
JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA 

UGDYTINIŲ DALYVAVIMO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, VARŽYBOSE  SUVESTINĖ 

2013-2014 M.M. 

 

Ugdytiniai - olimpiadų, konkursų, varžybų ir pan. dalyviai/ nugalėtojai/ prizininkai/ laureatai 

Rajono Respublikos Tarptautinių 

 Tarptautinė istorinio teisingumo 

komisija  

Padėka  

už dalyvavimą pilietinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

2013-01-13 

 

 Respublikinis šiuolaikinių šokių 

festivalis „Šokio virpesiai“ 

II vieta 

2013-02-02 

 

 Respublikinio Švietimo informacinių 

technologijų centro saugaus interneto 

projekto konkurse 2013m. Saugesnio 

interneto renginiai mano mokykloje‘  

Dalyviai 

2013-02-05 

 

 Veiksmo savaitė be patyčių  

Dalyviai 

2013-03-18-24 

 

 Jonavos R. Samulevičiaus 

pagrindinė mokykla 

3 b klasė „Savo talentą dovanoju 

Lietuvai“  

  



2013-03-21 

Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko 

pagrindinė mokykla 

Už mokinių dalyvavimą X faktory 

rajoninėje anglų kalbos dainos 

šventėje  

britiškiausią pasirodymą 

2013-04-24 

  

 Jonavos suaugusių švietimo centras 

Respublikinis pradinių klasių 

informacinių technologijų konkursas 

„Pelytė“  

III vieta  

2013-04-26 

 

 Jonavos R. Samulevičiaus 

pagrindinė mokykla 

Padėka už dalyvavimą 

respublikiniame informacinių 

technologijų konkurse 

2013-04-26 

 

Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Padėka  rajoninio pradinių klasių 

mokinių konkurso „Šviesoforas“ II 

etapo III vietos laimėtojai 

2013-05-08 

  

 Lietuvos mokinių neformaliojo 

centro diplomas 

 



Už aktualius, originalius, kūrybiškai 

atliktus darbus, pateiktus sveikatos 

ugdymo veiklų konkursui – akcijai 

„Sveikatos fiesta“ 

2013-11-07 

  Natalijos Kazakovos kompiuterių 

mokykla Diplomas už 

dalyvavimą tarptautiniame 

kompiuterinių  kalėdinių ir 

naujametinių atvirukų konkurse 

„Žiemos fantazija 2013“ 

2014-01-08 

  Jonavos r. Samulevičiaus 

progimnazija  

Už dalyvavimą respublikiniame  

šokio festivalyje „pavasarinė šokio 

pynė“ 

2014-03-28 

 

 Respublikinis populiarios dainos 

konkursas Pavasario fiesta  

Už dalyvavimą  ir jaunųjų dainininkų 

ugdymą, jų asmenybės 

kūrybingumo, pagarbos ir meilės 

muzikai puoselėjimą 

2014-04-06 

 

 Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro padėka 

Už dalyvavimą šalies mokinių 

kūrybiniame konkurse „Lietuvos 

 



vaikai kuria pasakas“  

2014 

 Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro 

Padėka 

 Etnokultūriinio projekto „Mūsų 

lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti 

tarmiškai Aukštaitijos regiono 

varžytuvėse „Tarmių lobynai“  

II vieta 

2014 

 

VŠĮ „Paneriečiai“ 

Apdovanoja Jonavos pradinę 

mokyklą laimėjusią konkurse 

„EKO robotas“ aktyviausio dalyvio 

prizą. 

2014-03-21 

  

Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius  

Padėka  

Už dalyvavimą rajono 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir 

pradinių mokyklų piešimo 

kūrybiniame plenere, skirtame 

Motinos dienai 

„Piešiu meilės juostą mamai“ 

2014-05-06 

  

Jonavos rajono Žeimių pagrindinė   



mokykla 

Už dalyvavimą rajoninėje aerobikos 

šventėje „Aerobikos fiesta-2014“ 

2014-05-22 

 Europos judėjimo savaitė 2014 

Padėka 

 už 2014 m. Europos judėjimo 

savaitės bėgimo organizavimą  

2014-11-08 

 

Jonavos visuomenės sveikatos 

biuras  

Diplomas 

Viktorinoje „Sveika mityba“  

II vieta 

2014-11-18 

 

  

 Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro 

Padėka 

 Už skaitymo kultūros puoselėjimą ir 

jos pristatymą Respublikiniame 

knygų skaitymo festivalyje 

konkurse. 

2014 

 

Jonavos rajono policijos 

komisariatas apdovanoja 

Teisinių žinių viktorinoje „Būk 

saugus“ iškovojus 

 II vietą 

  



2014-11-27 

 Jonavos pradinės mokyklos 

komandai už dalyvavimą estafečių 

varžybose  

„Olimpo link“  

2014-03-25 

 

Jonavos rajono policijos 

komisariatas už puikų pasirodymą 

2014 m. spalio 2 d. koncerte, 

skirtame  Šv. Angelų Sargų, 

Policijos, dienai 

2014-10-02 

  

Jonavos suaugusių švietimo centras 

Jonavos rajono ketvirtųjų klasių 

mokinių viktorina „Mes 

Europiečiai“  

I vieta  

2014-09-26 

  

Jonavos rajono savivaldybės kūno 

kult9ūros  ir sporto centras  

Už dalyvavimą akcijoje „Diena be 

automobilio“  

2014-09-22 

  

 Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centras 

padėka  

už dalyvavimą akcijoje 

 „ Sveikatingumo pertraukų savaitė“  

organizavimą 

 



2014 

 Solidarumo  padėka  už dalyvavimą 

1-ajame solidarumo bėgimo 

Lietuvoje 

2014 

 

  Tarptautinė istorinio teisingumo 

komisija  

Padėka 

 Už tarptautinės  tolerancijos 

dienos paminėjimo organizavimą 

2014 metais 

2014-11-28 
 


