
VDU „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

 

2020-2021 m. m. dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose, olimpiadose 

 
Konkursai Varžybos Olimpiados 

Dat

a 

Pavadinimas Apdovanojimas Data Pavadinimas Apdovanoj

imas 

Data Pavadinimas     Apdovanojimas 

202

0 

Už respublikinį 

HAIKU rašymo 

anglų kalba ir 

fotografijos 

konkursą ,,Shaping 

peace with nature‘‘, 

skirtame 

Tarptautinei taikos 

dienai paminėti. 

I vietos diplomas 

Vykintui 

Rakučiui 4 kl. 

VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazija, 

mokytoja Laura 

Šlekytė. 

   2020 Padėka 

Danutei 

Aganauskienei 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

technologijų mokytojai 

Danutei Aganauskienei 

už gerą mokinių 

paruošimą olimpiados 

,,2020 miniatiūra 

20x20‘‘ antrajam 

(miesto) etapui. 

202

0 

Padėka už 

bendradarbiavimą. 

Tarptautinių 

ryšių prorektorė 

dėkoja VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijai už 

bendradarbiavim

ą ir 

įgyvendinamą 

prasminą veiklą. 

   2020 Lietuvos 

mokinių 

technologijų 

olimpiados 

,,2020 

Miniatiūra 

20x20‘‘ 

antrajame  

(miesto) etape. 

Nominacija skirta VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos mokiniui 

Dominykui Rudžioniui.  

Už tikslią 

architektūrinės formos 

konstrukciją ir techninį 

sprendimą.  

202

0 

Diplomas II vieta 

,,Mes – Žemės 

vaikai‘‘ 

Diplomas Kauno 

VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

komandai 

užėmusiai II 

      



vietą 

respublikiniame 

tarpmokykliniam

e integruotame 

gamtos-

geografijos-

matematikos 6 

klasių mokinių 

konkurse. 

202

0 

Padėka ,,Mes - 

Žemės vaikai‘‘ 

Kauno VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokytojai Jolitai 

Stankevičienei už 

dalyvavimą ir 

mokinių 

paruošimą 

respublikiniam 

tarpmokykliniam 

integruotam 

gamtos-

geografijos-

matematikos 6 

klasių mokinių 

konkursui ,,Mes 

– Žemės vaikai‘‘. 

   2020 Lietuvos 

mokinių 

technologijų 

olimpiados 

,,2020 

Miniatiūra 

20x20‘‘ 

antrajame  

(miesto) etape 

tekstilės 7-8 kl. 

kūrybinė 

grupė. 

III vietos diplomas 

skirtas VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos mokinei 

Miglės Kaselytės.  

Antrajame (miesto) 

etape tekstilės 7-8 kl. 

kūrybinėje grupėje. 

202

0 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijai 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijai už 

dalyvavimą 

akcijoje 

,,Pasveikinkim 

senjorą‘‘ Šv. 

      



Kalėdų ir 

Naujųjų metų 

proga. 

202

0 

Padėkos raštas 

VDU ,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijai. 

Padėka už 

Tarptautinės 

tolerancijos 

dienos –lapkričio 

16-osios 

minėjimo 

organizavimą 

savo 

bendruomenėje. 

      

202

1 

Padėka Bruknei 

Kasiliauskaitei už 

dalyvavimą 

„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale. 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

      

202

1 

Padėka Redui 

Lymontui už 

dalyvavimą 

„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale. 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

      



kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

202

1 

Padėka Emilijui 

Giniui už 

dalyvavimą 

„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

      

202

1 

Padėka Tomui 

Bašinskui už 

dalyvavimą 

„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

      

202

1 

Padėka Heraldui 

Griešiui už 

dalyvavimą 

„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale. 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

      



internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

202

1 

Padėka Mantui 

Grigaičiui už 

dalyvavimą 

„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale. 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

      

202

1 

Padėka Kornelijai 

Neniškytei už 

dalyvavimą 

„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale. 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

      

202

1 

Padėka Jokūbui 

Bytautui už 

dalyvavimą 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

      



„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale. 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

202

1 

Padėka Justui 

Grajauskui už 

dalyvavimą 

„MoksloLab 2021’’ 

olimpiados finale. 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

progimnazijos 

5d. kl. mokiniai 

dalyvavo 

Respublikinėje 

internetinėje 

penktų klasių 

mokinių, anglų 

kalbos 

olimpiadoje 

„MoksloLab“. 

