
MŪSŲ PASIEKIMAI 

 

 

Alksniupių vidurinės mokyklos 

pasiekimai 1990 – 2001 m. m. 

 
1. DIPLOMAS Alksniupių vidurinės mokyklos komandai laimėjusiai antrą 

vietą žaidimo -  konkurso ,,Šviesoforas“  zoninėse varžybose 1990 03  04 

2. PAGYRIMO RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos komandai 

laimėjusiai antrą vietą lengvosios atletikos rajoninėse varžybose 1991 02 02 

3. PAGYRIMO RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos berniukų komandai 

laimėjusiai antrą vietą  rajono mažojo krepšinio ,,Oranžinis kamuolys“ 

varžybose 1991 03 23 

4. GARBĖS RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos  komandai zoninėse 

kvadrato varžybose užėmusią antrą vietą 1991 10 08 

5. GARBĖS RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos  komandai  rajono 

moksleivių žaidynių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ zoninėse varžybose užėmusią 

antrą vietą 1992 01 06 

6. GARBĖS RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos  komandai zoninėse 

kvadrato varžybose užėmusią trečią vietą 1991 10 08 

7. PAGYRIMO RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos berniukų 

keturkovės komandai laimėjusiai pirmąją vietą lengvosios atletikos 

rajoninėse varžybose 1991 05 08 

8. PAGYRIMO RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos mergaičių 

keturkovės komandai laimėjusiai pirmąją vietą lengvosios atletikos 

rajoninėse varžybose 1991 05 08 

9. DIPLOMAS Alksniupių vidurinės mokyklos berniukų komandai laimėjusiai 

trečiąją vietą   zoninėse lengvosios atletikos varžybose 1991 05  12 

10. DIPLOMAS Alksniupių vidurinės mokyklos mergaičių komandai 

laimėjusiai antrą vietą   zoninėse lengvosios atletikos varžybose 1991 05  12 



11. GARBĖS RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos komandai laimėjusiai 

tračią vietą žaidimo -  konkurso ,,Šviesoforas“ zoninėse varžybose 1991 03  

04 

12. GARBĖS RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos komandai laimėjusiai 

pirmą vietą žaidimo -  konkurso ,,Šviesoforas“ zoninėse varžybose 1992 04  

14 

13. GARBĖS RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos komandai nugalėtojai 

žaidimo -  konkurso ,,Šviesoforas“  zoninėse varžybose 1993 05 19 

14. PAGYRIMO RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos berniukų komandai 

laimėjusiai trečią vietą krepšinio 3X3 rajoninėse varžybose 1996 11 15 

15. PAGYRIMO RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos mergaičių 

komandai laimėjusiai antrą vietą krepšinio rajoninėse varžybose 1997  

16.  TEATRO DIENOS – 99 LAUREATUI Alksniupių vidurinės mokyklos 

teatrui 

17.  DIPLOMAS I laipsnio Alksniupių vidurinės mokyklos komandai 

rajoniniame moksleivių žinių konkurse ,,Moksleiviai prieš AIDS“ už 

moksliškumą. 

18. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių vidurinės mokyklos komandai 

rajoniniame moksleivių žinių konkurse ,,Moksleiviai prieš AIDS“ užėmusiai 

trečią vietą 

19. TEATRO ŠVENTĖS ,,Šimtakojis 2001“ Alksniupių vidurinės mokyklos 

teatrui  užėmus antrą vietą 

20.  PADĖKA Alksniupių vidurinės mokyklos pedagogams už dalyvavimą 

parodoje ,,Radviliškio rajono mokyklų pedagoginio darbo patirtis“ 

21. PADĖKA Alksniupių vidurinei mokyklai 

 



 

 

 

 

22. PADĖKA Alksniupių vidurinei mokyklai 

 



 

 

 

  



Alksniupių pagrindinės mokyklos pasiekimai                        

2001-  2020 m. m 
1. DIPLOMAS II laipsnio Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų  komandai 

laimėjusiai antrą vietą rajono moksleivių kvadrato pirmenybėse 2001 09 19 

2. DIPLOMAS II laipsnio Alksniupių pagrindinės mokyklos  komandai 

laimėjusiai antrą vietą rajono moksleivių rudens kroso varžybose 2001 09 25 

3. GARBĖS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos  komandai zoninėse 

kvadrato varžybose užėmusią antrą vietą 

4. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos dramos būreliui už dalyvavimą 

rajoninėje teatrų šventėje ,,Šimtakojis -  2002“ 

5. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos dramos būreliui rajoninės teatrų 

šventės ,, Šimtakojis-  2002“ už masiškiausią spektaklį 

6. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos  komandai naktinėse 

orientavimosi varžybose laimėjus trečią vietą 2002. Zarasai 

7. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos  komandai viktorinos konkurse 

