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2018 METŲ SVARBIAUSI LAIMĖJIMAI 

 

Renginys Pasiekimas Renginio lygmuo 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų bendruomenių 
kūrybinių darbų paroda-konkursas 
„Atvirukas Lietuvai“. 

II vieta Respublikinis 

1–12 klasių mokinių edukacinis 
mokomųjų dalykų konkursas 
„Olimpis 2018“. 

5 medaliai, 30 diplomų, 15 
padėkų 

Respublikinis 

Kėdainių r. savivaldybės mero 
Sauliaus Grinkevičiaus socialinė 
akcija „Auginti – smagu!“. 

I vieta, laimėtas šiltnamis Rajoninis 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų kūrybinių darbų 
konkursas „Mano atšvaitukas“. 

I ir III vietos  Rajoninis 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo 
mokyklų pradinių klasių mokinių 
(anglų kalba) skaitovų konkursas 
„Metų laikai“. 

II vieta Rajoninis 

Kėdainių rajono dainų ir šokių 
šventėje „Kokia nuostabi, Lietuva, 
esi!“ 
 

45 vaikai (3 kolektyvai):  mokinių 
ir jaunučių muzikavimo 
„Obuoliukai“, šokių būrelis ir 
ikimokyklinė „Nykštukų“ grupė. 

Rajoninis 

 
UŽ DALYVAVIMĄ ĮVAIRIUOSE RENGINIUOSE GAUTOS PADĖKOS, DIPLOMAI: 

 
Už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių įstaigų projekte 
„Lietuvos mažųjų žaidynės“ 
Už dalyvavimą iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 2018“ 
Už dalyvavimą projekte „Tarptautinė šokio diena – 2018“ 
Už mokinių parengimą rajoninei anglų kalbos poezijos ir dramos šventei“ 
Už dalyvavimą nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ 
Už aktyvų dalyvavimą  2018 m. sausio 13 d. pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 
skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti 
Už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“ 
Už kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą respublikiniame projekte „Auskim, auskim Lietuvos 
šimtmečio juostą“ 
Už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Rašau žodį LIETUVA“ 
Už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Pučiu ir kuriu“;  už dalyvavimą parodoje-konkurse 
„Atvirukas Lietuvai“ 
Už dalyvavimą koncerte „Įpinsiu dainą, įpinsiu šokį“ iš renginių ciklo „Myliu kraštą, kuriame 
gyvenu  
Už dalyvavimą Kėdainių r. priešmokyklinių įstaigų futbolo turnyre „Pirmasis įvartis“ 
Už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje Be patyčių 2018“   
Už dalyvavimą Kėdainių r. pradinių klasių mokinių praktinėje pažintinėje konferencijoje „Lietuvos 



vandenų gyventojai“ 
Už išradingumą ir dalyvavimą akcijoje „Auginti smagu!“ 
Už dalyvavimą Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ 
Už dalyvavimą pasaulinėje sniego dienoje Lietuvoje; 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už dalyvavimą kūrybinių darbų konkurse „Papuošk 
medaus dovaną“ 
Už tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2018“ organizavimą 
už prisijungimo prie pilietinės iniciatyvos, skirto paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 
16-ąją 
Už dalyvavimą respublikinėse priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinėse žaidynėse „Nykštukų 
šėlsmas 2018“ 
Už 5-jojo solidarumo organizavimą ir dalyvavimą „Gelbėkit vaikus“ 
	


