Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija
Padėkos (5 metų)
Eil.
Nr.
1.

2.

Mokytojo vardas, pavardė
Aldona Svidinskienė

Ramutė Kuzmienė

GERIAUSIA
RAJONO
MOKYTOJA

2011

Apdovanojimas
Padėkos raštas. LR ŠMM
Padėka. LR Seimo narys
Padėka. Zarasų rajono savivaldybės
meras
Padėka. Lietuvos kaimo sporto ir
kultūros asociacija NEMUNAS
Padėka už 35-erių metų profesionalią
vadybinę veiklą rajono mokyklose bei
už 30-ies metų kruopštų, sąžiningą ir
nuoširdų vadybinį pedagoginį darbą,
formuojant
gimnazijos
įvaizdį,
pokyčių
inicijavimą
ir
jų
įgyvendinimą.
Zarasų
rajono
savivaldybės meras N. Gusevas
Padėka už pagalbą organizuojant
projekto
„Šimtmečio
vėtrungės“
gyvąją viktoriną, mokinių pilietiškumo
skatinimas bei krašto pažinimo ir
istorinės atminties puoselėjimą.
Zarasų r. savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas
S. Kaulavičius
Padėka už 3-iojo solidarumo bėgimo
organizavimą.
Gelbėkit
vaikus
direktorė
R.
Dičpetrienė
Padėkos raštas už ilgametį nuoširdų ir
kūrybingą vadybinį darbą. Švietimo ir
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė
Padėka už stropų ir sąžiningą darbą,
profesionalią
vadybinę
veiklą
formuojant
gimnazijos
įvaizdį,
gyvenimo išmintį, pokyčių inicijavimą
ir jų įgyvendinimą jubiliejaus proga.
Zarasų rajono savivaldybės meras
Nikolajus Gusevas.
Padėkos raštas. Už deramą literatų
rengimą dalyvauti Lietuvos mokinių
literatūros kūrinių apie gamtą konkurse.
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.
M. Geriausio metų mokytojo laureato
diplomas už efektyvų ugdymo metodų
parinkimą ir lankstų jų taikymą bei
puikius mokinių lietuvių gimtosios
kalbos
akademinius
pasiekimus.
Zarasų rajono savivaldybės meras A.
Abramavičius
Padėka už ilgametį, stropų ir sąžiningą

Data
2007-08-03
2008 m.
2009-10-01
2012-02-25
2015-09-01

2016-03-15

2016

2017-08-03

2017-08-03

2009-04-30

2011-10-05

2012-10-05

3.

4.

Rima Kėblienė

Diana Rožkovienė

pedagoginį darbą. Mokyklos direktorė
A. Svidinskienė
Už 35 metų kruopštų, sąžiningą ir
nuoširdų
pedagoginį
darbą
Tarptautinės mokytojų dienos proga.
Direktorė A. Svidinskienė
Padėka už ilgametį, stropų ir sąžiningą
pedagoginį darbą. Mokyklos direktorė
A. Svidinskienė
Padėka už parengimą respublikinei
Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros
olimpiadai.
Padėka už ilgametį, stropų ir sąžiningą
pedagoginį darbą jubiliejaus proga.
Mokyklos direktorė A. Svidinskienė
Padėka už 30 metų kruopštų, sąžiningą
ir
nuoširdų
pedagoginį
darbą
Tarptautinės mokytojų dienos proga.
Direktorė A. Svidinskienė
Padėka užėmusiai trečiąją vietą Zarasų
rajono pradinių klasių mokytojų
metodinių
darbų
parodoje
„Kūrybiškumas mokymo ir mokymosi
procese“ už integruotos veiklos
metodinį darbą 2 kl. „Paukščiai ir
mes“. Zarasų švietimo centro direktorė
G. Laurikėnienė
Padėka už moksleivių ruošimą
rajoninei meninio žodžio šventei
„Žodi,
suskambėk“.
Mokyklos
direktorė A. Svidinskienė
Padėkos raštas už moksleivių rengimą
piešinių konkursui „Policija saugo, bet
būk atsargus ir pats“. Zarasų rajono
policijos komisariato viršininkas
Padėka už ilgametį, stropų ir sąžiningą
pedagoginį darbą mokytojų dienos
proga.
Mokyklos
direktorė
A.
Svidinskienė
Padėka už mokinių paruošimą pradinių
klasių meninio žodžio konkursui
„Žodi, suskambėk“. Zarasų švietimo
centras
Padėka už sėkmingą pedagoginę veiklą
įgyvendinant
pradinio
ugdymo
programą. Zarasų rajono savivaldybės
administracijos švietimo ir kultūros
skyriaus vedėjas
Padėka Zarasų rajono pradinių klasių
meninio žodžio konkurso „Žodi,
suskambėk“ organizatorei. Zarasų
švietimo centras
Padėka už kūrybos darbų pristatymą
parodoje „Žiemos improvizacijos“
Zarasų švietimo centras