apie Zarasus užėmusią pirmą vietą 2002. 03 23 

8. DIPLOMAS II laipsnio Alksniupių pagrindinės mokyklos lengvosios atletikos 

komandai rajono moksleivių pavasario kroso varžybose iškovojusią antrą vietą 

2002 04 23 

9. Apdovanoja Alksniupių pagrindinės mokyklos projektą ,,Ekonomiška 

pradinukui“ rajono ugdymo įstaigų konkurse ,,Maža idėja gali virsti dideliais 

darbais“ užėmusi trečią vietą 2002 04 24 

10. DIPLOMAS III laipsnio Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai 

rajoninėse jaunųjų dviratininkų varžybose ,,Saugus ratas“ užėmusiai trečią vietą 

2002 05 09 

11. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai laimėjusiai 

trečią vietą rajono moksleivių žinių konkurse ,,Moksleiviai prieš AIDS“ 2002 

11 07 

12. DIPLOMAS Dovilei Poškaitei, Miglei Klausaitei, Pauliui Liubavičiui, 

Laimutei Valytei, Pauliui Saliamorui, Ovidijui Geštautui, Tomui Baltuškai už 

kūrybinį ir įdomų darbą rašant jaunojo turisto stovyklos dienoraštį 2003 

Birštonas 

13. DIPLOMAS Miglei Klausaitei  turistinio piešinio konkurse užėmus pirmą 

vietą 2003 Birštonas 

14. DIPLOMAS Gyčiui Gudžiūnui turistinio piešinio konkurse užėmus antrą vietą 

2003 Birštonas 



15. DIPLOMAS Aurimui Kungei orientavimosi sporto varžybose laimėjus trečią 

vietą 2003 Birštonas 

16. DIPLOMAS Tomui Čepaičiui orientavimosi sporto varžybose laimėjus trečią 

vietą 2003 Birštonas 

17. DIPLOMAS Tomui Čepaičiui turizmo technikos  varžybose laimėjus pirmą 

vietą 2003 Birštonas 

18. DIPLOMAS Gyčiui Gudžiūnui turizmo technikos  varžybose laimėjus pirmą 

vietą 2003 Birštonas 

19. DIPLOMAS Dovilei Poškaitei turizmo technikos  varžybose laimėjus pirmą 

vietą 2003 Birštonas 

20. DIPLOMAS Tomui Čepaičiui naktinėse orientavimosi sporto  varžybose 

laimėjus pirmą vietą 2003 Birštonas 

21. DIPLOMAS Tomui Baltuškai turizmo technikos  varžybose laimėjus antrą 

vietą 2003 Birštonas 

22. DIPLOMAS Ovidijui Geštautui turizmo technikos  varžybose laimėjus antrą 

vietą 2003 Birštonas 

23. DIPLOMAS Gyčiui Gudžiūnui orientavimosi sporto  varžybose laimėjus trečią 

vietą 2003 Birštonas 

24. DIPLOMAS Mantui Šklenikui naktinėse orientavimosi sporto  varžybose 

laimėjus trečią vietą 2003 Birštonas 

25. DIPLOMAS Ovidijui Geštautui  turistinio piešinio konkurse užėmus trečią 

vietą 2003 Birštonas 

26. DIPLOMAS Tomui Čepaičiui  turistinio piešinio konkurse užėmus trečią vietą 

2003 Birštonas 

27. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  už 

geriausiai atlikta užduotį ,,Žemėlapio dėlionė“ jaunųjų istorikų konkurse 

,,Kelionė į Lietuvos praeitį“ 2002 12 07 

28. DIPLOMAS Gyčiui Gudžiūnui orientavimosi sporto varžybose ,,Miesto parkai 

2003“ užėmusiam penktą vietą 2003 04 14 

29. DIPLOMAS I laipsnio Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai 

laimėjusiai pirmą vietą rajono moksleivių lengvosios atletikos rudens kroso 

varžybose 2002 09 24 

30. DIPLOMAS II laipsnio Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai 

laimėjusiai antrą vietą rajono moksleivių kvadrato varžybose 2002 09 18 

31. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai laimėjusiai 

antrą vietą rajono jaunųjų dviratininkų ,,Saugus ratas“ varžybose 2003 05 05 



32. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai žaidimo – konkurso 

,,Šviesoforas“ dalyvei 2003 Radviliškis 

33.  PADĖKA Laurai Indriškevičiūtei renginio ,,Lietuvos Laisvės Kovos ir kančių 

istorija“ kraštotyros darbų konkurso dalyvei. 2003 02 28 

34.  PADĖKA Gražinai Vengrienei už aktyvią kraštotyrinę veiklą 2003 05 09 

35. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono lengvosios atletikos rudens kroso varžybose 2003 09 23 

36. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai trečią  

vietą rajono kvadrato varžybose 2003 09 17 

37. DIPLOMAS Tomui Čepaičiui orientavimosi sporto varžybose ,,Auksinis 

ruduo“ laimėjus pirmą vietą 2003 10 04 

38. DIPLOMAS Evaldui Stankui orientavimosi sporto varžybose ,,Auksinis 

ruduo“ laimėjus trečią vietą 2003 10 04 

39. DIPLOMAS Aurimui Šimaičiui orientavimosi sporto varžybose ,,Auksinis 

ruduo“ laimėjus antrą vietą 2003 10 04 

40. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai laimėjusiai 

trečią vietą rajono moksleivių žinių konkurse ,,Moksleiviai prieš AIDS“2003 10 

17 

41. PADĖKA Alksniupių pagrindinei mokyklai 

 

 



 

 

42. DIPLOMAS Ovidijui Geštautui orientavimosi sporto varžybose ,,Miesto 

parkai 2003“ užėmusiam antrą vietą 2003 10 22 

43. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono lengvosios atletikos pavasario kroso varžybose 2004 04 27 

44. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų komandai  laimėjusiai 

antrą vietą rajono krepšinio 3X3 varžybose 2003 11 14 

45. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai laimėjusiai 

trečią vietą rajono jaunųjų dviratininkų ,,Saugus ratas“ varžybose 2004 05 05 

46. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos dramos būreliui už 

dalyvavimą rajoninėje teatrų šventėje ,,Šmtakojis - 2004“ 



47. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos jaunučių chorui ,,Lašeliai“ 

Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio – konkurso ,,Mes Lietuvos vaikai 

regioniniame ture laimėjusiam antro laipsnio diplomą. 2004 

48. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai trečią 

vietą rajono kvadrato varžybose 2004 09 15 

49. DIPLOMAS Mantui Sereikai naktinėse orientavimosi sporto varžybose  

laimėjus trečią vietą 2005 Pageluvis 

50. DIPLOMAS Mantui Sereikai palapinės statymo ir laužo kūrimo varžybose  

laimėjus antrą vietą 2005 Pageluvis 

51. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono lengvosios atletikos rudens kroso varžybose 2004 09 28 

52. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai antrą 

vietą rajono kvadrato varžybose 2004 09 15 

53.  DIPLPMAS III laipsnio  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai 

nugalėtojai Radviliškio Linkaičių kariškių sveikatingumo dienos, skirtos 

pirmojo Šiaulių apskrities viršininko J. Noreikos atminimui 

54. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai už 

dalyvavimą krepšinio turnyre, skirtame Aukštelkų mokyklos 90 metų jubiliejui 

2005 05 12 

55. PADĖKA Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą Tarptautinės vaikų 

knygos dienos renginyje ,,Mus kalbina knygos lapeliai“ 2005 04 01 

56. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono lengvosios atletikos  pavasario kroso varžybose 2005 04 26 

57. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai trečią 

vietą rajono lengvosios atletikos  keturkovės varžybose 2005 05 17 

58. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai laimėjusiai 

trečią vietą rajono jaunųjų dviratininkų ,,Saugus ratas“ varžybose 2005 05 05 

59. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos dramos būreliui už 

geriausią scenografiją rajoninėje teatrų šventėje ,,Šmtakojis -  2005“ 

60. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos dramos būreliui už 

originaliausią inscenizaciją rajoninėje teatrų šventėje ,,Šmtakojis -  2005“ 

61. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono lengvosios atletikos  keturkovės varžybose 2005 05 17 

62. PADĖKA Laimučiui Škleinikui pačiam geriausiam egzaminų vykdytojui 

200506 10 

63. PADĖKA Jolitai Goštautienei už dalyvavimą Respublikinėje moksleivių dainų 

šventėje ,,Mes Lietuvos vaikai“ 2005 10 04 



 

 

 

64. PADĖKA Jolitai Goštautienei už dalyvavimą Radviliškio rajono Meno  

šventėje ,,Vakar, šiandien, rytoj“ 200510 04 

65. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos mokytojoms už kalėdinį 

vaidinimą ,,Besmegeniai ir šarka“ 2005 12 21 

66. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai trečią 

vietą rajono kvadrato varžybose 2005 09 20 

67. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono kvadrato varžybose 2005 09 20 

68. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono šaudymo oriniu šautuvu varžybose 2006 04 07 

69. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono pavasario kroso estafečių varžybose 2006 04 25 

70. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai antrą 

vietą rajono rudens kroso estafečių varžybose 2005  09 27  



71. DIPLOMAS 9 klasės komandai, užėmusiai pirmą vietą konkurse, skirtame 

Vasario 16- osios ir kovo 11- osios paminėjimui 2006 03 10 

72. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą rajono krepšinio turnyre ,,Aukštelkai- 2006“  2006 04 14 

73. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos mokytojoms už  vaidinimą 

,,Besmegeniai ir šarka“ 2005 12 07 

74. PADĖKOS RAŠTAS  Rusnei Stumbraitei už  dalyvavimą  Lenkijos - Lietuvos 

3- 6 klasių mokinių dailės darbų konkurse ,,Mūsų žemė- praeityje, šiandien ir 

ateityje“ 2007 0516, Vilnius 

75. PADĖKOS RAŠTAS  J. Dzimidaitei už aktyvų dalyvavimą organizuojant 

Lenkijos - Lietuvos 3- 6 klasių mokinių dailės darbų konkursą ,,Mūsų žemė- 

praeityje, šiandien ir ateityje“ 2007 0516, Vilnius 

76. PADĖKOS RAŠTAS  Sonatai Sereikaitei už  dalyvavimą  Lenkijos - Lietuvos 

3- 6 klasių mokinių dailės darbų konkurse ,,Mūsų žemė- praeityje, šiandien ir 

ateityje“ 2007 0516, Vilnius 

77. PADĖKOS RAŠTAS  Guodai Kurnickaitei už  dalyvavimą  Lenkijos - 

Lietuvos 3- 6 klasių mokinių dailės darbų konkurse ,,Mūsų žemė- praeityje, 

šiandien ir ateityje“ 2007 0516, Vilnius 

78. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos jaunųjų kraštotyrininkų būreliui 

už atliktus darbus Žemaitijos ir Aukštaitijos regionų mokyklų muziejų apžiūros 

konkurse 2007,Vilnius 

79. PADĖKA G. Vengrienei už etninės kultūros puoselėjimą ir  atliktus darbus 

Žemaitijos ir Aukštaitijos regionų mokyklų muziejų apžiūros konkurse 

2007,Vilnius 

80. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai laimėjusiai 

antrą vietą rajono jaunųjų dviratininkų ,,Saugus ratas“ varžybose 2006 

81. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai antrą 

vietą rajono  rudens kroso estafečių varžybose 2006 09 16 

82. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai pirmą 

vietą   rudens sporto šventėje 2006 10 07 

83. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai laimėjusiai 

pirmą vietą Radviliškio rajono jaunųjų istorikų konkurse ,,Kelionė į Lietuvos 

praeitį“ 2006 

84. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai antrą 

vietą rajono moksleivių kombinuotos estafetės varžybose 2006 10 03 

85. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų komandai  laimėjusiai 

pirmą vietą krepšinio čempionato ,,Betmenas- 2006“  Radviliškio rajono 

policijos komisariato taurei laimėti 2006 10 30 



86. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos teatrui tapus 

laureatams rajoninėje teatrų šventėje ,,Šmtakojis -  2007“ 

87. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai antrą 

vietą rajono pavasario kroso estafečių varžybose 2007 04 24    

88. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos teatrui už romantišką 

pasakos stilių rajoninėje teatrų šventėje ,,Šmtakojis -  2007“ 

89. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų komandai  laimėjusiai 

pirmą krepšinio turnyre, skirtame Aukštelkų 450 metų jubiliejui 2007 04 18    

90. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos  vokaliniam 

ansambliui už originaliausią savo kūrybos dainą Radviliškio rajono jaunųjų 

atlikėjų konkurse ,,Mano mėgstamiausia daina“2007 

91. PADĖKOS RAŠTAS G. Leviškai už aktyvų dalyvavimą mokinių turistiniuose 

renginiuose bei projektinėje veikloje 2008 06 19 

92. PAŽYMĖJIMAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai 

 

