
2020–2021 MOKSLO METAI 

 

Gimnazija mokslo metus pradėjo turėdama 13 klasių komplektų (du I gimnazijos klasės komplektai). 

Gimnazijai laikinai vadovauja meninio ugdymo skyriaus vedėja Irida Motekaitienė, pavaduotoju ūkiui dirba 

Henrikas Šaulys. Veikia trys skyriai: bendrojo ugdymo skyrius (vedėja Neringa Brazaitienė), meninio ugdymo 

skyrius (vedėja Irida Motekaitienė), neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrius (vedėja Regina Marozienė).     

Nuo gruodžio 8 d. gimnazijai vadovauti 5 metų laikotarpiui paskirta konkursą direktoriaus pareigoms užimti 

laimėjusi Regina Marozienė. Nuo sausio mėnesio laikinai pradėjęs eiti neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus 

vedėjo pareigas Alvaidas Bernotas kovo mėnesį laimėjo konkursą šioms pareigoms užimti.  

Dirba 23 bendrojo ugdymo, 47 menų (muzikos, dailės, teatro) ugdymo mokytojai, socialinė pedagogė Vilma 

Alasauskienė, psichologė Vaida Rimkevičienė, logopedė Erika Orlienė, bibliotekininkė Rasa Zurbienė, IT 

specialistas Žilvinas Simelis ir kt. darbuotojai.  Nuo rugsėjo 10 d. sveikatos priežiūrą vykdyti pradėjo visuomenės 

sveikatos specialistė Ieva Mičurova, kurią pavasarį pakeitė Loreta Vaškienė. 

Metodinės grupės: fortepijono (pirmininkė M. Kaubrienė), styginių instrumentų (pirmininkė M. Minčiūnienė), 

gitaros (pirmininkas M. Būda), pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų (pirmininkas R. Jonaitis), akordeono 

(pirmininkė M. Markevičienė), liaudies instrumentų (pirmininkė R. Vaišnorienė), choro dirigavimo ir dainavimo 

(pirmininkė B. Smiltinikienė), 1–6 klasių bendrojo fortepijono (pirmininkė R. Sližienė), 7–8 ir I–IV gimn. klasių 

bendrojo fortepijono (pirmininkė I. Brūzgienė), muzikinio teorinio paruošimo (pirmininkė J. Narkienė), dailės 

(pirmininkė L. Narušienė), bendrojo ugdymo (pirmininkas V. Tamoševičius), pradinio ugdymo (pirmininkė J. 

Butenienė), 1–8 klasių vadovų (pirmininkė D. Dijokienė), I–IV gimnazijos klasių vadovų (pirmininkė D. 

Vasauskienė). 

Gimnazijos taryba: mokytojų atstovai – L. Narušienė, D. Marcišauskienė (sekretorė), M. Markevičienė 

(pirmininkė), tėvų atstovai – G. Baldauskas, S. Bružas, S. Ramanauskienė, mokinių atstovai – A. Balsytė, E. 

Tomašūnaitė (II gimn. kl.), gimnazijos bendruomenės atstovė – Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė 

A. Gendvilienė. 

Gimnazijos darbo taryboje darbuotojų interesams atstovauja R. Abukevičius, A. Bernotas (pirmininkas), M. 

Minčiūnienė (sekretorė), H. Šaulys, D. Vasauskienė. Sausio mėnesį Darbo taryba buvo perrinkta: V. 

Tamoševičius (pirmininkas), B. Smiltinikienė (pavaduotoja), V. Šilerienė (sekretorė), V. Gučienė, A. Šliauteris. 

Mokinių tarybos veikloje dalyvauja 6‒8 ir I–IV gimn. kl. mokiniai (viso 22), kuriems vadovauja pirmininkė 

II gimn. kl. mokinė A. Balsytė ir jos pavaduotoja – II gimn. kl. mokinė E. Tomašūnaitė. 

Klasių vadovai: IV gimn. klasė – R. Valiukienė, III gimn. klasė – V. Šilerienė, II gimn. kl. – D. 

Marcišauskienė, Ia gimn. klasė – R. Jonaitienė, Ib gimn. klasė – D. Vasauskienė, 8 klasė – L. Kundrotienė, 7 

klasė – J. Budrienė, 6 klasė – D. Dijokienė, 5 klasė ‒ A. Bernotas, 4 klasė – A. Adomaitytė, 3 klasė – J. Butenienė, 

2 klasė – L. Škėlienė, 1 klasė – A. Mockuvienė. 

 

Rugsėjo 1 d. mokiniai Mokslo ir žinių dieną šventė gimnazijoje susitikę su klasės draugais ir vadovais. 3 kl. 

bendruomenė su mokyt. J. Buteniene susitiko Venclauskių namų kiemelyje, o 4 kl. su mokyt. A. Adomaityte 

lankėsi Kurtuvėnuose. 

Rugsėjo 1 d. akordeonistas J. Vozbutas Ia gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo Lietuvos muzikų 

rėmimo fondo kasmet organizuojamame šventiniame koncerte, kuris vyko Lietuvos Respublikos Prezidentūros 

kieme. Mokinys muzikinį kūrinį atliko kartu su Lietuvos kariuomenės orkestru. 

Rugsėjo 2 d. pradinių klasių mokiniai lankėsi Šiaulių universiteto Botanikos sode ir dalyvavo edukaciniuose 

užsiėmimuose. 

Rugsėjo 6 d. TV konkurso „Dainų dainelė“ filmavime Vilniuje dalyvavo mokyt. Ž. Stanelienės paruoštas 

merginų trio R. Bunevičiūtė 8 kl., R. Maižvilaitė, S. Petrulytė Ia gimn. kl.  

Rugsėjo 7 d. gimnazijos bibliotekininkė R. Zurbienė paskelbė vasarą vykusios skaitymo akcijos „Vasara su 

knyga“ nugalėtojas: 2 kl. mokinės N. Tamošaitytė ir E. Vasilenko bei mokyt. J. Butenienė. 