2017-10-04

2011-10-04

2012-03-23

2013-12-16

2016-10-05

2009-05-06
2009-06-01

2009 m.

2010-04-16

2010-10-04

2010-12-09

2011 m.

2011-11-23

2011-12-20

–

5.

Daiva Mieliauskienė
GERIAUSIA
RAJONO
MOKYTOJA

2007

Padėka už vaikų paskatinimą dalyvauti
piešinių ir fotografijų konkurse
„Gandrus pasitinkant 2013“. Naisių
vasara
Padėka už 25 metų kruopštų, sąžiningą
ir nuoširdų pedagoginį darbą.
Direktorė A. Svidinskienė
Geriausio metų mokytojo laureato
diplomas už ugdomosios aplinkos
M. kūrimą, kultūrinių edukacinių renginių
organizavimą, dalyvavimą projektinėje
veikloje.
Zarasų rajono savivaldybės meras A.
Abramavičius
Padėka už sėkmingą moksleivių
parengimą konkursui „Mes prieš
AIDS“. Pasaulinė AIDS kompanija
Padėka už mokinių paruošimą
rajoninei technologijų olimpiadai.
Zarasų švietimo centras
Padėka už mokinių paruošimą
kūrybinių darbų parodai „H2O“.
Padėka už ilgametį, stropų ir sąžiningą
pedagoginį darbą mokytojų dienos
proga.
Mokyklos
direktorė
A.
Svidinskienė
Padėka už mokinių paruošimą
rajoninei
Lietuvos
mokinių
technologijų
olimpiadai.
Zarasų
švietimo centras
Padėka už mokinių paruošimą
rajoninei Lietuvos mokinių
technologijų olimpiadai. Zarasų
švietimo centras
Padėka už energingą ir kūrybišką
darbą su vaikais. Antazavės vaikų
globos namai.
Padėka už dalyvavimą Zarasų rajono
ugdymo įstaigų pedagogų metodinių
priemonių parodoje. Zarasų švietimo
centras
Padėka už pagalbą ir bendradarbiavimą
bendruomenės
centro
veikloje.
Antazavės bendruomenės centras
Padėka už moksleivių parengimą
Lietuvos moksleivių liaudies dailės
konkurso „Sidabro vainikėlis“ Utenos
regioniniam turui. Aukštaitijos etninės
kultūros globos taryba
Padėka už indėlį skatinant jaunos
kartos
domėjimąsi
tradiciniais
dailiaisiais amatais ir talentingų vaikų,
sukūrusių ir visuomenei pristačiusių
tekstilės kūrinius, atskleidimą.

2013 m.

2015-10-05

2009-12-01

2010-02-19

2010-06-01
2010-10-04

2011-03-04

2012-03-01

2012 m.
rugsėjis
2012-06-11

2013-04-28

2013-04-30

2013-06-01

6.

7.