 

 

93. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos 4 lasės mokiniams už dalyvavimą 

piešinių konkurse ,,Mano šeimos portretas“ 2008 05 

94. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos 4 lasės mokiniams spalvingiausiai 

papuoštai klasei 2008 02 14 



95. PADĖKOS RAŠTAS Daumantui Mažintui užėmusiam pirmą vietą Radviliškio 

rajono mokinių pieštų atvirukų konkurse ,,Gersi vandenį, sportuosi- busi 

sveikas ir šypsosies! Perduok kitam“ 2008 05 06 

96. DIPLOMAS A.Jonaičiui raštingiausio pradinuko konkurso ..Tėviške, 

tėvyne,...noriu aš pramokti margo tavo rašto“ nugalėtojui 2008 05 08 

97. PADĖKA  A. Jonaičiui, E. Žukauskaitei už dalyvavimą raštingiausio pradinuko 

konkurse ..Tėviške, tėvyne,...noriu aš pramokti margo tavo rašto“  2008 05 08 

98. PADĖKOS RAŠTAS  J. Dzimidaitei už moksleivių parengimą konkursui 

,,Gersi vandenį, sportuosi- busi sveikas ir šypsosies! Perduok kitam“ 2008 05 

06 Vilnius 

99. PADĖKA J. Dzimidaitei  už dalyvavimą konkurse ,,Vanduo namuose ir 

gamtoje“ 2007 12.Vilnius 

100. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai 

antrą vietą   olimpinio festivalio ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose 2008 02 26 

101. PADĖKOS RAŠTAS  J. Šiaulianskienei už nuoširdų darbą ir pasiekimus 

vadovaujant pradinių klasių sporto būreliui 2008 06 

102. PADĖKOS RAŠTAS  J. Dzimidaitei už mokinių paruošimą konkursams 

ir olimpiadoms, pasiekimus ugdant mokinių sportinius gebėjimus 2008 06 

 

103. PADĖKOS RAŠTAS  O. J. Kižytei už dalyvavimą skaitovų konkurse  

2008  

 

104. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai 

antrą vietą   kvadrato zoninėse varžybose 2007 12 08 

105. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  laimėjusiai 

antrą vietą   olimpinio festivalio ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose 2007 10 18 

106. PADĖKOS RAŠTAS A.Labanauskui užėmusiam antrą vietą Radviliškio 

rajono mokinių pieštų atvirukų konkurse ,,Gersi vandenį, sportuosi- busi 

sveikas ir šypsosies! Perduok kitam“ 2008 05 06 

107. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai ,,Bitutės“ už 

dalyvavimą pilietinėje akcijoje ,,Gerų darbų diena“ 2007  

108. PADĖKOS RAŠTAS  Z. Jakavičienei už  gerą mokinių paruošimą 

matematikos olimpiadoms zonoje ir rajone bei tarptautiniam matematikos 

konkursui ,,Kengūra 2008“ 2008 06 19 

109. PADĖKOS RAŠTAS  I. Jurevičienei už gerą mokinių paruošimą 

respublikiniam Č. Kudabos geografijos konkursui, turistinių mokiniams 

organizavimą ir vykdymą 2008 06 19 



110. PADĖKOS RAŠTAS  Mildai Baltuškienei, už gerą mokinių paruošimą 

rajono mokinių fizikos olimpiadai 2008 05 06 

111. PADĖKOS RAŠTAS  Mildai Baltuškienei, už gerą mokinių paruošimą 

rajono mokinių fizikos ir informacinių technologijų olimpiadoms 2008 05 06 

112. PADĖKA I. Jurevičienei už dalyvavimą istorinio- kultūrinio projekto 

,,Ką mena Lietuvos pilys“ turistiniame žygyje valtimis 2008 06 06- 10, 

Jurbarkas 

113. PADĖKA G. Leviškai už dalyvavimą istorinio- kultūrinio projekto ,,Ką 

mena Lietuvos pilys“ turistiniame žygyje valtimis 2008 06 06- 10, Jurbarkas 

114. PADĖKOS RAŠTAS  Rusnei Stumbraitei užėmusiai pirmą vietą 

mažojoje informacinių technologijų olimpiadoje ( dovana kelionė po Lietuvą) 

2008 04 24 

115. PADĖKOS RAŠTAS  Augustui Jonaičiui užėmusiam pirmą vietą rajono 

mokinių ,,Žyniuko“ konkurse 2008 02 15 

116. PADĖKOS RAŠTAS  Laimai Stumbrienei už pasiekimus ugdant 

mokinių meninius gebėjimus, gerą mokinės paruošimą informacinių 

technologijų olimpiadai 2008 

117. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos lėlių teatrui už dalyvavimą 

Lietuvos lėlių teatrų šventėje ,,Molinuko teatras“ 2008 05 15, Panevėžys 

118. PADĖKA R. Masilionienei už dalyvavimą Lietuvos lėlių teatrų šventės 

,,Molinuko  teatras“ regioniniame ture  2008, Prienai 

 