Rugsėjo 9 d. Lietuvos akordeonistų asociacijos ir Vilniaus akordeonistų draugijos vykdomo projekto 

„KITOKS AKORDEONAS: pasaulio akordeono meno paslaptys“ koncerte Plungės miesto viešojoje bibliotekoje 

dalyvavo mokyt. M. Markevičienės mokiniai M. Dambrauskaitė, J. Vozbutas Ia gimn. kl., N. Rimkus III gimn. 

kl., O. Lukauskaitė IV gimn. kl. 

Rugsėjo 10 d. Kuršėnų meno mokykloje vykusiame Lietuvos akordeonistų asociacijos ir Vilniaus 

akordeonistų draugijos vykdomo projekto „KITOKS AKORDEONAS: pasaulio akordeono meno paslaptys“ 

koncerte dalyvavo mokiniai: G. Janauskytė 3 kl., M. Janauskytė 4 kl., A. Janauskytė 6 kl. (mokyt. D. Vasauskienė 

ir R. Storožišinienė), J. Vozbutas Ia gimn. kl., O. Lukauskaitė IV gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė). 



Rugsėjo 10 d. Pakruojo sinagogoje vykusiame Europos žydų kultūros dienai ir Vilniaus Gaono bei Lietuvos 

žydų istorijos metams paminėti skirtame renginyje „Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Kelionė...““ dalyvavo 

M. Dudnikas 7 kl. (mokyt. M. Markevičienė).   

Rugsėjo 10 d. Šiaulių miesto mėgėjų festivalyje „Rudens mozaika“ dalyvavo vokalinis trio R. Bunevičiūtė 7 

kl., R. Maižvilaitė, S. Petrulytė 8 kl. (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Gučienė) bulvare.  

Rugsėjo 12 d. Šiaulių gimtadienio šventės „Šiauliai šviečia“ metu startavo XIII tarptautinis akordeono 

muzikos festivalis-konkursas „Linksmasis akordeonas“ su ansamblių paradu „Crazy acordeon“, kuris vyko 

Prisikėlimo aikštėje. Koncerte dalyvavo gimnazijos akordeonistai. Kartu su jungtiniu akordeonistų orkestru 

koncertinėje programoje dalyvavo mokyt. A. Povilaitis. Renginį vedė mokyt. R. Sližienė. 

Rugsėjo 14 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje koncertavo mokiniai: G. Janauskytė 4 kl., A. Janauskytė 6 kl. 

(mokyt. D. Vasauskienė), M. Janauskytė 5 kl. (mokyt. R. Storožišinienė), M. Dudnikas 7 kl., M. Dambrauskaitė 

Ia gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė). 

Rugsėjo 15 d. trimitininkas J. Drakšas 8 kl. (mokyt. Z. Drakšas) dalyvavo Kristupo vasaros festivalyje ir 

koncertavo Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje.  

Rugsėjo 17 d. Šiaulių dailės galerija paskelbė vaikų ir jaunimo kūrybos konkurso „Pro langą“, kuris buvo 

vykdytas 2020 m. gegužės mėnesį, rezultatus. Gimnazijos mokiniai apdovanoti nominacijomis. A. Norvaišaitė 1 

kl. ‒ Publikos balsas, P. Korsakaitė 4 kl. ‒ Už pasakojimo išraiškingumą, N. Vertelis 4 kl. ‒ Už nuotaikos 

atskleidimą (mokyt. J. Budrienė). A. Astrauskaitė 3 kl. ‒ Už ekspresyvią raišką, R. Korsakaitė 6 kl. ‒ Už 

pasakojimo išraiškingumą (mokyt. L. Narušienė). J. Kavaliauskas 2 kl. ‒ Už tapybiškumą (mokyt. J. Šaltė).  

Rugsėjo 21 d. Ib gimn. kl. mokiniai su kl. vadove D. Vasauskiene dalyvavo išvykoje prie Talkšos ežero. 

Rugsėjo 21 d. LR Prezidentūroje vykusioje iškilmingo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojimo 

ceremonijoje grojo akordeonistas J. Vozbutas Ia gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė).   

Rugsėjo 22 d. japonų kaligrafijos ir tapybos tušu (sumi-e) kūrybinėse dirbtuvėse, kurias vedė Šiaulių „Aušros“ 

muziejaus muziejininkė-specialistė J. Kaučikaitė ir Japonų kultūros namų projektų vadovė M. Šimanskaitė, 

dalyvavo 7, 8 kl. ir Ia, Ib gimn. kl. mokiniai. Renginį organizavo dailės metodinė grupė. Edukacija skirta 

įgyvendinti Šiaulių „Aušros“ muziejaus vykdomą projektą.  

Rugsėjo 23 ir 24 d. vyko klasių tėvų susirinkimai. Vedėja N. Brazaitienė abiturientų tėvus supažindino su 

brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka.   

Rugsėjo 24 d. paskelbti virtualaus konkurso PIF Castelfidardo nugalėtojai. Konkurse dalyvavo gimnazijos 

akordeonistų kvartetas „Sondeckiukai“ (J. Vozbutas, M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl., N. Rimkus III gimn. kl., O. 

Lukauskaitė IV gimn. kl.) ir 7 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė).   

Rugsėjo 24 d. pradinukams saugaus elgesio gatvėje taisykles priminė gimnazijoje apsilankęs VTAS atstovas 

A. Steponaitis. 

Rugsėjo 24 d. gimnazijoje paminėta Europos kalbų diena. 

