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Dėl Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos uniformų 

Informuojame, kad pasikeitė gimnazijos uniformas siuvanti įmonė. Nuo 2020/2021  m. uniformas kviečiame 

užsisakyti uniformų siuvimo įmonėje „Manovita“, H. Manto g. 6, Vilnius, (Uniformų parduotuvė,  esanti 

šalia Kalvarijų turgaus), daugiau informacijos siuvyklos interneto svetainėje: 

https://www.uniformusiuvimas.lt/projektai-tautinai-kocertiniai-kostiumai  

Greitai bus pasirašyta gimnazijos sutartis su šia siuvykla ir joje galėsite užsisakyti individualiai nurodyto 

modelio uniformas. Jau nuo dabar galima įsigyti gimnazijos modelį atitinkančią uniformą siuvyklos 

parduotuvėje. Uniformas galima pirkti ir kitose uniformomis prekiaujančiose parduotuvėse, jeigu atitinka 

modelis. 

1. Uniformos modelio pasikeitimai: 

Dėl pasikeitusios siuvyklos nežymiai keičiasi 1-4 kl. uniformos sarafano modelis, nuotraukose matote 

„Manovitos“ siuvyklos uniformų modelius. Naujų megztinių (mergaitėms ir berniukams) 1-4 kl.ir 5-8 kl. lopai 

ant rankovių yra mėlyni, o ne raudoni. Sagos lieka raudonos. Kelnės lieka tamsiai mėlynos, klasikinės. 

 

            

 

2. Priminimas dėl PTMG uniformos modelio: 

Klasė Mergaitėms Berniukams Rekomenduojami 

aksesuarai arba uniformos 

dalys 

1-4 kl. Languotas sarafanas; 

vienspalvė arba marga 

palaidinė, marškinėliai arba 

golfas; 

mėlynas megztinis (raudonos 

sagos ir apvadai, mėlyni lopai). 

Mėlynos klasikinės kelnės, 

mėlynas megztinis (raudonos 

sagos ir apvadai, mėlyni lopai 

ant rankovių), 

 

Berniukams ir mergaitėms: 

raudonas kaklaraištis arba 

peteliškė 

Berniukams: mėlyna megzta 

liemenė arba raudona 

languota siūta liemenė. 

https://www.uniformusiuvimas.lt/projektai-tautinai-kocertiniai-kostiumai


vienspalviai arba languoti 

marškiniai arba polo 

marškinėliai su apykakle, 

vienspalvis golfas. 

 

 

5-8 

klasės 

Languotas sijonas (klostuotą 

arba lygų modelį galima 

pasirinkti pagal skonį) arba 

mėlynos klasikinės kelnės; 

vienspalvė arba marga 

palaidinė, marškinėliai arba 

golfas; 

mėlynas megztinis (raudonos 

sagos ir apvadai, mėlyni lopai 

ant rankovių) arba mėlynas 

švarkas. 

Mėlynos klasikinės kelnės 

Mėlynas megztinis (raudonos 

sagos ir apvadai, mėlyni lopai 

ant rankovių) 

Vienspalviai arba languoti 

marškiniai arba polo 

marškinėliai su apykakle, 

vienspalvis golfas. 

 

Berniukams ir mergaitėms: 

raudonas kaklaraištis arba 

peteliškė 

Mėlyna megzta liemenė. 

9-12 

klasės 

Mėlynas sijonas (klostuotą arba 

lygų modelį galima pasirinkti 

pagal skonį) arba mėlynos 

klasikinės kelnės; 

vienspalvė arba marga 

palaidinė, marškinėliai arba 

golfas; 

mėlynas švarkas arba 

megztinis. 

Mėlynos klasikinės kelnės; 

Mėlynas švarkas arba 

megztinis;  

vienspalviai arba languoti 

marškiniai arba polo 

marškinėliai su apykakle, 

vienspalvis golfas 

 

Vaikinams ir merginoms: 

raudonas kaklaraištis arba 

peteliškė 

 

 

N.B.  Kelnių, sijono ar megztinio spalva yra tamsiai mėlyna. Tamsūs mėlyni džinsai nėra uniformos 

dalis!  

 

3. Dėl uniformų devėjimo. Nors nesame tikri, ar rudenį gimnazijos mokymasis vėl nepersikels 

trumpam laikui į nuotolinį, labai prašome pasirūpinti, kad mokiniai Rugsėjo pirmąją turėtų ir galėtų 

dėvėti gimnazijos uniformą. Pirmų klasių mokiniai ir visi nauji gimnazijos mokiniai mokslo metų 

pradžioje gaus gimnazijos ženkliuką. Kiti mokiniai, kurie pametė PTMG ženkliuką, jį galės įsigyti 

mokyklos raštinėje. 


