyt. 

Kūrybinės dirbtuvės spalvos ir spalviukai, mokytoja Aušra Lazdauskienė 

Tarptautinis konkursas 

,,Išgirsti slapčiausią gamtos 

kalbą‘‘ Panevėžio gamtos 

mokykla 

2019 - 04 Laureatai – P. Backevičiūtė, K. 

Lašinytė 

Pynimas, dailė, įdomioji keramika, mokytoja Geleta Norvaišienė 

Konkursas –paroda „Seku, 

seku pasaką“, Šiaulių 

moksleivių namai 

2019-03-7-28 Laureatės:Viktorija Slivkaitė, 

Karolina Petronytė, Ieva 

Anskinaitė 

Gauti diplomai 

Nacionalinė paroda 

„Velykiniai ženklai“, Vilnius 

2019-04-5-26 Laureatės: Liepa Kriščiūnaitė, 

Toma Čėsnaitė, 

Gauti diplomai 

Kalėdinio atviruko konkursas 

Cido arenoje. 

2019-12-07-08 Diplomai: Karolina Petronytė - 

pynimo būrelis, Aristėja 

Daujotaitė - dailės būrelis, Elija 

Kaluinaitė - įdomiosios 

keramikos būrelis 

Estradinė – kūrybinė vaikų grupė, mokytoja Dalia Gavrilčikienė 

Edukaciniai renginiai „Velykų 

belaukiant“ 

„Taikos“ ir „Vyturėlio“ 

2019-04-15 Padėka 



lopšelių – darželių 

auklėtiniams 

Renginys „Šventų Velykų 

belaukiant“ 

Panevėžio „Saulėtekio“ 

progimnazijoje 

2019-04-17 Padėkos raštas 

Koncertas – diskoteka miesto 

kultūros rūmuose 

Tarptautiniame vaikų ir 

jaunimo festivalyje „Coliukė- 

2019“ 

2019-05-18 Padėkos raštas 

Renginys  „Saulėtekio“ 

progimnazijoje „Rudenėlio 

spalvos“ 

2019-11-20 Padėkos raštas 

Renginys „Ąžuolo“ 

progimnazijoje „Saugok 

gamtą“ 

2019-12-04 Padėkos raštas už renginio 

organizavimą ir vedimą 

Meninė keramika, dailieji amatai Audronė Markutienė 

Republikinė paroda- 

konkursas „Seku, seku 

pasaką“, Šiaulių moksleivių 

namai 

2019-03-07 2 vieta A. Juzėnaitė 

3 vieta J. Umbrasas 

 

Respublikinė paroda-

konkursas „Iš pasakų 

skrynios“, Tauragės pagalbos 

mokytojui ir mokiniui centras, 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazija 

2019-03-07 – 04-19 Padėkos: A. Rastauskaitė, 

M. Ribikauskas 

 

Respublikinė keramikos 

paroda „Velykiniai ženklai“, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

2019-04-04 -04-26 

 

4 diplomai: 

R. Staškūnaitė, R. Daugėla, A. 

Juzėnaitė, J. Umbrasas 

Miesto paroda-konkursas 

,,Kalėdinis atvirukas“ 

Panevėžio savivaldybės 

kultūros skyrius, Cido arena 

2019-12-08 Diplomas laureatei Medėjai 

Šumskaitei, 

Diplomai dalyviams:Gabijai 

Čeponytei, Ignetai Šileikaitei, 

Matui Ribikauskui, Gretei 

Petronytei, Mantaminui 

Petroniui, Austėjai Varnaitei, 

Lunai Varžinskaitei, Ignei 

Sarapei,Vitui Čarkauskui. 

 „Gitaros studija“, mokytojas Ramualdas Tvarkūnas 

Parodos atidarymas 

bibliotekoje „Žalioji pelėda“ 

2019 - 10 - 18  

Šventinis koncertas Šiaulių 

logopedinėje mokykloje. 
2019-12-18 Padėkos raštas 



„Linksmai su IKT”, mokytoja A.Jatužienė 

Panevėžio miesto 1-4 kl. 

konferencijoje „Sveikatos 

ABC“ „Šaltinio“ 

progimnazijoje skaityti IKT 

pranešimai: „Skanu ar 

Sveika?“ ir „Dailės terapija“ 

2019-01-17 Padėkos, dovanėlės 

IKT renginys „Pupos auga ir 

didėja, o pirmokai vis 

gudrėja“ ugdytinių tėvams M. 