Rugsėjo 25 d. meno festivalio „Kultūros naktis 2020“ Muzikos sąjungos organizuotame renginyje „Koncertas-

maratonas, skirtas L. van Beethoveno 250-osioms metinėms“ dalyvavo mokyt. R. Sližienės ir N. Prascevičienės 

mokiniai: T. Keras 4 kl., P. Ušinskis 7 kl. ir P. Ubartas 6 kl. Mokyt. M. Markevičienės Ia gimn. kl. mokinys J. 

Vozbutas grojo renginyje „Skambantys Valdovų rūmai“ Valdovų rūmuose, kurį organizavo M. Rostropovičiaus 

labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“.    

Rugsėjo 26 d. 4 kl. mokinys A. A. Marozas (mokyt. M. Kaubrienė) Naujosios Vilnios muzikos mokykloje 

organizuotame VI respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Nuo baroko iki romantizmo“ apdovanotas 

Laureato diplomu. 

Rugsėjo 26 d. 3 kl. bendruomenė su mokyt. J. Butenienė dalyvavo Kurtuvėnų regioniniame parke vykusioje 

Šeimų iškyloje Juodlės pažintiniu taku. Dalyviai įveikė projekto „Sveikatiada“ iššūkį „10000 žingsnių yra vieni 

juokai!“. 

Rugsėjo 28 d. 6‒8 ir I‒IV gimn. kl. mokiniai Šiaulių miesto ekstremalių situacijų komisijos sprendimu pradėjo 

mokytis nuotoliniu būdu. 

Rugsėjo 30 d. mokyt. L. Narušienė, J. Budrienė ir J. Šaltė dalyvavo Vilniuje organizuotame renginyje 

„Etwinning nacionaliniai kokybės apdovanojimai 2020“ bei pristatė stendinius pranešimus. Programos 

„eTwinning“ konkurse „Geriausias Lietuvos „eTwinning“ projektas 2020“ 7‒11 metų amžiaus mokinių 

kategorijoje mokyt. L. Narušienė su projektu „MAKE A PICTURE / BİR RESİM YAP“ buvo tarp trijų geriausių. 

Mokytoja pakviesta dalyvauti tarptautinėje konferencijoje. 

Rugsėjo 30 d. gimnazijos bibliotekos skaitykloje atidaryta 3 kl. mokinių (mokyt. J. Butenienė) štampavimo 

technika atliktų darbų paroda „Atsisveikinimas su vasara“. 



Rugsėjo 30 d. į pirmąjį posėdį susirinko gimnazijos taryba nauja sudėtimi. Posėdžiu metu išrinkta pirmininkė 

M. Markevičienė, posėdžių sekretorė ‒ D. Marcišauskienė. 

Rugsėjo 30 d. Šiaulių mieste spalvingi gimnazijos mokinių konkurso „Puošiam savo miestą“ nugalėtojų 

piešiniai, atspausdinti ant tentų,  pakabinti ant apsauginių statybinių tvorų, o visų konkursui pateiktų darbų paroda 

eksponuojama mokyklos erdvėse. Konkursą organizavo gimnazijos dailės metodinės grupės mokytojai, 

vykdydami projektą „Aš galiu ‒ ir tu gali!“.  

Spalio 3 d. grupė gimnazijos darbuotojų vyko į edukacinę-pažintinę kelionę į Palangą. Išvyką tradiciškai 

organizavo fortepijono metodinė grupė. 

Spalio 5 d. gimnazijos mokinių taryba sukurtu video reportažu ir paruoštomis vaišėmis pasveikino gimnazijos 

mokytojus su Tarptautine mokytojų diena. Tą pačią dieną Šiaulių televizija paviešino informaciją apie projektą 

„Aš galiu ‒ ir tu gali!“ ir jo metu surengtą gimnazijos mokinių piešinių konkursą „Puošiam savo miestą“. 

Spalio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka paskelbė geriausius rašinio arba esė konkurso „Koks 

yra lietuvių tautos charakteris“ kūrinių autorius. Rašto darbo minties gilumu, originalumu ir kūrybiškumu 

išsiskyrė ir gimnazijos mokinės A. Balsytė II gimn. kl. ir E. Buitvidaitė IV gimn. kl. (mokyt. V. Šilerienė). Darbai  

eksponuojami virtualioje parodoje. Numatyta vėliau juos eksponuoti Šiaulių miesto erdvėse.  

Spalio 11 d. minint prof. S. Sondeckio gimimo metines buvo sukurtas ir socialiniuose tinkluose platintas 

fotonuotraukų reportažas.  

Spalio 12 d. gauti tarptautinio konkurso „Trophee Mondial 2020“ nacionalinio turo rezultatai. Visi dalyviai 

gavo rekomendacijas dalyvauti kitame ture. Konkurse dalyvavo A. Janauskytė 6 kl. (mokyt. D. Vasauskienė), M. 

Dudnikas 7 kl., kvartetas „Sondeckiukai“ (mokyt. M. Markevičienė). Tarptautiniame ture kvartetas 

„Sondeckiukai“ buvo pažymėtas vertinimo komisijos nominacija.  

Spalio 6 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje organizuotame IX respublikiniame ansamblinio 

muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ dalyvavo du gimnazijos ansambliai. Mokyt. Ž. Stanelienės 

merginų trio R. Bunevičiūtė 8 kl., R. Maižvilaitė, S. Petrulytė Ia gimn. kl. laimėjo 2 vietą, styginių trio S. 

Černiauskaitė II gimn. kl., E. Petrulevičiūtė III gimn. kl., buvusi mokinė K. Morkevičiūtė (LMTA) laimėjo 3 vietą 

(mokyt. L. Bražaitė, koncertm. O. Popova). Merginų trio gitara pritarė A. Motiejūnaitė Ia gimn. kl., jos mokyt. 

M. Būda ir koncertm. V. Gučienė. 

Spalio 16 d. gimnazijos mokytojų komanda dalyvavo „Apple“ mokymuose, kuriuos vedė Kuršėnų Pavenčių 

mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja S. Riškienė. 

