
 

 

Mieli komandų koordinatoriai! 

 

Štai ir atėjo ta diena kuomet skelbiame Lietuvos banko finansinio raštingumo konkurso „Jauna piniginė“ 

nugalėtojus. Šauniosios komandos iš visos Lietuvos atsiuntė daugiau nei 300 laiškų, o tai yra daugiau nei 

600 scenarijų ir kadruočių/komiksų!   

Tokios gausos kūrybiškai, išmaniai ir nuoširdžiai atliktų užduočių net nesapnavome, tad tam, kad atidžiai 

peržiūrėtume visus jūsų laiškus, atsisiųstume reikiamus dokumentus, prireikė kiek daugiau laiko nei 

tikėjomės. Dėkojame už kantrybę ir supratingumą  

Tiek I etapo, tiek II etapo metu atsidarius kiekvieno iš jūsų laišką, apimdavo labai geras jausmas, kad tiek 

daug šalies moksleivių ir mokytojų domisi ir geba kūrybiškai kalbėtis apie asmeninius finansus, kurti 

įtraukiančias istorijas ir išmaniai bei originaliai jas atvaizduoti kadruotėse ar komiksuose.  

Suprantame, kad užduoties būta nelengvos, tačiau tikimės, kad šis konkursas buvo puiki galimybė jums 

papildomai sudominti vaikus asmeninių finansų valdymu, aptarti naujus, „ne pagal programą“ raktažodžius, 

su kuriais jie ateityje vienaip ar kitaip susidurs bei surasti kūrybiškų būdų, kaip kalbėtis apie pinigus su 

skirtingų amžiaus grupių vaikais. 

Iš tiesų, norėtume apdovanoti mums persiųstų užduočių autorius ir jiems pagelbėjusius mokytojus, tačiau, 

kaip ir realiame gyvenime, taip ir konkursuose, visko aprėpti nėra galimybių ir tenka rinktis. 

Kiekvienos komandos indėlis yra svarbus, todėl prie laiško prikabiname specialiai šiam konkursui skirtas 

padėkas, į kurias galėsi įrašyti visų komandos narių bei jiems pagelbėjusių vardus ir pavardes:  

 pirmoji skirta komandoms, kurios aktyviai dalyvavo konkurse ir sėkmingai įgyvendino I etapo 

užduotį; 

 antroji skirta komandoms, kurios aktyviai dalyvavo konkurse ir sėkmingai įgyvendino I ir II etapo 

užduotis; 

Pasitikime Jūsų ir Jūsų komandų sąmoningumu ir tikime, kad pasirinksite sau tinkamą padėką. Prizines 

vietas laimėjusioms komandoms padėkos bus siunčiamos kartu su prizais.  

O dabar laikas paskelbti nugalėtojus, su kuriais dėl papildomų detalių dar susisieksime asmeniškai: 

 

 

 



 

 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėje nugalėjo: 

 

I vieta –  

Komandos pavadinimas: „Eurocentukai“ 

Komandos šūkis: Mėtysi – išmėtysi, rinksi – surinksi. 

Mokykla: Alytaus lopšelis – darželis „Volungėlė“ 

Koordinuojantis mokytojas: Aldona Aponienė 

 

II vieta –  

Komandos pavadinimas: „Pinigų vaikai“ 

Komandos šūkis: Vaikai – tėvų pinigai. 

Mokykla: VšĮ „Šiaurės licėjus“ 

Koordinuojantys mokytojai: Diana Meškelevičienė ir Raminta Abraitytė 

 

III vieta –  

1. Komandos pavadinimas: „Pelėdžiukai“ 

Komandos šūkis:  Pinigėliai, pinigai juos pažinsime tikrai! 

Mokykla: Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 
skyrius 

Koordinuojantis mokytojas: Jurgita Malinauskienė 

 

 



 

 

2. Komandos pavadinimas: „Saulės spinduliukai“ 

Komandos šūkis: Spinduliukai mes maži, bet skaičiuojame visi! 

