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APRANGOS ETIKETO REIKALAVIMŲ GIMNAZIJOJE APRAŠAS 

Siekiant, kad Gedimino gimnazijos mokiniai atrodytų tvarkingi ir estetiški, mokiniai 

privalo vilkėti aprangą pagal pateiktą aprašą: 

1. Uniformos modelių pavyzdžius žiūrėti parduotuvėje „8 To Go“; išimtiniais atvejais 

aprangos aprašą atitinkantį rūbą galima įsigyti kitose įmonėse. 

2. Laisvalaikio rūbai: suplėšyti džinsai ar kelnės, per daug aptempti ar trumpi kūną (juosmenį, 

pečius, krūtinę) apnuoginantys marškinėliai,- vilkimi tik pasibaigus pamokoms. 

3. Kepurės, gobtuvai, kiti galvos apdangalai gimnazijos patalpose nedėvimi.  

4. Sportinė apranga: sportinės kelnės, tamprės, džemperiai,- vilkimi tik kūno kultūros 

pamokose. 

5. Vengti blizgančių aprangos detalių, didelių papuošalų (auskarų, žiedų ar kt.). 

 

1-4 kl. šventinė 1-4 kl. kasdieninė 

Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai 

Sarafanas 

mėlynas su 

žaliomis 

kišenėmis 

Mėlynas 

megztukas su 

sagomis arba  

mėlynas švarkas  

 

Sarafanas mėlynas su 

žaliomis kišenėmis 

Mėlynas megztukas su 

sagomis arba mėlynas 

švarkas 

Baltos pėdkelnės Mėlynos kelnės Įvairių spalvų ir storio 

pėdkelnės ar tamprės, 

derančios prie sarafano 

Mėlynos kelnės arba 

mėlyni džinsai 

Balti marškiniai 

arba baltas golfas 

Balti marškiniai Marškiniai ilgomis 

rankovėmis (balti, melsvų 

atspalvių, gali būti dryžuoti, 

taškuoti ar kitu neryškiu 

raštu, derančiu prie 

sarafano), golfas (baltas, 

mėlynas) 

Marškiniai ilgomis 

rankovėmis (balti, melsvų 

atspalvių, gali būti 

dryžuoti, languoti ar kitu 

neryškiu raštu), golfas 

(baltas, mėlynas) 

Pasirinktinai: 

peteliškė arba 

kaklaraištis 

(mėlyna arba 

languota 

žaliai/geltona) 

Peteliškė arba 

kaklaraištis 

(mėlyna arba 

languota 

žaliai/geltona) 

Šiltu sezonu: polo 

marškinėliai arba marškiniai 

trumpomis rankovėmis 

(balti, mėlyni, geltoni) 

Šiltu sezonu: polo 

marškinėliai arba 

marškiniai trumpomis 

rankovėmis (balti, mėlyni, 

geltoni) 

Gimnazijos 

ženkliukas 

Gimnazijos 

ženkliukas 
Gimnazijos ženkliukas Gimnazijos ženkliukas 

 

 



 

 

5-8 kl. šventinė 5-8 kl. kasdieninė 

Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai 

Mėlynas 

megztukas su 

sagomis arba 

mėlynas švarkas  

Mėlynas švarkas 

arba mėlynas 

megztinis 

Mėlynas megztukas su 

sagomis arba mėlynas 

švarkas 

Mėlynas megztukas su 

sagomis arba mėlynas 

švarkas 

Sijonas languotas 

žaliai/geltonas 

Mėlynos kelnės Sijonas languotas 

žaliai/geltonas arba mėlynos 

kelnės; mėlyni, juodi džinsai 

Mėlynos kelnės arba 

mėlyni, juodi džinsai 

Balti marškiniai  Balti marškiniai Marškiniai ilgomis 

rankovėmis (balti, melsvų 

atspalvių, gali būti dryžuoti, 

taškuoti ar kitu neryškiu 

raštu, derančiu prie sijono, 

megztuko), golfas (baltas, 

mėlynas) 

Marškiniai ilgomis 

rankovėmis (balti, melsvų 

atspalvių, gali būti 

dryžuoti, languoti ar kitu 

neryškiu raštu), golfas 

(baltas, mėlynas) 

Pasirinktinai: 

peteliškė (mėlyna 

arba languota 

žaliai/geltona) 

Peteliškė arba 

kaklaraištis 

(mėlyna arba 

languota 

žaliai/geltona) 

Šiltu sezonu: polo 

marškinėliai arba marškiniai 

trumpomis rankovėmis 

(balti, mėlyni, geltoni) 

Šiltu sezonu: polo 

marškinėliai arba 

marškiniai trumpomis 

rankovėmis (balti, mėlyni, 

geltoni) 

Gimnazijos 

ženkliukas 

Gimnazijos 

ženkliukas 

Gimnazijos ženkliukas Gimnazijos ženkliukas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-12 kl. šventinė 9-12 kl. kasdieninė 

Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai 

Mėlynas švarkas Mėlynas švarkas  Mėlynas megztukas su 

sagomis arba mėlynas 

švarkas 

Mėlynas megztukas su 

sagomis arba mėlynas 

švarkas 

Mėlynas sijonas   Mėlynos kelnės Sijonas languotas 

žaliai/geltonas arba 

mėlynas; mėlynos kelnės, 

mėlyni, juodi džinsai 

Mėlynos kelnės arba 

mėlyni, juodi džinsai 

Balti marškiniai  Balti marškiniai Marškiniai ilgomis 

rankovėmis (balti, melsvų 

atspalvių, gali būti 

dryžuoti, taškuoti ar kitu 

neryškiu raštu, derančiu 

prie sijono, švarko), golfas 

(baltas, mėlynas) 

Marškiniai ilgomis 

rankovėmis (balti, melsvų 

atspalvių, gali būti dryžuoti, 

languoti ar kitu neryškiu 

raštu), golfas (baltas, 

mėlynas) 

Pasirinktinai: 

peteliškė (mėlyna 

arba languota 

žaliai/geltona) 

Peteliškė arba 

kaklaraištis 

(mėlyna arba 

languota 

žaliai/geltona) 

Šiltu sezonu: polo 

marškinėliai arba 

marškiniai trumpomis 

rankovėmis (balti, mėlyni, 

geltoni) 

Šiltu sezonu: polo 

marškinėliai arba marškiniai 

trumpomis rankovėmis 

(balti, mėlyni, geltoni) 

Gimnazijos 

ženkliukas 

Gimnazijos 

ženkliukas 

Gimnazijos ženkliukas Gimnazijos ženkliukas 

 

 