      

202

1 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

anglų k. mokytojai 

Ilona Sodytei už 

mokinių paruošimą 

,,MoksloLab’’ 

olimpiadai. 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

anglų k. 

mokytojai Ilona 

Sodytei už 

mokinių 

paruošimą, anglų 

kalbos,,MoksloL

ab’’ olimpiadai. 

      

202

1 

III vietos Diplomas 

VDU ,,Atžalyno‘‘ 

1c kl. mokinys 

Joris Rimša 

      



progimnazijos 

mokiniui Joriui 

Rimšai. 

dalyvavo 

tarptautiniame 

matematikos 

konkurse 

,,Pangea 2021‘‘ 

ir laimėjo III 

vietą. 

202

1 

III vietos Diplomas 

VDU ,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokiniui Gytei 

Zaukautei. 

VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokinė Gytė 

Zaukaitė 

dalyvavo 

tarptautiniame 

matematikos 

konkurse 

,,Pangea 2021‘‘ 

ir laimėjo III 

vietą. 

      

202

1 

I vietos Diplomas 

VDU ,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokiniui Faustinai 

Augaitei 

VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokinė Faustina 

Augaitė dalyvavo 

tarptautiniame 

matematikos 

konkurse 

,,Pangea 2021‘‘ 

ir laimėjo I vietą. 

      

202

1 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 4 a 

kl. mokiniams už 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

prigimnazijos 3-

4 a kl. mokiniai 

      



dalyvavimą „Mano 

augintinis“ 

konkurse. 

dalyvavo 

integruotame 

anglų kalbos bei 

dailės ir 

technologijų 

kūrybinių darbų 

virtualiam 

konkurse – 

„Mano 

augintinis“ ( 

„My Pet“). 

202

1 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 3 b 

kl. mokiniams už 

dalyvavimą „Mano 

augintinis“ 

konkurse. 

VDU 

,,Atžalyno’’ 

prigimnazijos 3-

3 b kl. mokiniai 

dalyvavo 

integruotame 

anglų kalbos bei 

dailės ir 

technologijų 

kūrybinių darbų 

virtualiam 

konkurse – 

„Mano 

augintinis“ ( 

„My Pet“). 

      

202

1 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokytojai Ilonai 

Sodytei už mokinių 

paruošimą „Mano 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokytojai Ilonai 

Sodytei už 

mokinių 

paruošimą 

      



augintinis“ 

konkursui. 

integruotame 

anglų kalbos bei 

dailės ir 

technologijų 

kūrybinių darbų 

konkursui – 

„Mano 

augintinis“ ( 

„My Pet“). 

202

1 

Padėka už 

dalyvavimą 

protmušyje ,,Išgirsk 

balsą iš praeities‘‘. 

,,Išgirsk mūsų 

balsą iš 

praeities‘‘ 

protmušyje VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 5d 

kl. mokiniai – 

Augustė 

Dziegorytė, 

Kotryna 

Siniauskaitė, 

Amanda 

Trusauskė, Arnas 

Vasiliauskas 

iškovojo 5 vietą. 

      

202

1 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

moksleivei Mildai 

Murmaitei 

Padėka 5b kl. 

mokinei Mildai 

Murmaitei už 

dalyvavimą 

Respublikinėje 

ikimokyklinio-

priešmokyklinio 

ir bendrojo 

lavinimo ugdymo 

      



įstaigų vaikų 

piešinių 

fotografijų 

virtualioje 

parodoje ,,Mano 

mylimiausias 

laukinis 

gyvūnas‘‘ 

202

1 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

moksleiviui Tumui 

Grigaliui  

Padėka 5a kl. 

mokiniui Tumui 

Grigaliui už 

dalyvavimą 

Respublikinėje 

ikimokyklinio-

priešmokyklinio 

ir bendrojo 

lavinimo ugdymo 

įstaigų vaikų 

piešinių 

fotografijų 

virtualioje 

parodoje ,,Mano 

mylimiausias 

laukinis 

gyvūnas‘‘ 

      

202

1 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokytojai Vidai 

Gigienei 

Padėka 

mokytojai Vidai 

Gigienei  už  

mokinių 

skatinimą 

saviraiškos 

skatinimą, 

dalyvaujant 

      



Respublikinėje 

ikimokyklinio-

priešmokyklinio 

ir bendrojo 

lavinimo ugdymo 

įstaigų vaikų 

piešinių 

fotografijų 

virtualioje 

parodoje ,,Mano 

mylimiausias 

laukinis 

gyvūnas‘‘ 

202

1 

II vietos diplomas 

VDU ,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 8d 

kl. mokinei Agnei 

Četverinskaitei ir 

jos mokytojai 

Reginai Rakutytei  

II vietos 

diplomas VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 8 

kl. mokinei 

Agnei 

Četverinskaitei 

už dalyvavimą 

eilėraščių 

vertimo iš rusų 

kalbos konkurse 

ir jos mokytojai. 