119. PAŽYMĖJIMAS Gražinai Vengrienei ,,Kultūros darbuotojas -2007“ 

 

 



120. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos folkloro ansambliui 

,,Riešutėliai“ už puikų pasirodymą Tarptautiniame folkloro ansamblių 

festivalyje ,,Ganiau palšus jautelius“ 2009 05 31 

121. PADĖKA R. Masilionienei už spektaklio ,,Dominyko pasaką apie 

žmogų“ pastatymą, už kūrybišką, sceninę išraišką ir dalyvavimą teatro 

festivalyje ,,Saulės zuikutis“- 2009“.2009 04 27 

122. PADĖKA Martynui Viachi už Košės dvasios vaidmenį spektaklyje 

,,Dominyko pasaką apie žmogų“  už kūrybišką, sceninę išraišką ir puikų 

pasirodymą teatro festivalyje ,,Saulės zuikutis“- 2009“.2009 04 27 

123. PADĖKA  Ugnei Norvaišaitei už Rugiagėlės ir Varlės Natašos vaidmenis 

spektaklyje ,,Dominyko pasaką apie žmogų“  už kūrybišką, sceninę išraišką ir 

pelniusiai geriausios lėlių teatro aktorės titulą, už puikų pasirodymą teatro 

festivalyje ,,Saulės zuikutis“- 2009“.2009 04 27 

124. PADĖKA  Robertui Kopūstinui už Gėlės, Varlės Gabutės  ir Ministro 

vaidmenis spektaklyje ,,Dominyko pasaką apie žmogų“  už kūrybišką, sceninę 

išraišką ir pelniusiam geriausio lėlių teatro aktoriaus titulą, už puikų 

pasirodymą teatro festivalyje ,,Saulės zuikutis“- 2009“.2009 04 27 

125. PADĖKA  Eglei Žukauskaitei už Arklio Dominyko vaidmenį spektaklyje 

,,Dominyko pasaką apie žmogų“  už kūrybišką, sceninę išraišką ir pelniusiai 

geriausios lėlių teatro aktorės titulą, už puikų pasirodymą teatro festivalyje 

,,Saulės zuikutis“- 2009“.2009 04 27 

126. PADĖKA  Deividui Mikštai už Gėlės ir Kelio  vaidmenis spektaklyje 

,,Dominyko pasaką apie žmogų“  už kūrybišką, sceninę išraišką ir  už puikų 

pasirodymą teatro festivalyje ,,Saulės zuikutis“- 2009“.2009 04 27 

127. PADĖKA  Alginai Šalkutei už Varlės Psichutės vaidmenį spektaklyje 

,,Dominyko pasaką apie žmogų“  už kūrybišką, sceninę išraišką  ir už puikų 

pasirodymą teatro festivalyje ,,Saulės zuikutis“- 2009“.2009 04 27 

128. PADĖKA  Modestui Jonaičiui už Gėlės ir Bato vaidmenis spektaklyje 

,,Dominyko pasaką apie žmogų“  už kūrybišką, sceninę išraišką ir  už puikų 

pasirodymą teatro festivalyje ,,Saulės zuikutis“- 2009“.2009 04 27 

129. PADĖKA  Virginai Krugelienei už nuoširdų darbą mokant vaikus 

folklorinių šokių ir šaunų dalyvavimą varžytuvių ,,Patrepsynė - 2009“ finale 

2009 04 25 

130. PADĖKOS RAŠTAS  Monikai Skaburskytei ir Vidūnui Šukaičiui už 

dalyvavimą rajono folklorinių šokių varžytuvėse ,,Patrepsynė-2009“ 2009 03 20 

131. PADĖKOS RAŠTAS  Ugnei Norvaišaitei ir Deividui Venslavičiui už 

dalyvavimą rajono folklorinių šokių varžytuvėse ,,Patrepsynė-2009“ 2009 03 20 



132. PADĖKOS RAŠTAS  Ugnei Norvaišaitei ir Deividui Venslavičiui už 

puikų šokio Marcinkauskas atlikimą rajono folklorinių šokių varžytuvėse 

,,Patrepsynė-2009“ 2009 03 20 

133. PADĖKOS RAŠTAS  Ugnei Norvaišaitei ir Deividui Venslavičiui 

užėmusiems trečią vietą rajono folklorinių šokių varžytuvėse ,,Patrepsynė-

2009“ 2009 03 20 

134. PADĖKOS RAŠTAS  Martynai Ramulionytei ir Aivarui Čepaičiui už 

dalyvavimą rajono folklorinių šokių varžytuvėse ,,Patrepsynė-2009“ 2009 03 20 

135. PADĖKA Matui Saliamorui užėmusiam trečią vietą rajono pasakorių 

konkurse ,,Atidarius pasakų skrynią“2008 11 14 

136. PADĖKA Matui Saliamorui už dalyvavimą rajono pasakorių konkurse 

,,Atidarius pasakų skrynią“2008 11 14 

137. DIPLOMAS  D.Grigaliūnui iškovojus antrą vietą lengvosios atletikos 

kroso varžybose 2008 10 09 

138. DIPLOMAS  R. Kontrimaitei iškovojus antrą vietą lengvosios atletikos 

kroso varžybose 2008 10 09 

139. DIPLOMAS  I. Pašilytei iškovojus pirmą vietą lengvosios atletikos kroso 

varžybose 2008 10 09 

140. DIPLOMAS  E.Novičenko iškovojus pirmą vietą lengvosios atletikos 

kroso varžybose 2008 10 09 

141. PADĖKA Alksniupių pagrindinei mokyklai aktyviai įsitraukus į 

,,Visuotinio švietimo savaitės 2009“ , skirtos maisto trūkumo pasaulyje 

mažinimui, kompaniją. 

142. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų komandai  

laimėjusiai trečią vietą   olimpinio festivalio tinklinio varžybose 2010 01 12 

143. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos mergaičių komandai  

laimėjusiai antrą vietą   olimpinio festivalio tinklinio varžybose 2010 01 12 

144. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos chorui 

,,Lašeliai“ tapusiam laurėtu Šiaulių apskrities švietimų įstaigų mokinių chorų 

festivalyje – konkurse ,,Lai skamba balsai“ 2010 03 10 

145. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei 

už nuoširdų pasirengimą ir dalyvavimą Radviliškio rajono šventės ,,Su 

traukiniu per Tūkstantmetį“ renginyje ,,Mokyklų parkas“ 2009 08 27 

146. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos  mokytojams J. 

Ivanauskaitei, G. Leviškai, V. Krugelienei už pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva 

nes liudija“ organizavimą 2010 01 18, Vilnius 

147. PADĖKOS RAŠTAS  R. Leviškai užėmus pirmą vietą matematikos 

olimpiadoje 2010 03 26 



148. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos  komandai  už puikius 

rezultatus kvadrato varžybose, skirtose mokyklos100 metų  jubiliejui 2010 12 

10 

149. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų  komandai  

krepšinio turnyre ,,Aukštelkai -2011“ laimėjus antrą vietą 2011 04 06 

150. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei 

įstaigos veiklos 100- mečio proga 2011 05 21 

151. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei 

įstaigos veiklos 100- mečio proga 2011 05 21 

152. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei 

rajono ekologinės stovyklos 10- mečio proga 2009 06 10 

153. PADĖKA Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą ekologinėje 

stovykloje  2012 Tyruliai 

154. PADĖKA Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą akcijoje 

,,Mano miestelis be atliekų“ 2012 05 

155. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai už dalyvavimą 

tinklinio turnyre ,,Diena su kamuoliu“ 2012 07 25 

156. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos pedagogams už auklėtinių 

paskatinimą dalyvauti vaikų piešinių konkurse ,,Gandrus pasitinkant“2012 06 

157. PAŽYMĖJIMAS   Alksniupių pagrindinei mokyklai 5 – ųjų TAFISA 

pasaulio sporto visiems žaidynių ,,Šiauliai 2000012“ akcijos ,,TAFISA 

žaidynės kviečia į mankštą“ dalyvis 2012 06 08 

158. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų  komandai  

krepšinio turnyre, skirtame Aukštelkų 455 metų jubiliejui paminėti laimėjus 

trečią vietą 2012  005 09 

159. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos mokytojų 

komandai smiginio rungtyje iškovojus pirmą vietą 2012 06 01 

160. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos mokytojų 

komandai lanko mėtymo  rungtyje iškovojus trečią vietą 2012 06 01 

161. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos vadovams ir 

pedagogams už rezultatyvų gabiųjų mokinių ugdymą ir jų laimėjimus 2012 – 

2013 m. m. rajono olimpiadose  bei konkursuose 2014 01 17   

162. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai ,,Jietau“ už 

atlaikytus proto smūgius Protmūšyje 2013  

163. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei už 

dalyvavimą pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 2012 01 13 

164. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei 

už rezultatyvų gabiųjų mokinių ugdymą   2012 05 25   



165. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei 

už geriausiai tvarkomos rajono švietimo, kultūros įstaigų aplinkos apžiūroje – 

konkurse 2012 12 19 

166. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už dalyvavimą ,,Idėjų 

padėjėjų“ konkurse su idėja ,,Geri darbai suvienys mus tikrai“ 2012 

167. PAŽYMĖJIMAS   Alksniupių pagrindinei mokyklai 2012 – 2013 m. m. 

dalyvauja ankstyvosios ir vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje 

,,Įveikiame kartu“ 2012 10 05 

168. PADĖKOS RAŠTAS  I Jurevičienei už gerą mokinių paruošimą rajono 

mokinių geografijos olimpiadoms 2012 05 18 

169. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos merginų chorui 

tapusiam laureatu respublikiniame švietimo įstaigų mokinių chorų festivalyje – 

konkurse ,,Lai skamba balsai“ 2012 04 27 

170. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei už 

bendradarbiavimą ugdant mokinių kūrybiškumą, dalinimąsi kūrybinėmis 

idėjomis ir sumanymais 2012 11 29  Nemakščiai 

171. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos tinklinio komandai  už 

dalyvavimą tinklinio taurės turnyre skirtame Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 2013   

172. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už dalyvavimą rajono 

mokyklų olimpiniame festivalyje ,,Olimpiečiai tarp mūsų“ 2012 06 01 

173. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos  berniukų komandai 

laimėjusiai ketvirtą vietą krepšinio turnyre ,,Betmenas – 2013“ 2013 06 05 

174. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai užėmus trečią 

vietą tarpmokyklinėse varžybose ,,Ištiesk pagalbos ranką“2013 01 

175. GARBĖS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos mokytojų 

komandai virvės traukimo rungtyje iškovojus pirmą vietą 2013 06 07 

176. PAGYRIMO RAŠTAS  Vdūnui Šukaičiui už geriausią prozos kūrinį, 

konkurse ,,Labas“ 2013 04 23 

177. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą 

jubiliejinėje 5 – oje valkų vasaros poilsio stovykloje ,,Saulėgrąža“ 2013 06 14 

178. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai nominacija 

,,Veikliausi stovyklautojai“ jubiliejinėje 5 – oje valkų vasaros poilsio stovykloje 