Regina Masiulienė

Aldona Žiliukienė

Padėka paruošusiai mokinius Lietuvos
mokinių
technologijų
olimpiados
rajoniniam etapui
Padėka už vadovavimą metodiniam
būreliui, nuoširdų darbą ir geranorišką
metodinę veiklą
Padėka vertinusiai mokinius Lietuvos
mokinių technologijų olimpiados
rajoniniame etape „Po kūrėjo delnu...“
Padėka už aktyvų dalyvavimą akcijoje
„Lietuvai ir man“
Padėka už 25 metų kruopštų,
sąžiningą ir nuoširdų pedagoginį
darbą. Direktorė A. Svidinskienė
Padėka Zarasų rajono dailės ir
technologijų mokytojų metodinio
būrelio pirmininkei už metodinės
veiklos skatinimą.
Zarasų švietimo centras
Padėka
paruošusiai
mokinius
technologijų olimpiados „Ką sudėčiau
kraičio skrynion...“
Zarasų švietimo centras
Karaliaus
Mindaugo
profesinio
mokymo centras. Paruošė mokinį
Lietuvos
mokinių
technologijų
olimpiados „Ką sudėčiau kraičio
skrynion...“ dalyvį
Padėka už pagalbą įgyvendinant
pilietiškumo projektą „Aplankyk
vienišą žmogų“.
Direktorė A. Svidinskienė
Padėka už projekto „Lietuvos epiliečio kompiuterinio raštingumo
pradmenys“ mokymų vykdymą. UAB
„Kompetencijų ugdymo centras.
Padėka už kaimo bendruomenės
projektų rengimą ir įgyvendinimą.
Padėka už ilgametį, stropų ir sąžiningą
pedagoginį darbą. Mokyklos direktorė
A. Svidinskienė
Padėka už tarptautinio informatikos ir
IT konkurso BEBRAS vykdymą.
Vilniaus
univ.
matematikos
ir
informatikos institutas.
Padėka už 30 metų profesionalią
pedagoginę veiklą. Direktorė A.
Svidinskienė
Padėka už projekto „Lietuvos epiliečio kompiuterinio raštingumo
pradmenys“ mokymų vykdymą. UAB
„Kompetencijų ugdymo centras.
Padėka už tarptautinio informatikos ir
IT konkurso BEBRAS vykdymą.

2014-03-07

2014-10-27

2015-02-25

2015-03
2015-10-05

2015-10-27

2016-02-26

2016-04-08

2017m. vasaris

2006-2009 m.

2009-02-01
2010-10-04

2011-11-26
Ir kiekvienais
metais
2015-10-05

2006-2009 m.

2009
2010

Vilniaus univ. matematikos
informatikos institutas.

8.

Audronė Girčienė

9.

Darius Tvardauskas

10.

Jovita Vainikevičiūtė

ir

2011-11-26
2012-12-01
2013
2014-11-29
Padėka už mokinių paruošimą 2009
rajoninei
Lietuvos
mokinių
informatikos
olimpiadai.
Zarasų
švietimo centras
Padėka už vadovavimą rajoniniam IT 2008 m.
metodiniam būreliui. Zarasų švietimo 2009 m.
centras
Padėka už projekto „Kelrodis“ 2012-03-06
įgyvendinimą. Stebėsenos ir prognozių
centras
Padėka už projekto „Atgimimas“
įgyvendinimą. Socialinė politikos
grupė
Už 30 metų sąžiningą ir nuoširdų 2017-10-04
pedagoginį
darbą
Tarptautinės
mokytojų dienos proga. Direktorė A.
Svidinskienė
Padėka už ilgametį, stropų ir 2011-10-04
sąžiningą
pedagoginį
darbą.
Mokyklos direktorė A. Svidinskienė
Padėka už 35 metų sąžiningą ir 2016-10-05
nuoširdų
pedagoginį
darbą
Tarptautinės mokytojų dienos proga.
Direktorė A. Svidinskienė
Padėka už akcijos „Atmintis gyva, 2010-01-18
nes liudija“ organizavimą. Tarptautinė
komisija
nacių
ir
sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti
Padėka už puikų mokinio parengimą 2007 m.
konkursui „Ką žinai apie Lietuvos
kariuomenę“ UASP Didžiosios Kovos
apygardos 8-oji rinktinė
Padėka už ilgametį, stropų ir 2015-03
sąžiningą darbą jubiliejaus proga.
Direktorė A. Svidinskienė
Padėka už mokinių skatinimą domėtis 2017m. vasaris
Lietuvos istorija ir parengtą atvirą
istorijos pamoką.
Direktorė A. Svidinskienė
Padėka už ilgametį, stropų ir 2007 m.
sąžiningą
pedagoginį
darbą.
Mokyklos direktorė A. Svidinskienė
Padėka už metodinės medžiagos 2012-06-11
parengimą ir pristatymą Zarasų rajono
ugdymo įstaigų pedagogų metodinių
priemonių parodoje. Zarasų švietimo
centras
Padėka už ilgametį, stropų ir 2012-10-05
sąžiningą pedagoginį darbą mokytojų
dienos proga. Mokyklos direktorė A.