Mokykla: Šiaulių miesto lopšelis darželis „Eglutė“, „Riešutėlių“ grupė 

Koordinuojantis mokytojas: Žydrūnė Baltrukėnienė 

 

3. Komandos pavadinimas: „Neveronių pelėdaičiai“ ir „Neveronių peledyčiai“ 

Komandos šūkis: Pinigų galia sveikame maiste! „Daug, stipriai ir ilgai dirbk-daug pinigų 
uždirbo ir gerai gyvenk!“ 

Mokykla: Neveronių gimnazija 

Koordinuojantis mokytojas: Jurgita Žvirblienė 

 

Originaliausias darbas –   

Komandos pavadinimas: „Strazdaniukai“ 

Komandos šūkis:  Byra mums greitai dantukai, kaip ir Fėjų pinigiukai 

Mokykla: Panevėžio r., Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija 

Koordinuojantis mokytojas: Kristina Gustienė 

 

 

 

 

 

 



 

 

1–4 klasių amžiaus grupėje nugalėjo: 

 

I vieta –  

Komandos pavadinimas: „Ekonomiukai“ 

Komandos šūkis:  Taupom taupom pinigėlius, mums jie leidžia pirkti. 

Mokykla: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Klubas „Liepsnelė“ 

Koordinuojantis mokytojas: Laimutė Gegieckienė 

 

II vieta –  

Komandos pavadinimas: „Jaunieji inžinieriai“ 

Komandos šūkis:   

Mes jaunieji inžinieriai 
Inžineriškai galvojam 
Bei protingai paskaičiuojam.  
Pinigėlių neišmėtom  
Investuojam, saugom, taupom!  

Mokykla: VGTU inžinerijos licėjus 

Koordinuojantis mokytojas:Lina Kairiūkštienė 

 

 

 

 

 



 

III vieta –  

1. Komandos pavadinimas: „Auksiukai“ 

Komandos šūkis:  Mūsų pinigai – mūsų auksas! 

 

Mokykla: Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla 

Koordinuojantis mokytojas: Vaida Kanišauskienė 

 

2. Komandos pavadinimas: „Jaunieji finansininkai“ 

Komandos šūkis:  Jeigu gaunu, tai taupau, vėjais pinigų neišvaistau! 

Mokykla: Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla – daugiafunkcis centras 

Koordinuojantis mokytojas: Asta Juškauskienė 

 

3. Komandos pavadinimas: „Mažieji taupukai“ 

Komandos šūkis:  Pinigų užteks visiems – ir mažiems, ir dideliems! 

Mokykla: Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla 

Koordinuojantis mokytojas: Gitana Pušinskienė 

 

Originaliausias darbas –  

Komandos pavadinimas: „Raudondvario tiksliukai“ 

Komandos šūkis:  Mes taupome kaip suaugę! 

Mokykla: Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokykla-darželis 

Koordinuojantis mokytojas: Rita Žilinskienė 



 

 

5–8 klasių amžiaus grupėje nugalėjo: 

 

I vieta –  

Komandos pavadinimas: „PVM‘as“ 

Komandos šūkis:  

Pinigėliai, pinigai, kai jų per daug ar per mažai, vis tiek būna negerai.  

O kai turim su saiku, viskas būna nuostabu! 

Mokykla: Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija 

Koordinuojantis mokytojas: Jovita Achmedova 

 

II vieta –  

Komandos pavadinimas: „Gudručiai“ 

Komandos šūkis:   

Mes skaičiuojam ir galvojam,  
Logiškai bet ką dorojam.  
Mes gudručiai visada,  
Žengiame žingsnį link pergalės.  
Verdeniečių mokykla,  
Protingiausia visada!  
Mus įveikti? Niekada?  
Esame visada jėga! 

Mokykla: Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija 

Koordinuojantis mokytojas: Snieguolė Stakvilionė 

 

 



 

 

III vieta –  

1. Komandos pavadinimas: „Kodėlčiai“ 

Komandos šūkis: Mokykis dabar, kad neklystum rytoj! 