Spalio 18 d. LRT ir „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ organizuojamos tarptautinės vaikų draugystės akcijos 

„Matau Tave“ laidoje dalyvavo M. Dudnikas 7 kl.  

Spalio 19 d. pradinukai gimnazijos fojė surengė unikalią parodą „Rudens darbų fiesta“.  

Spalio 20‒21 d. gimnazijos komanda (R. Marozienė, V. Alasauskienė, V. Rimkevičienė, D. Dijokienė, D. 

Vasauskienė) dalyvavo mokymuose „Socialinio ir emocinio ugdymo ir LIONS QUEST programos integravimas 

ir tvarumas mokykloje“, kurie vyko Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje.  

Spalio 21‒23 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo STEAM pažinimo savaitės veiklose. 

Spalio 24 d. vykdant kasmetinę akciją „Padėk mažajam draugui“, pradinukų surinktas dovanas 3 kl. mokiniai 

su tikybos mokyt. S. Raubickaite perdavė Lietuvos gyvūnų globos draugijai.  

Spalio 25 d. gimnazijos akordeonistai dalyvavo III virtualiame tarptautiniame Vaclovo Furmanavičiaus 

muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų konkurse-festivalyje, kurį organizavo Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokykla. G. Janauskytė 4 kl., M. Dudnikas 7 kl. laimėjo 1 vietas, A. Janauskytė 6 kl., N. Motiejūnaitė 

5 kl., M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl., trio G. Janauskytė, M. Janauskytė 5 kl., A. Janauskytė ‒ 2 vietas, N. Rimkus 

III gimn. kl. ‒ 3 vietą. Mokinius ruošė mokyt. D. Vasauskienė, J. Markevičius ir M. Markevičienė.   

Spalio 26 d. mokyt. M. Markevičienės Ia gimn. kl. mokinys J. Vozbutas virtualiame Baltijos šalių akordeonistų 

konkurse „Baltic accordion 2020“ pelnė 1 vietą. 

Spalio 26 d. Vilniaus V tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse „Premio Scarlatti“ 7 kl. mokinys P. Ušinskis 

(mokyt. R. Sližienė) pelnė 3 vietą. 

Spalio 28 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje organizuotoje respublikinėje priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

pradinių klasių mokinių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Prie Nemuno – mano Tėvynė“, skirtoje tautodailės 

metams paminėti, dalyvavo mokyt. L. Škėlienės ir A. Adomaitytės ugdytinių kūrybiniai darbai.  

Lapkričio 4 d. bibliotekos skaitykloje atidaryta 1‒5 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Tarptautiniam 

mokyklų bibliotekų mėnesiui (spalis). Mokinių mokytojos L. Narušienė, J. Budrienė, J. Šaltė. 2 kl. mokiniai 

(mokyt. J. Budrienė) dalyvavo tarptautiniame projekte „Bookmark Exchange Project 2020“ ir bibliotekoje kūrė 

knygų skirtukus.  



Lapkričio 6 d. Šiaulių meno mokyklos organizuotame virtualiame konkurse-parodoje „Talentas, slypintis po 

kauke“ mokyt. B. Smiltinikienės mokinė A. Balsytė II gimn. kl. laimėjo 1 vietą. 

Lapkričio 6 d. buvo vertinami XIII tarptautinio akordeono muzikos festivalio-konkurso „Linksmasis 

akordeonas“ konkurso programos dalyvių įrašai, nes dėl covid-19 pandemijos buvo organizuotas virtualus 

konkursas. Gimnazijos jaunieji akordeonistai pasižymėjo laimėjimų gausa. 1 vietų laimėtojai: G. Janauskytė 4 

kl., A. Janauskytė 6 kl., M. Dudnikas 7 kl., duetas J. Vozbutas Ia gimn. kl. ir O. Lukauskaitė IV gimn. kl. bei 

kvartetas J. Vozbutas, M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl., N. Rimkus III gimn. kl. ir O. Lukauskaitė; 2 vietų 

laimėtojai: N. Rimkus, N. Motiejūnaitė 5 kl., M. Dambrauskaitė, duetas N. Rimkus ir K. Visockis IV gimn. kl., 

trio G. Janauskytė, M. Janauskytė 5 kl., A. Janauskytė; 3 vieta skirta J. V. Katkui 4 kl. Mokinius ruošė mokyt. D. 

Vasauskienė, J. Markevičius ir M. Markevičienė. Vakare koncertų salėje „Polifonija“ vyko buvusio gimnazijos 

mokinio,  vertinimo komisijos nario R. Morkūno koncertas „Solo ‒ orchestra“, kuris buvo transliuojamas 

tiesiogiai internetu. 

Lapkričio 6 d. Ib gimn. kl. mokinės A. Pniauskaitė, R. Šiškutė, R. Tomkutė (mokyt. G. Kielaitė) dalyvavo 

Europos kvantinės savaitės edukacijoje, kurią organizavo Lietuvos fizikų draugija. 

Lapkričio 6 d. paskelbti Ispanijoje vykusio tarptautinio virtualaus konkurso „World Art Games“ rezultatai. 

Konkurse dalyvavęs 7 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė) laimėjo 1 vietą.  

Lapkričio 6 d. gimnazijos pradinukai paminėjo Pyragų dieną. 

Lapkričio 9‒13 d. gimnazijos bibliotekoje vyko Šiaurės šalių literatūros savaitė „Visi iki vieno“, kurios metu 

vykusiuose skaitymuose dalyvavo pradinių klasių mokiniai. 

Lapkričio 9‒30 d. Šiaulių „Dermės“ mokyklos organizuotoje tarptautinėje dailės ir meninių dirbinių parodoje-

konkurse „Sparnai. Nuo vėjo malūnų, iki...“ dalyvavo mokyt. L. Narušienės 4 kl. ir 7 kl. mokinių piešiniai. 