Svidinskienė

11.

Valerija Gabrulevičienė

12.

Laima Mažiulienė

13.

14.

Danutė Jankauskienė

Antanas Svidinskas

Padėka
mokytojai
Jovitai
Vainikevičiūtei, padėjusiai moksleivei
Gintarei Matulevičiūtei pasiruošti
vokiečių kalbos stovyklai „SOS
Ostsee“. Vilniaus Goethes institutas
Padėka už pilietinių iniciatyvų
palaikymą.
Direktorė A. Svidinskienė
Padėka už pilietiškumo ugdymą ir
pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą
Direktorė A. Svidinskienė
Už 25 metų kruopštų, sąžiningą ir
nuoširdų pedagoginį darbą
Tarptautinės mokytojų dienos proga.
Direktorė A. Svidinskienė
Už savanorystę ir bendradarbiavimą
bandomajame jaunimo pilietiškumo ir
socialinės atsakomybės ugdymo
projekte „Nepamiršk parašiuto“.
Padėka už ilgametį, stropų ir
sąžiningą
pedagoginį
darbą.
Mokyklos direktorė A. Svidinskienė
Padėka už pasaulinės AIDS dienos
organizavimą
Padėka
už
dalyvavimą
„Sveikatiadoje“
Padėka už 15 metų profesionalią
pedagoginę veiklą. Direktorė A.
Svidinskienė
Padėka. Tarptautinio matematikos
konkurso kengūra organizavimo
komitetas
Padėka. Tarptautinio matematikos
konkurso kengūra organizavimo
komitetas
Padėka už 30 metų kruopštų,
sąžiningą ir nuoširdų pedagoginį
darbą. Direktorė A. Svidinskienė
Už
aktyvų
mokinių
skatinimą
dalyvauti viktorinoje ir mokinių
dalyvavimą joje
Padėka už ilgametį, stropų ir
sąžiningą pedagoginį darbą
Mokyklos direktorė A. Svidinskienė
Padėka
paruošusiam
mokinius
Lietuvos
mokinių
technologijų
olimpiados rajoniniam etapui. Zarasų
švietimo centras.
Padėka
paruošusiam
mokinius
Lietuvos
mokinių
technologijų
olimpiados rajoniniam etapui. Zarasų
švietimo centras.
Padėka
paruošusiam
mokinius

2013-10-31

2015-03

2017-02

2017-10-04

2017-12-01

2008-10-02

2012-12-01
2010-2012 m.
m.
2015-10-05

2009 m.

2013-03-21

2015-10-05

2017-11-30

2009-10-02

2012-03-01

2013-03-04

2014-03-07

15.

16.

17.

18.

