
 

 

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS  

 
DĖL PADĖKŲ MOKINIAMS PAREIŠKIMO   

 

2022 m. vasario 10 d. Nr. MK-24 

 Kazlų Rūda 

 

Vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės Mero 2021 m. liepos 1 d. potvarkiu Nr. 

MV-74 patvirtinto Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo 5.19 

punktu, atsiţvelgdama į 2022 m. sausio 26 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus skyriaus Prano Dovydaičio 

progimnazijos Mokytojų susirinkimo sutarimą:  

1. R e i š k i u  padėkas mokiniams (sąrašas pridedamas). 

2. P a v e d u  klasių vadovams padaryti įrašus dėl šio įsakymo elektroniniame 

dienyne tėvams ir mokiniams. 

 

 

   

Direktorė            Asta Daugirdė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



  

PATVIRTINTA     PATVIRTINTA 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. 

 įsakymu Nr. MK-24 

 

MOKINIŲ, KURIEMS PAREIKŠTOS PADĖKOS, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinys  Klasė Pasiekimai  

 

1 Jieznytei Radvilei 5 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus  

2 Kudrevičiūtei Dţiugai 5 a  Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

3 Kundreckui Martynui 5 a   Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

4 Paliokaitei Guostei 5 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 

5 Sinkevičiui Kasparui 5 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

6 Ščiučkai Urtei 5 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

7 Petravičiui Rapolui 5 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 

8 Vizbaraitei Jaunei 5 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

9 Krinickaitei Gustei 5 a Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

pranciškoniškame prakartėlių konkurse „Pasitikime 

kūdikėlį Jėzų su Šv. Pranciškumi 2021“ ir  labai gerus 

rezultatus II ture 

10 Vaitkevičiūtei Ugnei  5 a Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 

11 Grinevičiui Henrikui 5 a Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 



  

12 Mickevičiūtei Mildai 5 a Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

13 Motiejauskui 

Benediktui 

5 a Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

14 Staškevičiui Nojui 5 a Uţ aktyvią veiklą 

15 Švilpai Joriui  5a Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

16 Keblaitytei Monikai 5 a Uţ aktyvią veiklą 

17 Butkutei Miglei 5 a Uţ aktyvią veiklą 

18 Gaiţiūnaitei Smiltei 5 b Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

pranciškoniškame prakartėlių konkurse „Pasitikime 

kūdikėlį Jėzų su Šv. Pranciškumi 2021“ ir  labai gerus 

rezultatus II ture 

19 Galeckui Gustui 5 b Uţ labai gerus mokymosi rezultatus 

20 Brisotaitei Rusnei 5 b Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

21 Senkutei Atėnei 5 b Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

pranciškoniškame prakartėlių konkurse „Pasitikime 

kūdikėlį Jėzų su Šv. Pranciškumi 2021“ ir  labai gerus 

rezultatus II ture 

22 Ţičkui Modestui 5 b Uţ mokyklos vardo garsinimą Tarptautinėje 

olimpiadoje KINGS (pasaulio paţinimas) ir puikius 

pasiekimus finale 

23 Dembinskaitei Gabijai 6 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

moksleivių rašinių ir piešinių konkurse „Kodėl noriu 

būti miškininku“. Tapo konkurso nugalėtoja ir  

mokinės rašinys įtrauktas į konkurso laurėtų knygą. 

24 Lazauskaitei Viltei 6 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus 

25 Paškauskui Benui 6 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus. 

26 Paulauskaitei Luknei 6 a Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

moksleivių rašinių ir piešinių konkurse „Kodėl noriu 



  

būti miškininku“. Tapo konkurso nugalėtoja ir  

mokinės rašinys įtrauktas į konkurso laurėtų knygą. 

27 Šverčiauskui Liudui 6 a Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

moksleivių rašinių ir piešinių konkurse „Kodėl noriu 

būti miškininku“. Tapo konkurso nugalėtoju ir  

mokinio rašinys įtrauktas į konkurso laurėtų knygą. 

28 Miliukaitei Augustei 6 a Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2021“ ir labai 

gerus rezultatus 

29 Augustei Makarevičiūtei 6 a Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikiniame 

moksleivių rašinių ir piešinių konkurse „Kodėl noriu 

būti miškininku“. Tapo konkurso nugalėtoja ir  

mokinės rašinys įtrauktas į konkurso laurėtų knygą. 

30 Senkutei Evai 6 b Uţ iškovotą Gamtosauginio kodekso konkurso 2021 

nugalėtojo titulą 

31 Akelaitytei Kamėjai 6 b Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikinėje 

floristinių darbų parodoje - konkurse „Ţiemos puokštė 

2021“ – KMAIK ir iškovotą antros vietos diplomą  

32 Jurkšaitei Emilijai 6 b Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą Respublikinėje 

floristinių darbų parodoje - konkurse „Ţiemos puokštė 

2021“ – KMAIK ir iškovotą kolegijos direktoriaus 

prizą 

33 Abraičiui Dovydui 7 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus  

34 Iškauskaitei Giedrei 7 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

35 Matukynaitei Rusnei 7 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

36 Mikalauskui Tomui 7 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

37 Raiţiui Dovydui 7 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

38 Vizbarai Joriui  7 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

Uţ mokyklos vardo garsinimą trioletų konkurse, 

skirtame V.Mačernio gimimo 100-mečiui 

39 Banionytei Jogailei 7 b Uţ mokyklos vardo garsinimą trioletų konkurse, 

skirtame V.Mačernio gimimo 100-mečiui 

40 Bieliauskaitei Barborai  7 b Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 



  

rezultatus 

41 Gruzdytei Gretai  7 b Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

42 Leimonaitei Airingai 7 b Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

43 Mareškevičiūtei Akvilei 7 b Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

44 Anuškevičiui Oskarui 8 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

45 Jakubėnaitei Smiltei 8 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

46 Klimaitei Miglei 8 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

47 Kančiui Titui  8 a Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

48 Raguckui Simui 8 a Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

49 Vaišnoraitei Kornelijai 8 a Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

50 Danilevičiūtei 

Deimantei 

8 b Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

51 Gudynaitei Sintijai 8 b Uţ aktyvią veiklą 

52 Kalpokaitei Ievai 8 b Uţ labai gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

53 Muraškovaitei Gerdai 8 b Uţ aktyvią veiklą 

54 Naudţiūtei Karinai  8 b Uţ aktyvią veiklą 

55 Olekai Jauniui 8 b Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

56 Labučiui Rojui 8 b Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

57 Liebutei Kamilei  8 b Uţ aktyvią veiklą 

Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 



  

                 _______________________________ 

 

rezultatus 

58 Majauskaitei Modestai  8 b Uţ aktyvią veiklą 

59 Pimpičkaitei Kamilei  8 b Uţ aktyvią veiklą 

60 Akrangliui Ąţuolui 8 c Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

61 Kubiliui Domantui 8 c Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

62 Leskaičiui Jauniui 8 c Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

63 Paliokui Ervinui 8 c Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

64 Venslovaičiui 

Bernardui 

8 c Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

65 Ţemaičiui Domui 8 c Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 

66 Ţitkui Nidui 8 c Uţ mokyklos vardo garsinimą  Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje (NAO) ir pasiektus gerus 

rezultatus 