,,Saulėgrąža“ 2013 06 14 

179. DIPLOMAS Inesai Venslavičiūtei užėmus pirmą vietą literatūros darbų 

konkurse ,,Mano svajonių profesija“ 2013 04 

180. PAŽYMA Inesai Venslavičiūtei dalyvavo šalies mkinių kūrybiniame 

konkurse ,,Lietuvos vaikai kuria pasakas“ 2013, Vilnius 



181. DIPLOMAS Martynai Ramulionytei užėmus antrą vietą literatūros darbų 

konkurse ,,Mano svajonių profesija“ 2013 04 

182. PAGYRIMO RAŠTAS  Vdūnui Šukaičiui už draugiškiausios pasakos 

sukūrimą konkurse ,,Lietuvos vaikai kuria pasakas“ 2013, Vilnius  

183. DIPLOMAS  Vidūnui Šukaičiui mažųjų rašytojų festivalio ,,Lietuvs 

vaikai kuria pasakas“ dalyviui už draugiškiausią pasaką ,,Kaimynystėje“ 2013 

05 03 Kaunas 

184.  DIPLOMAS  Gabijai Jermalavičiūtei piešinių konkurso ,,Mano spalvota 

svajonė“ nominacijos ,,Labiausiai atitinkantis tematika kūrinys“ nugalėtojai 

2013 05 31 

185. PADĖKOS RAŠTAS  Augustinai Kuzminskaitei už dalyvavimą piešinių 

konkurse ,,Mano spalvota svajonė“2013 05 31 

186. DIPLOMAS Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai  virvės 

traukimo varžybose iškovojus trečią vietą  sveikatos dienos ,,Judėjimo ir 

sveikatos šventė“ varžybose 2013 05 13 

187. DIPLOMAS III laipsnio Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai 

laimėjus trečią vietą  tinklinio taurės turnyre, skirtame Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 2013 03 21 

188. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos mergaičių  komandai 

laimėjus antrą vietą rajono tinklinio varžybose 2013  

189. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų  komandai 

laimėjus pirmą vietą  rajono tinklinio varžybose 2013  

190. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos merginų komandai 

laimėjus pirmą vietą  rajono smigino  varžybose 2013 03 14  

191. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų komandai 

laimėjus antrą vietą  rajono smigino  varžybose 2013 03 14  

192. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už dalyvavimą ,,Idėjų 

padėjėjų“ konkurse su idėja ,,Gerumo savaitė“ 2013 

193. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai anglų 

kalbos konkurse ,,Dainuok ir mokykis“ tapusiai muzikaliausia komanda 2013 

05 22 

194. PADĖKOS RAŠTAS Alksniupių pagrindinės mokyklos lėlių teatro 

,,Pelėdžiukas“ kolektyvui už spektaklį ,,Meškiukas Rudnosiukas“  teatrų 

šventėje ,,Šmtakojis “ 2013 02 20 

195. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už Vasario 16 – osios – 

Valstybės atkūrimo dienos proga koncertą Smilgių vidurinės mokyklos 

bendruomenei 2013 02 15 



196. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai laimėjus 

pirmą vietą  rajono tinklinio varžybose 2013 12 10 

197. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai laimėjus 

antrą vietą  rajono futbolo varžybose 2013 11 18 

198. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai laimėjus 

trečią vietą  rajono tinklinio varžybose 2013 12 10 

199. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už tarptautinės Tolerancijos 

dienos – lapkričio 16 osios paminėjimo organizavimą 2013 11 16, Vilnius 

200. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos   komandai laimėjus 

trečią vietą  rajono virvės traukimo varžybose 2013 04  30 

201. PADĖKA Virginai Krugelienei už dalyvavimą ,,Švarių rankų šokis“ 

konkurse 2013, Vilnius 

202. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų   komandai 

iškovojusiai antrą vietą zoninėse tinklinio varžybose 2015, Raseiniai 

203. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už dalyvavimą 

respublikinėje mokinių sporto ir meno šventėje ,,Adamkiada“ 2015 05 30 

Butrimonys 

204. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už ekologinę ir pilietinę 

iniciatyvą projekte ,,Darom mokykla 2014 m.“ 2014 05 30, Vilnius 

205. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos  berniukų komandai 

laimėjus trečią vietą  rajono stalo teniso varžybose 2015 01 16 

206. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos  vaikinų komandai 

laimėjus pirmą vietą  rajono tinklinio varžybose 2014 12 10 

207. PADĖKA Alksniupių pagrindinės  mokyklos komandai tapusią 

išradingiausia, renginyje ,,Valentiniškas protmūšis“ 2015, Pakalniškiai 

208. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už dalyvavimą 

Nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas“. 2015 03 10, Vilnius 

209. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos mergaičių komandai 

laimėjus antrą vietą  rajono smiginio  varžybose 2015 03 06 

210. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už dalyvavimą mokinių ir 

mokytojų susitikime – vakaronėje,, Meninio kūrybiškumo ugdymas ir 

bendravimo įgūdžių lavinimas“ 2015 04 10, Šaukotas 

211. PADĖKA Gretai Pšalgauskaitei už dalyvavimą Šiaulių regiono 

fotografijų konkurse ,,Profesijos“ 2015 02 05 

212. PADĖKOS RAŠTAS Viktorijai Maračkinaitei už išklausytą socialinių ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymo kursą bei puikiai atliktą darbą 2015 