Edita Sklizmantienė

Danutė Aleknienė

Asta Sokolovienė

Rūta Daumantienė

Lietuvos
mokinių
technologijų
olimpiados rajoniniam etapui
Padėka
vertinusiam
mokinius
Lietuvos
mokinių
technologijų
olimpiados rajoniniame etape „Po
kūrėjo delnu...“
Padėka
už Lietuvos mokinių
geografijos olimpiados rajoninio
etapo mokinių darbų vertinimą
Padėka už sėkmingą projekto
„Investuokime į vaiko ateitį –
padėkime labiausiai pažeidžiamai
visuomenės grupei“ organizavimą ir
įgyvendinimą. Utenos apskrities
viršininko administracija
Padėka Tarptautinės mokytojų dienos
proga
už
gražias
iniciatyvas,
kūrybiškumą ir nuoširdų darbą su
vaikais. Utenos apskrities viršininko
administracija
Padėka už kūrybingą darbą, naujovių
ieškojimą,
entuziazmą
ir
neišsenkančią energiją. Antazavės
vaikų globos namai
Už nuoširdų, kūrybingą ir sklandų
rajono pradinių klasių mokinių
meninio žodžio šventės „Žodi,
suskambėk“
organizavimą
ir
vykdymą. Zarasų švietimo centras
Už teatro tradicijų puoselėjimą,
sklaidą ir tęstinumą, už dalyvavimą
teatro savaitėje „Du sparnai“. Zarasų
rajono savivaldybės kultūros centras
Padėka už ilgametį, stropų ir
sąžiningą pedagoginį darbą mokytojų
dienos proga. Mokyklos direktorė A.
Svidinskienė
Padėka už ilgametį, kūrybingą,
atsakingą ir nuoširdų darbą. Zarasų
rajono savivaldybės meras A.
Abramavičius
Padėka už 45 metų kruopštų,
sąžiningą ir nuoširdų pedagoginį
darbą. Direktorė A. Svidinskienė
Padėka už nuoširdų darbą. Antazavės
vaikų globos namai
Už 10 metų sąžiningą ir nuoširdžią
psichologinę
pagalbą
gimnazijos
bendruomenės nariams Tarptautinės
mokytojų dienos proga. Direktorė A.
Svidinskienė
Padėka už sėkmingą pedagoginę
veiklą įgyvendinant pradinio ugdymo
programą 2005 – 2009 m. m. Zarasų
rajono savivaldybės administracijos

2015-02-25

2015-03-03

2009-02-03

2009-10-03

2009-12-20

2009-12-09

2011-03-29

2010-10-04

2013-08-28

2015-10-05

2011 m.
2017-10-04

2009 m.

švietimo skyrius

19.

20.

Rasa Šeduikienė

Janina Malcienė

Padėkos raštas už moksleivių
parengimą,
piešinių
konkursui
„Policija saugo, bet būk atsargus ir
pats...“. Zarasų policijos komisariatas
Padėka už mokinių parengimą Zarasų
r. pradinių klasių meninio žodžio
konkursui „Žodi, suskambėk“. Zarasų
švietimo centras
Padėka už mokinių parengimą Zarasų
r. pradinių klasių meninio žodžio
konkursui „Žodi, suskambėk“. Zarasų
švietimo centras
Padėka už
vaikų
paskatinimą
dalyvauti piešinių ir fotografijų
konkurse „Gandrus pasitinkant 2013“.
„Naisių vasaros“ projektų mecenatas
ir sumanytojas R. Karbauskis
Padėkos raštas už moksleivių
parengimą,
piešinių
konkursui
„Policija saugo, bet būk atsargus ir
pats...“. Zarasų policijos komisariatas
Padėka už mokinių parengimą Zarasų
r. pradinių klasių meninio žodžio
konkursui „Žodi, suskambėk“. Zarasų
švietimo centras
Padėka už
vaikų
paskatinimą
dalyvauti piešinių ir fotografijų
konkurse „Gandrus pasitinkant 2013“.
„Naisių vasaros“ projektų mecenatas
ir sumanytojas R. Karbauskis
Padėka už nuoširdų, kūrybingą ir
sklandų rajono pradinių klasių
mokinių meninio žodžio šventės
„Žodi, suskambėk“ organizavimą ir
vykdymą.
Padėkos raštas už moksleivių
parengimą,
piešinių
konkursui
„Policija saugo, bet būk atsargus ir
pats...“. Zarasų policijos komisariatas
Diplomas. Lietuvos Respublikos
Seimo nario Algimanto Dumbravos
taurės šaškių varžybose užėmusi 3-ą
vietą. LR Seimas.
Diplomas. Zarasų rajono klasikinių
šaškių varžybose užėmusi 2-ą vietą.
Zarasų sporto centras.
Padėka už puikų komandų paruošimą
Zarasų rajono mokinių olimpinio
festivalio šaškių varžyboms. Zarasų
sporto centras.
Padėka už nuoširdų darbą Zarasų
rajono pradinių klasių mokytojų
metodiniame
būrelyje.
Zarasų

2010-04-16

2011-11-23

2012-11-22

2013 m.

2010-04-16

2013-12-12

2013 m.

2009-12-09

2010-04-16

2010-01-16

2010 m.

2010 m.

2010-06-08

švietimo centras.

21.

Henrikas Taločka

22.