      

202

1 

I vietos diplomas 

VDU ,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 8 kl. 

mokinei Paulinai 

Fetisofaitei ir jos 

mokytojai Reginai 

Rakutytei 

I vietos diplomas 

VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 8 

kl. mokinei 

Paulinai 

Fetisofaitei už 

dalyvavimą 

      



eilėraščių 

vertimo iš rusų 

kalbos konkurse 

ir jos mokytojai 

Reginai 

Rakutytei 

202

1 

Kauno 

Technologijų 

universiteto 

pažymėjimas Vėjui 

Janavičiui už 

dalyvavimą 

Akademiko Jono 

Janickio chemijos 

konkurso I etape. 

Kauno 

Technologijų 

universiteto 

pažymėjimas 

Vėjui Janavičiui 

už dalyvavimą 

Akademiko Jono 

Janickio 

chemijos 

konkurso I etape. 

Surinkęs 16,65 

taškus.  

      

202

1 

Kauno 

Technologijų 

universiteto 

pažymėjimas Ugnei 

Vegelevičiūtei už 

dalyvavimą 

Akademiko Jono 

Janickio chemijos 

konkurso I etape. 

Kauno 

Technologijų 

universiteto 

pažymėjimas 

Ugnei 

Vegelevičiūtei už 

dalyvavimą 

Akademiko Jono 

Janickio 

chemijos 

konkurso I etape. 

Surinkusi 25,91 

taškus  

      

202

1 

Kauno 

Technologijų 

Kauno 

Technologijų 

      



universiteto 

pažymėjimas 

Augustui 

Ukvalbergui už 

dalyvavimą 

Akademiko Jono 

Janickio chemijos 

konkurso I etape. 

universiteto 

pažymėjimas 

Augustui 

Ukvalbergui už 

dalyvavimą 

Akademiko Jono 

Janickio 

chemijos 

konkurso I etape. 

Surinkęs 86,03 

taškus 

202

1 

Kauno 

Technologijų 

universiteto Padėka 

VDU ,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokytojai Ingai 

Pupelienei už 

mokinių paruošimą 

dalyvaujant 

Akademiko Jono 

Janickio chemijos 

konkurso I etape 

Kauno 

Technologijų 

universiteto 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 

mokytojai Ingai 

Pupelienei už 

mokinių 

paruošimą 

dalyvaujant 

Akademiko Jono 

Janickio 

chemijos 

konkurso I etape 

      

202

1 

Padėka už 

dalyvavimą 5 klasių 

mokinių integruotas 

istorijos – anglų 

kalbos protų mūšis 

,,Išgirsk Lietuvos 

balsą iš praeities‘‘ 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 5 

kl. komandai 

,,Ąžuoliniai‘‘ 

(Heraldui 

Griešiui, Mantui 

      



Grigaičiui, 

Kornelijai 

Neniškytei) už 

dalyvavimą 5 

klasių mokinių 

integruotas 

istorijos – anglų 

kalbos protų 

mūšis ,,Išgirsk 

Lietuvos balsą iš 

praeities‘‘ 

202

1 

Padėka už 

dalyvavimą 5 klasių 

mokinių integruotas 

istorijos – anglų 

kalbos protų mūšis 

,,Išgirsk Lietuvos 

balsą iš praeities‘‘ 

Padėka VDU 

,,Atžalyno 5a‘‘ 

progimnazijos 5 

kl. komandai 

,,Ąžuoliniai‘‘ 

(Edvinui 

Archipovui, 

Faustinai 

Augaitei, Tumui 

Grigaliui) už 

dalyvavimą 5 

klasių mokinių 

integruotas 

istorijos – anglų 

kalbos protų 

mūšis ,,Išgirsk 

Lietuvos balsą iš 

praeities‘‘ 

      

202

1 

Padėka už 

dalyvavimą 5 klasių 

mokinių integruotas 

istorijos – anglų 

Padėka VDU 

,,Atžalyno‘‘ 

progimnazijos 5 

kl. komandai ,,5d 

      



kalbos protų mūšis 

,,Išgirsk Lietuvos 

balsą iš praeities‘‘ 

mokiniai‘‘ 

(Augustei 

Dziegorytei, 

Kotrynai 

Siniauskaitei, 

Armandai 

Truskauskei) už 

dalyvavimą 5 

klasių mokinių 

integruotas 

istorijos – anglų 

kalbos protų 

mūšis ,,Išgirsk 

Lietuvos balsą iš 

praeities‘‘ 

 