Ketvirtoko T. Paliulio kūrybinis darbas 7‒10 metų amžiaus dalyvių grupėje laimėjo 1 vietą.   

Lapkričio 10 d. abiturientai, pasirinkę menų dailės krypties mokyklinį brandos egzaminą, kartu su darbų 

vadovais ir dailės metodinės grupės pirmininke L. Narušiene dalyvavo pirmoje virtualioje peržiūroje ir pristatė 

savo darbų kūrybines idėjas.  

Lapkričio 11 d. mokyt. D. Marcišauskienė gimnazistams organizavo Konstitucijos egzaminą. 

Lapkričio 11 d. nuotoliniu būdu vyko konkursas gimnazijos vadovo pareigoms eiti, kuriame dalyvavo 

neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja R. Marozienė ir buvo palankiai įvertinta komisijos sprendimu.  

Lapkričio 12‒30 d. gimnazijos bendruomenė dalyvavo virtualiuose trišaliuose mokinių-tėvų-mokytojų 

susirinkimuose-pokalbiuose. 

Lapkričio 13 d. VIII Šiaulių fortepijonų duetų festivalio virtualiame Jaunųjų fortepijono duetų konkurse 

mokyt. M. Kaubrienės Ia gimn. kl. ansamblis M. Vedeckytė ir G. Roduner laimėjo 1 vietą. 

Lapkričio 13‒15 d. vyko Latvijos Limbažių mieste organizuotas virtualus V tarptautinis festivalis „Kuoklė ir 

giminingi Baltijos jūros regiono instrumentai“, kurio metu pirmą kartą buvo surengtas solistų konkursas. Mokyt. 

R. Vaišnorienės kanklių trio M. Ulberkis, E. Tomašūnaitė II gimn. kl. ir K. Tumėnytė IV gimn. kl. dalyvavo 

festivalio programoje. Konkurse 7 kl. mokinė A. Gegeckaitė laimėjo 1 vietą, o M. Ulberkis ‒ Grand prix. 

Pagrindinį prizą laimėjo ir mokyt. R. Marozienės mokinė E. Tomašūnaitė.    

Lapkričio 14 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre atidaryta šios įstaigos organizuoto nacionalinio 

mokinių piešinių konkurso „Knygų namų šviesa“, skirto Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 100-mečiui, atrinktų darbų paroda. Parodoje eksponuojami gimnazijos mokinių darbai, 

kuriuos pateikė: M. Beconytė 3 kl. (mokyt. J. Šaltė), K. Jokšaitė 6 kl, L. Šėferis II gimn. kl. (mokyt. V. 

Lesauskienė). Konkurse dalyvavo mokyt. J. Šaltės, V. Lesauskienės ir J. Budrienės mokiniai.    

Lapkričio 18 d. gimnazijos tinklapyje paviešintas R. Vaičiulytės straipsnis apie respublikinio projekto, 

pristatančio žydų tautos kultūros paveldą, vykdymą. Projekte dalyvavo mokyt. V. Barakausko mokinių kūrybiniai 

darbai, kurie buvo eksponuojami parodoje „Žydiški simboliai“.   

Lapkričio 18 d. 8 kl. mokiniai dalyvavo paskaitoje „Konfliktai ir jų valdymas“, kurią vedė lektorė J. 

Bičiušienė.  

Lapkričio 20 d. tarp paskelbtų M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ 

remiamų menininkų du gimnazijos mokiniai: stipendininkas J. Vozbutas Ia gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė) 

ir kandidatas J. Drakšas 8 kl. (mokyt. Z. Drakšas). 

Lapkričio 20 d. pateikta paraiška programos „eTwinning“ mokyklos ženkleliui gauti.  

Lapkričio 25 d. gimnazijos mokytojų komanda (31) pradėjo dalyvauti mokymų cikle „Nuotolinis ugdymas 

naudojant Moodle aplinką“.   

Lapkričio 26 d. FB patalpinti konkurso „STEAM namuose“ dalyvių darbai. Konkursui savo eksperimentą 

„Parašiutas“ pateikė 6 kl. mokinys P. Petrutis (mokyt. G. Kielaitė). 



Lapkričio 27 d. Ib gimn. kl. mokiniai (7) su mokyt. G. Kielaite dalyvavo fizikos popietėje „Fizika kino 

filmuose“, kurią vedė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dėstytoja M. Mackoit Sinkevičienė. 

Lapkričio 27 d. mokyt. D. Vasauskienė dalyvavo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos rengiamo 

respublikinio akordeono instrumentinės muzikos ansamblių ir orkestrų konkurso „Plungė 2020“ vertinimo 

komisijos darbe. Konkurso programoje dalyvavo mokyt. D. Vasauskienės ir R. Storožišinienės paruoštas 

ansamblis „Sesės“, kuriame groja A. Janauskytė 6 kl., G. Janauskytė 4 kl. ir M. Janauskytė 5 kl., kuris laimėjo 

laureato diplomą. 

Lapkričio 27 d. II gimn. kl. mokiniai (mokyt. O. Girjotienė) dalyvavo fizikos popietės virtualioje paskaitoje 

„Kaip suvokti visatos dydį“, kurią vedė doc. dr. V. Stankus. 

Lapkričio 27 d. II ir III gimn. kl. mokiniai dalyvavo Šiaulių psichologinių paslaugų centro lektorės R. 

Dirgėlaitės paskaitoje „Priklausomybės, kas tai ir kaip jas įveikti“.  

Lapkričio 29 d. gauti gimnazijos akordeonistų pasiekimai tarptautiniuose konkursuose. Rusijoje 

organizuotame XI tarptautiniame liaudies instrumentų jaunųjų atlikėjų konkurse „Kubok Belogorja“ duetas 

„Ultra“ O. Lukauskaitė IV gimn. kl. ir J. Vozbutas Ia gimn. kl. laimėjo 1 vietą, M. Dudnikas ‒ 2 vietą. Laureatus 

moko mokyt. M. Markevičienė. Konkurse „Trophée Mondial de l'Accordéon“ dalyvavo A. Janauskytė 6 kl. 