Regina Šeduikienė

23.

Daiva Raguotienė

24.

Valerijus Semionovas

Diplomas. Zarasų rajono seniūnijų
žaidynių šaškių varžybose užėmusi 2ą vietą. Zarasų sporto centras.
Padėkos raštas už dalyvavimą
konkurso
„Matmintinis
2011“
nacionaliniame konkurse. Kaunas
Padėka viktorinos „Suk galvelę“
Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės
mokyklos komandos vadovei.
Padėka už mokinių parengimą Zarasų
r. pradinių klasių meninio žodžio
konkursui „Žodi, suskambėk“. Zarasų
švietimo centras
Padėkos raštas už dalyvavimą
konkurso
„Matmintinis
2012“
respublikiniame finale. Tarptautinis
mintino
skaičiavimo
konkursas.
Kaunas.
Padėka už iniciatyvią, kūrybišką
pedagoginę veiklą. Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo ir kultūros skyrius.
Padėkos raštas už dalyvavimą
konkurso
„Matmintinis
2013“
respublikiniame finale. Tarptautinis
mintino
skaičiavimo
konkursas.
Kaunas.
Padėka už
vaikų
paskatinimą
dalyvauti piešinių ir fotografijų
konkurse „Gandrus pasitinkant 2013“.
„Naisių vasaros“ projektų mecenatas
ir sumanytojas R. Karbauskis
Padėka
parengusiai
Lietuvos
pradinukų matematikos olimpiados
laureatą
Padėka parengusiai nacionalinio
mokinių
raštingumo
konkurso
laureatą
Padėka už ilgametį pedagoginį darbą
mokytojų dienos proga. Mokyklos
direktorė A. Svidinskienė
Padėka už 40 metų kruopščią
pedagoginę ir vadybinę veiklą.
Direktorė A. Svidinskienė
Padėka už 3-iojo solidarumo bėgimo
organizavimą.
Gelbėkit
vaikus
direktorė
R.
Dičpetrienė
Padėka už 10 metų profesionalią
pedagoginę veiklą. Direktorė A.
Svidinskienė
Diplomas.
1vieta
slidinėjimo
varžybose. Latvija.

2011 m.

2011-04-09

2011-11-16

2011-11-23

2012 m.

2012 m.

2013 m.

2013 m.

2016-04-30

2016-05-07

2008-10-02

2015-10-05

2016

2015-10-05

2015-02-15

25.

Valerija Truskauskienė

26.

Ramūnė Vabolytė

27.

Dovilė Kačinskienė

Diplomas. Pusmaratonis. Kaunas

2015-06-14

Diplomas. Z-sport NTB 2016
varžybose užėmusiam III-ą vietą
Diplomas. 54 tradiciniame bėgime
Anykščiai-Puntuko akmuo-Anykščiai
užėmusiam I vietą
Padėka už 3-iojo solidarumo bėgimo
organizavimą.
Gelbėkit
vaikus
direktorė
R.
Dičpetrienė
Diplomas. Draugijos sporto žaidynėse
Slidinėjimo varžybose užėmusiam II
vietą.
Padėka
už
sportinės
veiklos
organizavimą, mokinių motyvavimą
būti fiziškai aktyviems per kūno
kultūros pamokas, laisvalaikiu, baigus
mokyklą ir visą gyvenimą Tarptautinės
Mokytojų dienos proga.
Zarasų rajono savivaldybės meras N.
Gusevas
Už 25 metų sąžiningą ir nuoširdų
pedagoginį
darbą
Tarptautinės
mokytojų dienos proga. Direktorė A.
Svidinskienė
Už 10 metų sąžiningą ir nuoširdų
pedagoginį
darbą
Tarptautinės
mokytojų dienos proga. Direktorė A.
Svidinskienė
Už
aktyvų
mokinių
skatinimą
dalyvauti viktorinoje ir mokinių
dalyvavimą joje
Už 10 metų sąžiningą ir nuoširdų
pedagoginį
darbą
Tarptautinės
mokytojų dienos proga. Direktorė A.
Svidinskienė

2016-08-06

________________

2016

2017-02-11

2017-10-05

2017-10-04

2017-10-04

2017-11-30

2017-10-04

