2017 m. laimėjimai
2017-01-13 mokykla dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje
paminėti sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Mokykla gavo padėkos raštą iš Tarptautinės
komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktoriaus
Ronaldo Račinsko
2017-02-08 mokyklos mokinių komanda dalyvavo Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro
organizuojamose Tarptautinėse neįgaliųjų varžybose „Aš noriu laimėti“. Dalyviai apdovanoti
komandine padėka, stalo žaidimu. Vadovai D. Vegienė ir T. Mulevičius.
2017-03-15 „Spalviukų“ būrelio nariai dalyvavo Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos
organizuotame respublikiniame knygų skirtukų kūrimo konkurse „Piliakalnių legendos“. Padėkomis
apdovanoti 7 spec. klasės mokinys M. Vieržbickas, 10 spec. klasės mokinys M. Sakalauskas ir II
m.m. socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinys E. Šidlauskas. Padėką gavo mokyklos
bendruomenė už nuoširdų bendradarbiavimą bei dailės mokytoja Alf. Sribikienė už kūrybiškumą ir
menines idėjas. Vadovė Alf. Sribikienė.
2017-05-10 „Teatro ABC“ mokiniai dalyvavo Tarptautiniame teatrų festivalyje „Širdys vilčiai
plaka“, kurį organizavo Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. Dalyviai apdovanoti
padėka, saldžiais prizais. Vadovė R.Gailiūnienė.
2017-09-25 mokykla ir mokytojai prisijungė prie Visuomenės organizacijos „Gelbėkit vaikus“
inicijuotos akcijos 4-ojo solidarumo bėgimo. Padėkos už dalyvavimą. Solidarumo bėgimą
organizavo Diana Vegienė.
2017-10-19 Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro padėka Pasvalio specialiajai mokyklai
už jaunųjų talentų ugdymą ir meninės kultūros puoselėjimą tarptautiniame muzikos festivalyje
„Meno sūkurys“ (vadovės Gintarė Bagdonavičiūtė, Rasa Gailiūnienė).
2017-11-16 Rokiškyje vyko Respublikinis menų festivalis „Spalvos“. Už puikius pasirodymus gavo
padėkos raštus (vadovės Gintarė Bagdonavičiūtė, Rasa Gailiūnienė).
2017-11-22 Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba ir Pasvalio rajono socialinių
pedagogų metodinis būrelis organizavo renginį „Draugo diena“. Už puikų pasirodymą renginyje
padėka Rokui Kizniui (vadovė socialinė pedagogė Ramunė Kurmilavičienė).
2016-11-22 mokyklos komanda dalyvavo Lietuvos Specialiosios Olimpiados žymios negalios
motorinio aktyvumo čempionate Panevėžyje. Komandai įteikta padėka (vadovė Diana Vegienė).
2017-11-29 mokyklos mokiniai dalyvavo Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų
konkurse „Kalėdinis atvirukas“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir
Dailės mokytojų asociacija. Padėkos už aktyvų dalyvavimą įteiktos mokiniams ir jų vadovėms:
Eiviltui Godeliui, Aisčiui Kišūnui, Mykolui Polonskiui, Godai Katkevičiūtei, Deivydui Ovaltui,
Erikai Bartašiūtei Lukui Židoniui, Modestui Sakalauskui, Levetai Čirikaitei (vadovės Vida Rutienė,
Virginija Bručienė). Modestui Sakalauskui įteiktas Diplomas ir rėmėjų dovanos, o parodos dalyviui
Žilvinui Januškevičiui padėka. Jų vadovei Alfonsai Sribikienei už mokinių darbus, pateiktus
konkursui - padėka.
2017 metų gruodžio mėnesį mokiniai dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Nykštukų kalėdos“,
kurias organizavo Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba. Už dalyvavimą
parodoje padėkas gavo „Kodėlčiukų“ grupė (vadovė Audronė Krištapavičiūtė), „Pelėdžiukų“ grupė
(vadovė Jūratė Bajariūnienė), Toma Aleksiūnaitė (vadovės Loreta Kavaliauskienė, Ligita
Stacevičienė).
2017 metų gruodžio mėnesį, mokyklos mokiniai, dalyvavo Pasvalio rajono Vaškų gimnazijos
pagalbos mokiniui specialistės Kristinos Prakopienės, organizuotame rajoniniame kūrybiniame
konkurse „Apšerkšnyję mūsų žiemos“. Už dalyvavimą konkurse padėka Kostui Gabaliui (vadovė
Brigita Macijauskienė), Lukui Radzivonui (vadovė Ligita Stacevičienė). Užėmusiai I-ąją vietą
padėka Inesai Lašinskaitei (vadovė Rasa Gailiūnienė), užėmusiai III-ąją vietą padėka Tomai

Aleksiūnaitei (vadovė Loreta Kavaliauskienė), užėmusiai I-ąją vietą padėka Ramintai
Ramanauskaitei (vadovė Simona Kondrotienė).
2017-12-20 NKKM kompiuterių mokyklos organizuotame kalėdinių ir naujametinių atvirukų
konkurse „Žiemos fantazija 2017“ dalyvavo Pijus Čečys. Įteiktas diplomas už dalyvavimą (vadovė
Violeta Lazickienė).