(mokyt. D. Vasauskienė), M. Dudnikas, J. Vozbutas ir akordeonistų kvartetas „Sondeckiukai“, kuriame groja J. 

Vozbutas, M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl., N. Rimkus III gimn. kl. ir O. Lukauskaitė (mokyt. M. Markevičienė). 

Kategorijoje V/J/W-16 J. Vozbutas laimėjo 1 vietą, o Clasic-16 kategorijoje jo rezultatas buvo ketvirtas. Kvartetas 

„Sondeckiukai“ Chamber Music Junior kategorijoje laimėjo 2 vietą.  

Lapkričio 29 d. A. Balsytė II gimn. kl. (mokyt. B. Smiltinikienė) dalyvavo tarptautiniame festivalyje-konkurse 

„Universong 2020“, organizuotame Tenerifėje (Ispanija) ir buvo apdovanota nominacija „Talentas“. 

Gruodžio 3 d. 7 kl. mokiniai M. Dudnikas, D. Brazaitis, R. Korsakaitė, O. D. Zukaitė dalyvavo virtualiame 

Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų mokinių gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų renginyje „Linksmųjų ir 

išradingųjų klubas“. Renginiui pasiruošti padėjo mokyt. G. Kielaitė ir J. Budrienė. 

Gruodžio 3 d. mokyt. J. Šaltė pakvietė bendruomenę balsuoti už labiausiai patikusį logotipą, kuris buvo 

renkamas Ib ir II gimn. kl. mokiniams dalyvaujant kartu su partneriais iš Turkijos eTwinning projekte „Remake 

project of famous paintings“. 

Gruodžio 3 d. mokyt. L. Narušienė dalyvavo Inovatyviausių mokytojų apdovanojimų finaliniame etape, Menų 

ir technologijų mokytojų kategorijoje.  

Gruodžio 4 d. mokyt. A. Juškaitės mokinės E. Buitvidaitė IV gimn. kl. ir D. Jonaitytė II gimn. kl. dalyvavo 

26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados baigiamajame (respublikiniame) etape, kuris vyko nuotoliniu būdu. 

E. Buitvidaitė laimėjo 2 vietą, o D. Jonaitytė ‒ 3 vietą. 

Gruodžio 4 d. paskelbti Lietuvos mokinių fotografijos konkurso nugalėtojai ir atidaryta virtuali geriausiųjų 

darbų paroda. Konkursui darbus pateikė mokyt. V. Lesauskienės mokiniai. Net 18 darbų (A. Venckutė Ia gimn. 

kl., A. Pniauskaitė, R. H. Vaicekauskaitė Ib gimn. kl., A. Balsytė II gimn. kl., M. Žilinskaitė, E. Buitvidaitė, F. 

Gedgaudaitė IV gimn. kl.) pateko į virtualią parodą, o A. Pniauskaitės fotografijų serija buvo įvertinta diplomu. 

F. Gedgaudaitės fotografija buvo atrinkta ir publikuota Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro išleistame 

2021 metų kalendoriuje, ji iliustravo sausio mėnesį.  

Gruodžio 4‒6 d. vyko virtualus XIII atviras Ukrainos akordeonistų-bajanistų konkursas „Verzunki 

Prikarpatja“, kuriame dalyvavo mokyt. D. Vasauskienės 4 kl. mokinė G. Janauskytė (laimėjo 2 vietą) ir mokyt. 

M. Markevičienės akordeonistų kvartetas „Sondeckiukai“ (J. Vozbutas, M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl., N. 

Rimkus III gimn. kl., O. Lukauskaitė IV gimn. kl.), kuris laimėjo 1 vietą. 

Gruodžio 5 d. Klaipėdoje vykusiame respublikiniame bendrojo fortepijono konkurse „Jūros eskizai“, kuris 

vyko nuotoliniu būdu, dalyvavo mokyt. R. Sližienės paruošti mokiniai: pirmokas A. Keras (laimėjo diplomą) ir 

ketvirtokas T. Keras (laimėjo 3 vietą). 

Gruodžio 7 d. I‒IV gimn. kl. mokinių komandos paminėjo Pasaulinę AIDS dieną dalyvaudami virtualiame 

protmūšyje „AIDS dienai paminėti“. Renginį organizavo mokyt. E. Leparskienė ir R. Jonaitienė.  

Gruodžio 7 d. Ia gimn. kl. mokiniai dalyvavo virtualiame susitikime su muzikinės grupės „Kitava“ vadove R. 

Stoškuviene. Renginį organizavo projektą „Karaokė knygoms: nauja erdvė bibliotekoje“ vykdanti „Šaltinėlio“ 

biblioteka, kuri turi naujai įrengtas patalpas su įranga, skirta karaokei.  

Gruodžio 7 d. R. Marozienė, D. Dijokienė, D. Vasauskienė ir V. Alasauskienė su klasių vadovais pasidalino 

mokymų „SEU ir LIONS QUEST programos integravimas ir tvarumas mokykloje“ metu įgyta patirtimi.    

Gruodžio 7 d. gimnazijos mokytojai (31) įgijo pažymėjimus „Nuotolinis ugdymas naudojant Moodle aplinką“, 

patvirtinančius jų skaitmeninės kompetencijos patobulinimą. 50 akademinių valandų trukmės kursus vedė 

asociacijos „Kartų mokykla“ nuotolinių studijų rengimo ir tyrimų skyriaus vedėja, lektorė L. Giedrimienė.  



Gruodžio 9 d. II gimn. kl. mokiniai dalyvavo tarptautinėje virtualioje konferencijoje-paskaitoje „EDSTART 

ŠIAULIAI“, kurią vedė V. Lembutis, o IV gimn. kl. mokiniams paskaitą vedė Edusteppe įkūrėjas A. Nolan. 