Karkos pagr. mokykloje 

2019-04-16 Padėkos 

„Mokomės prancūziškai žaisdami“, mokytoja Asta Ulienė 

„Dessines-moi une planete 

verte“ (Piešiu žaliąją planetą), 

Užsienio reikalų ministerija, 

Vilnius 

2019-04-15 Apdovanojimų ceremonija, 

laimėjo visi dalyvavę konkurse 

Dailės terapija „Jausmai ir spalvos“, mokytoja Vaida Zibaie 

Paroda „Kūrybos Laisvė“ 

 

2019-01-07-21 Padėka 

Paroda „ Spalvų žaismas“ 

 

2019-05-20-31 Padėka 

Ona Ivanauskienė, Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

Dalyvavimas respublikiniame 

festivalyje „Saula riduolėta“ 

2019-05-03-07  

Dalyvavimas liaudies šokių 

festivalyje „Šokim šokimėlį“ 

2019-05-07  

Dalyvavimas tarptautiniame 

dainų-šokių festivalyje 

„Pavasario Šembergas“, 

Latvija 

2019-05-08  

Dalyvavimas tarptautiniame 

šokių festivalyje „Mes 

nupinsim šokių pynę“ 

2019-05-17  

Dalyvavimas metiniame 

Moksleivių namų koncerte 

2019-05-28  

Tarptautinis liaudies šokių 

festivalis „Baltic Amber 

2019“ 

 

2019 - 10- 26 Šokis „Boružėlė“  I laipsnio 

diplomas, o šokiui 

„Linksmapolkė“  III vieta. 

Pasirodymas parodoje „Expo  

Aukštaitija 2019“ 

2019- 09 - 27 

 

Padėkos raštas 

Pasirodymas Kalėdinėje 

mugėje Cido arenoje   

 

2019 - 12 - 16 Padėkos raštas 

Aerobika-fitnesas, mokytoja Rita Garaga 

Baigiamasis mokslo metų 2019-05-28 Paruošta aerobika-fitnesas 

http://pmn.lt/2019/11/sokiu-festivalis-baltic-amber-2019/
http://pmn.lt/2019/11/sokiu-festivalis-baltic-amber-2019/
http://pmn.lt/2019/11/sokiu-festivalis-baltic-amber-2019/


renginys Panevėžio 

bendruomenių rūmuose 

sportinė kompozicija 

Aerobika šokio ritmu, mokytoja Samanta Pusvaškienė 

Respublikinis šokių festivalis 

,,Ant stogo"  

 

2019-10-26 II vieta 

 

Teatro studija, mokytoja Dalia Šumskienė 

Vaikų ir jaunimo teatro 

šventė „Drąsiau, Drambly“, 

skirta Tarptautinei teatro 

dienai. 

Spektaklio „Paršiukai 

muškietininkai“ ir muzikinio 

etiudo „Pasirinkimas“ 

rodymas. Kultūros centro 

Panevėžio bendruomenių 

rūmai. 

2019-03-27 Kultūros centro Panevėžio 

bendruomenės rūmų direktorės 

padėkos (2) už parengtus 

spektaklius, laimėta vienintelė 

festivalio nominacija „Už 

stebuklą teatre“, du festivalio 

simboliai, statulėlės „Drąsiau, 

Drambly“. 

Nacionalinis teatrų festivalis 

„Žodžiai“. Spektaklio 

„Viršum stogų dangus kitoks“ 

rodymas. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras. Vilnius 

2019-03-29 Padėka kolektyvo vadovei; 

Diplomas už laimėta nominaciją 

„Iš širdies į širdį“ 

6-asis Tarptautinis menų 

festivalis – konkursas, Grand 

Fest Kamenec“. Ukraina 

2019-05-2-6 Teatro menas, vyresniųjų 

amžiaus gr. 1-os vietos diplomas 

Išskirtinis prizas „Kūrybinė 

liepsna“, diplomas, festivalio-

konkurso taurė. 

Renginys miesto mokyklų 

mokiniams „Turi norą-randi 

būdą“  Panevėžio apskrities 

G.Petkevičaitės-Bitės 

viešojoje bibliotekoje. 

Literatūrinė kompozicija 

„Pajusti šalia esantį“ ir 

renginio vedimas. 

2019-11-15 Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Kalėdinės padėkos vakaras 

miesto visuomenei vaikų 

bibliotekoje „Žiburėlis“. 

Spektaklio „Ar pažįsti Kalėdų 

senelį“ rodymas. 

2019-12-17  Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Padėkos raštas teatro studijai. 

Kalėdų eglutės vakaras 

SODROS darbuotojams. 

Spektaklio „Ar pažįsti Kalėdų 

senelį“ rodymas. 

 

2019-12-20 Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Padėkos raštas teatro studijai 



Kalėdinė mugė Cido arenoje. 

Žaidimų programa miesto 

visuomenei „Gruodžio 

siautulys“ 

2019-12-7,8 Panevėžio miesto mero ir 

Panevėžio prekybos ir amatų 

rūmų prezidento padėkos raštas. 

Aviamodeliavimas, mokytojas Žuteks Velička 

Lietuvos mokinių pradinio 

techninio modeliavimo 

varžybos Vilniuje. 

2019-11-15  Apdovanojimas - Lituanikos 

modelių rinkiniai. 

 

 