213. PADĖKA Alksniupių pagrindinės  mokyklos komandai už dalyvavimą 

,,Jurginių šventėje, skirtoje etnografinių regionų metams paminėti ir 

nugalėjusiai virvės traukimo rungtyje 2015 04 24 

214. PADĖKA Alksniupių pagrindinės  mokyklos komandai už dalyvavimą 

draugiškose tinklinio varžybose 2015 02 24, Smilgiai 

215. PADĖKA Alksniupių pagrindinės  mokyklos komandai laimėjusiai trečią 

vietą  protmūšyje ,,Europos sąjunga – mūsų namai“ 2015 02 25 

216. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už dalyvavimą už 

dalyvavimą pilietinėje akcijoje ,,Gyvasis tautos žiedas“ 2015 03 11, Vilnius 

217. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai laimėjusiai 

pirmą vietą salės futbole ,,Alksniupiai 2014“  2014 03 21 

218. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą 

mokinių ir mokytojų susitikime – vakaronėje kūrybiškumo ugdymas muzikinėje 

veikloje: būdai ir metodai“ 2014 12 05 

219. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai už mokinių 

parengimą ir dalyvavimą renginyje ,,Transformacija: aš kitoks“ 2014 02 14 

220. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai už prekės 

inovatyvumą Respublikinėje jaunimo verslo idėjų mugėje ,,Parduok kalėdinę 

nuotaiką“2014 12 10 

221. PADĖKA Alksniupių pagrindinės  mokyklos vokaliniam ansambliui už 

puikų pasirodymą festivalyje ,,Rudens mozaika“ 2014, Šiauliai 

222. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei laimėjus 

trečią vietą nuotraukų konkurse ,,Ir žiemą sveikai gyvenu“ 2014 02 

223. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  

laimėjus antrą vietą rajono šaškių varžybose 2014 03 31 

224. PADĖKA Alksniupių pagrindinei  mokyklai už dalyvavimą  meilės dainų 

ir romansų vakare ,,Neklauskit meilės vardo“ 2014, Pakalniškiai 

225. PADĖKA Alksniupių pagrindinės  mokyklos komandai už dalyvavimą 

pramoginiame renginyje ,,Viena diena su žirgu“ 2014 05 14, Raudondvaris 

226. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos lėlių teatrui 

,,Pelėdžiukas“ už spektaklį ,,Coliukė“ teatrų festivalyje ,,Saulės zuikutis – 

2014“ 

 



 

 

227. PADĖKA Alksniupių pagrindinės  mokyklos vokaliniam ansambliui už 

dalyvavimą festivalyje – konkurse ,,Žalia nata 2015“ 2015 04 10, Pakruojis 

228. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą 

vaikų vasaros stovykloje ,,Saulėgrąža“ 2015 06 12 Pociūnėliai  

229. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos lėlių teatrui 

,,Pelėdžiukas“ už spektaklį už puikų pasirodymą respublikiniame lėlių teatro 

festivalyje – seminare ,,Žagarės Vyšniuko gimtadienis“ 2015 05 08 Joniškis 

230. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei už 

dalyvavimą jaunimo narkomanijos ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos fotografijų konkurse ,,Pasirinkau ir neabejoju“ 2015 12 18 

Radviliškis 



231. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  

užėmusiai pirmą vietą anglų kalbos konkurse ,,Dainuok ir mokykis“ 2015 05 21 

Radviliškis 

232. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai užėmus antrą 

vietą futbolo 5X5 varžybose 2016 01 22 Radviliškis 

233. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai užėmus antrą 

vietą tinklinio varžybose 2015 12 09 Radviliškis 

234. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos merginų komandai 

užėmus antrą vietą smiginio varžybose 2016 03 07 Radviliškis 

235. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos vaikinų komandai 

užėmus antrą vietą smiginio varžybose 2016 03 07 Radviliškis 

236. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos merginų komandai 

užėmus antrą vietą tinklinio varžybose 2015 12 09 Radviliškis 

237. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos mergaičių komandai 

užėmus trečią vietą turizmo varžybose 2016 05 18 Radviliškis 

238. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos berniukų komandai 

užėmus trečią vietą turizmo varžybose 2016 05 18 Radviliškis 

239. PADĖKA Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą ,,Jurginių „ 

šventėje 2015 04 24, Vadžgirys 

240. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai  užėmus antrą vietą 

internetiniame konkurse ,,Stiprinu sveikatą žiemą“ 2015, Radviliškis 

241. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei už draugystę 

ir nuoširdų bendradarbiavimą 2016 05 06, Vadžgirys 

242. SERTIFIKATAS Alksniupių pagrindinei mokyklai už pasiekimus 

darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptinga mokyklos bei visuomenės 

aplinkosauginio vaidmens stiprinimą 2017 04 28, Vilnius 

243.  PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  už 

dalyvavimą konferencijoje ,,Patyčioms STOP“ 2017 03 23, Šeduva 

244. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą 

bendruomenių renginyje ,,Talentų vakaras“ 2018 04 27, Pociūnėliai 

245. PADĖKA Alksniupių pagrindinei mokyklai už dalyvavimą vaikų vasaros 

ir poilsio stovykloje ,,Saulėgrąža“ 2016 06 10, Pašušvys 

246. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos komandai  už 

dalyvavimą konferencijoje ,,Patyčioms STOP“ 2016 03 17, Šeduva 

247. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos  komandai užėmus trečią 

vietą konkurse  ,,Lietuvos gamtininkas“2016, Vilnius 



248. DIPLOMAS  Alksniupių pagrindinei mokyklai berniukų komandai 

užėmus ketvirtą vietą krepšinio turnyre ,,Betmenas“ 2016, Šaukotas 

249. PADĖKA Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei už 

dalyvavimą  Europos profesinių gebėjimų savaitės renginyje ,,Atrask savo 

talentą 20018“ 2018 10 08, Raudondvaris 

 

250. PADĖKA Alksniupių pagrindinės  mokyklos komandai už dalyvavimą 

mokytojų ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  varžybose 2018 04 03Radviliškis 

251. PADĖKOS RAŠTAS  Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenei 

už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą ,, Radviliškio rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“  2019 10 29, 

Radviliškis 

 



 

 