Susitikimus organizavo mokyt. O. Girjotiene 

Gruodžio 10 d. Ib gimn. kl. mokinės M. Ruminaitė ir G. Kavaliauskaitė (mokyt. G. Kielaitė) pateikė darbus 

Respublikiniam vaikų ir jaunimo konkursui „Kas man yra ekologija“. 

Gruodžio 10 d. Zoom platformoje vyko respublikinio jaunimo fotoreportažų konkurso „Krištolinis objektyvas 

2020“ 1‒4 vietų laureatų paskelbimo šventė. Darbus konkursui pateikė mokyt. V. Lesauskienės mokiniai R. H. 

Vaicekauskaitė Ib gimn. kl., L. Repšys III gimn. kl., A. Špokauskaitė, M. Žilinskaitė, E. Buitvidaitė IV gimn. kl. 

ir mokyt. A. Juškaitės mokinė U. Žaliūkaitė III gimn. kl. A. Špokauskaitė laimėjo 3 vietą, L. Repšys 4 vietą, R. 

H. Vaicekauskaitė pažymėta nominacija „Už kūrybiškumą“.   

Gruodžio 11 d. vykusioje 26-oje Lietuvos mokinių dailės olimpiados baigiamojo etapo apdovanojimo 

šventėje, kuri vyko nuotoliniu būdu, dalyvavo 2 vietos laimėtoja abiturientė E. Buitvidaitė ir D. Jonaitytė, 

laimėjusi 3 vietą. Mokines paruošė mokyt. A. Juškaitė. Tos pačios dienos popietę E. Buitvidaitė dalyvavo 

tarptautinio mokinių kūrybinių darbų konkurso „Kalėdinis atvirukas“ parodos virtualiame pristatyme ir konkurso 

laimėtojų paskelbimo ceremonijoje. Jos darbas pelnė laureato diplomą ir kt. prizus.  

Gruodžio 14 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos organizuotame Respublikiniame styginių 

instrumentų jaunųjų atlikėjų festivalyje „Baroko puota“ virtualioje aplinkoje dalyvavo mokyt. M. Minčiūnienės 

smuikų duetas D. Laurinaitytė 6 kl. ir Ū. Leonavičiūtė 7 kl.  

Gruodžio 15 d. Zoom platformoje pravestame Šiaulių miesto moksleivių 5‒8 klasių matematikos olimpiados 

I ture dalyvavo 6‒8 kl. mokiniai (17).  

Gruodžio 16 d. Zoom platformoje pravestame Lietuvos moksleivių 69-osios matematikos olimpiados I ture 

dalyvavo I‒IV gimn. kl. mokiniai (18).  

Gruodžio 16‒17 d. gimnazijoje mokyt. V. Šilerienė ir V. Tamoševičius pravedė Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadą,  kurioje dalyvavo 5‒8 kl. ir I‒IV gimn. kl. mokiniai. 

Gruodžio 17 d. išleistas 2021 m. kalendorius su gimnazijos 1‒8 kl. ir I‒IV gimn. kl. mokinių piešiniais 

(kalendoriaus maketo autorė mokytoja J. Budrienė). 

Gruodžio 17 d. II gimn. kl. mokinė U. Krikščiūnaitė (mokyt. N. Prascevičienė) įgijo teisę gauti Šiaulių miesto 

savivaldybės skiriamą stipendiją jauniesiems menininkams.  

Gruodžio 18 d. XIX tarptautiniame vokalistų konkurse „Žvaigždžių sonata“ (Kaunas) II gimn. kl. mokinė A. 

Balsytė (mokyt. B. Smiltinikienė, koncertm. K. Drakšienė) tapo 3 vietos laureate. 

Gruodžio 18 d. pradinių klasių mokiniai vykdė netradicinio ugdymo dienos „Kūčių, Šv. Kalėdų papročiai, 

tradicijos“ veiklas.    

Gruodžio 19 d. vykdant VI tarptautinio Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų, violončelininkų ir pianistų 

konkurso parengiamojo etapo renginius buvo organizuotas nuotolinis seminaras „Viskas apie smuiką“, kurį vedė 

styginių instrumentų restauratorius ir gamintojas G. Rūkas. Renginio moderatorė mokyt. N. Prascevičienė. 

Gruodžio 20 d. paskelbti respublikinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso „Mano gamtos sapnai“ „Aš 

ir mano pajūris“, skirto UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams, rezultatai. Konkurse dalyvavo E. Dapkutė 

6 kl., O. Davies Zukaitė, A. Kavaliauskaitė, A. Vičaitė 7 kl. (mokytoja V. Lesauskienė). E. Dapkutės, A. 

Kavaliauskaitės ir A. Vičaitės darbai buvo atrinkti ir eksponuoti virtualioje parodoje.  

Gruodžio 22 d. vyko IMK gerosios patirties sklaidos nuotolinis renginys: eTwinning nuotolinių mokymų 

seminaro „Rengimosi nuotoliniam mokymui ypatumai: pasiruošimas pamokai, ryšys su kiekvienu mokiniu, 

internetinių patyčių prevencija“ sklaida. Pranešėjos: J. Budrienė, L. Narušienė, J. Šaltė. 

Gruodžio 22 d. paviešinti virtualūs renginiai. Tai mokyt. R. Sližienės mokinių koncertas „Dvylika dovanų 

Kalėdų seneliui“, liaudies instrumentų metodinės grupės koncertas „Zūmkalėdos ir Kalėdų senelis karantine“ bei 

5‒8 kl., I‒IV gimn. kl. mokinių sukurtas filmas „Kalėdų laikas“. Atliekamomis dainomis virtualiame kalėdiniame 

koncerte pasidalino ir mokyt. B. Smiltinikienės mokiniai.  