Mokykla: Raseinių r. Ariogalos gimnazija 

Koordinuojantis mokytojas: Dalė Ūselienė 

 

2. Komandos pavadinimas: „Dzūkija“ 

Komandos šūkis:  Eurai byra iš kišenės, bet surinkti mes juos galim! 

Mokykla: Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla 

Koordinuojantis mokytojas: Rita Mockevičienė 

 

3. Komandos pavadinimas: „Zerojai“ 

Komandos šūkis: Mes „Zerojai“, mes jėga, mes elitas visada! 

Mokykla: Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla 

Koordinuojantis mokytojas: Irena Jonelienė 

 

Originaliausias darbas –  

Komandos pavadinimas: „Piniginistai“ 

Komandos šūkis: Nėra smegenų – nėra pinigų!  

Mokykla: Akmenės rajono Ventos gimnazija 

Koordinuojantis mokytojas: Janina Lakačauskienė 

 



 

 

9–12 klasių amžiaus grupėje nugalėjo: 

 

I vieta –  

Komandos pavadinimas: „Elektrėnų euras“ 

Komandos šūkis: Kuo daugiau, tuo geriau! 

Mokykla: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras 

Koordinuojantis mokytojas: Lina Triponienė ir Jolanta Jasukaitienė 

 

II vieta –  

Komandos pavadinimas: „Dešimt tėvukų“ 

Komandos šūkis: Apie ateitį galvok, atsakingai investuok! 

Mokykla: Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 

Koordinuojantis mokytojas: Danutė Bareikienė 

 

III vieta –  

1. Komandos pavadinimas: „Euro karta“ 

Komandos šūkis: Jauna, taupi, linksma – euro čia karta! 

Mokykla: Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija 

Koordinuojantis mokytojas: Aurelija Šmitienė 

 

 



 

 

2. Komandos pavadinimas: „Finansų dileriai“ 

Komandos šūkis: 

Mūsų daug ir mes vieningi, 
Dileriai finansų pareigingi. 
Dirbam uoliai, mes – šaunuoliai, 
F-16 gudruoliai. 

Mokykla: Klaipėdos turizmo mokykla 

Koordinuojantis mokytojas: Vilma Einikienė 

 

3. Komandos pavadinimas: „Doleriai“ 

Komandos šūkis:  

Jei pritrūko pinigų, 

Neprašyk jų iš kitų, 

Kelk aukštyn rankas ir kojas 

Taip patapsi kuo svajojęs!!! 

Mokykla: Kauno „Vyturio“ gimnazija. 

Koordinuojantis mokytojas: Sandra Paštuolytė 

 

Originaliausias darbas –  

Komandos pavadinimas: „Kretingos versliukai“ 

Komandos šūkis: Būk savo piniginės valdovas. 

Mokykla: VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla 

Koordinuojantis mokytojas: Violeta Moždžer 



 

 

Už itin aktyvų komandų subūrimą dalyvauti Lietuvos banko finansinio raštingumo konkurse „Jauna 

piniginė“ dėkojame: 

Danutė Bareikienė – 26 komandos 
Jolanta Čėsnienė – 17 komandų 
Asta Adiklienė – 9 komandos 
Sandra Paštuolytė – 6 komandos 

 

Taip pat stengėmės sudėti visų komandų nuotraukas ir aprašymus www.facebook.com/JaunaPinigine (iš 

pradžių sukėlėme jas į www.pinigubite.lt, tačiau kilus techniniams nesklandumams teko ieškoti kitų var.). Jei 

neradote savosios komandos, ar prie nuotraukos pateikta informacija yra netiksli, persiųskite dar kartelį 

savo laišką su nuotrauka, tiksliu komandos pavadinimu, mokykla, klase (amžiaus grupe) ir patikslinta 

informacija el. paštu tgrinyte@lb.lt.  

 

 
 

Geriausi linkėjimai 

„Jaunos piniginės“ komanda 

http://www.facebook.com/JaunaPinigine
http://www.pinigubite.lt/
mailto:tgrinyte@lb.lt