Gruodžio 23 d. gauti UAB ,,Skinija“ organizuojamo taikomojo dizaino konkurso vaikams „Nusipiešk sau 

kojinytes“ rezultatai ir apdovanojimai. 4 kl. mokinė G. Navickaitė (mokyt. L. Narušienė) apdovanota diplomu 

„Už netikėtą kūrybinį sprendimą“ ir prizais. 

Gruodžio 28 d. Kazachstane organizuotame III tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „Astana classic“, 

skirtame P. I. Čaikovskio 180-mečiui, II gimn. kl. mokinė A. Balsytė (mokyt. B. Smiltinikienė, koncertm. K. 

Drakšienė) laimėjo 1 vietą.     

Gruodžio 29 d. 7 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė) Ispanijoje organizuotame tarptautiniame 

menų festivalyje-konkurse „Europos talentai“ laimėjo 1 vietą. 



Gruodžio 31 d. gimnazija atsisveikino su vyriausiąja buhaltere K. Labenskiene, kuri, gimnazijoje pradėjusi 

dirbti 2008 metais, nusprendė nutraukti darbo sutartį. Jos pareigas perėmė buhalterė G. Čėsnienė.  

Sausio-balandžio mėnesiais pirmokai (mokyt. A. Mockuvienė), antrokų komanda „Sondeckiukai-2“ (mokyt. 

L. Škėlienė), trečiokai (mokyt. J. Butenienė) ir ketvirtokai (mokyt. A. Adomaitytė) dalyvavo saugaus eismo 

projekte „Augu saugus ir atsakingas“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.  

Sausio 4 d. paskelbti Kaune organizuoto tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso „Dialogai 

su gamta. Mano augintinis“ rezultatai. Konkursui darbus pateikė mokyt. V. Lesauskienės ir A. Juškaitės mokiniai, 

kurie tapo laureatais ir nominantais. Mokyt. V. Lesauskienės mokinių laimėjimai: E. Dapkutė 6 kl. ‒ 1 vieta, K. 

Karpinaitė 6 kl. ‒ nominacija „Už meninės temos įprasminimą“, K. Jokšaitė 6 kl., G. Kavaliauskaitė 7 kl. ‒ 

nominacija „Už rūpestį dėl beglobio gyvūno“, M. Ruminaitė Ib gimn. kl. ‒ nominacija „Už įtaigų minimalizmą“. 

Mokyt. A. Juškaitės mokinių laimėjimai: L. Šėferis II gimn. kl. ‒ 1 vieta, L. Bartkutė II gimn. kl. ‒ 2 vieta, M. 

Augėnaitė II gimn. kl. ‒ nominacija „Už nuoširdų įtaigumą“, J. Smuikytė 7 kl., A. Jaseliūnaitė Ia gimn. kl. ‒  

nominacija „Už įtaigiausią augintinio charakterį“.          

Sausio 7 d. mokyt. O. Girjotienės ir G. Kielaitės nuotoliniu būdu organizuotame Lietuvos fizikos olimpiados 

pirmajame etape dalyvavo I ir II gimn. kl. mokiniai (8). 

Sausio 7 d. vyko Lietuvos biologijos olimpiados pirmasis etapas, kuriame dalyvavo I ir II gimn. kl. mokiniai 

(11). Renginį organizavo mokyt. E. Leparskienė. 

Sausio 13 d. gimnazijos bendruomenė prisijungė prie visuotinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, minint  

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos 30-metį.  

Sausio 14 d. pradėta eksponuoti virtuali paroda, kurioje dalyvauja Ib ir II gimn. kl. mokinių kūrybiniai darbai. 

Paroda ‒ gimnazijos mokinių kartu su partneriais iš Turkijos įgyvendinto eTwinning projekto „Remake project 

of famous paintings“ rezultatas. Projekto vadovė mokyt. J. Šaltė. 

Sausio 15 d. II ir III gimn. kl. mokiniai (10) dalyvavo virtualioje paskaitoje „TV industrija šiandien“, į kurią 

pakvietė ugdymo karjerai konsultantė G. Kielaitė. 

Sausio 20 d. II ir III gimn. kl. mokiniai (5) dalyvavo virtualioje paskaitoje „Dirbtinis intelektas ‒ didysis 

nuotykių ieškotojas“, į kurią pakvietė ugdymo karjerai konsultantė G. Kielaitė. 

Sausio 20 d. mokyklose prasidėjo atranka į Lietuvos mokinių astronomijos olimpiadą, kurioje dalyvavo 6 kl. 

mokiniai A. Malakauskas ir P. Petrutis (mokyt. G. Kielaitė). Mokiniai, sėkmingai išsprendę užduotis, pateko į 

baigiamąjį etapą. 

Sausio 20 d. nacionaliniame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame dailės konkurse 

„Mes užaugome laisvi“ dalyvavo mokyt. V. Lesauskienės paruošti mokiniai M. Baldauskas, G. Razgutė, K. 

Karpinaitė 6 kl., A. Vičaitė 7 kl., G. Kavaliauskaitė Ib gimn. kl., L. Šėferis II gimn. kl. 

Sausio 21 d. II ir III gimn. kl. mokiniai (12) dalyvavo virtualioje paskaitoje „Menas kalbėti viešai“, į kurią 

pakvietė ugdymo karjerai konsultantė G. Kielaitė. 

Sausio 21 d. 1‒4 kl. mokiniai (mokyt. A. Mockuvienė, L. Škėlienė, J. Butenienė, A. Adomaitytė) dalyvavo 

nuotolinėje pamokoje „Mokonomika“, kurią organizavo AB „Swedbank“. 

Sausio 26 d. ugdymo karjerai konsultantė G. Kielaitė ir klasės vadovė R. Valiukienė organizavo abiturientams 

galimybę dalyvauti nuotolinėje paskaitoje, kurioje buvo pristatytos galimybės studijuoti užsienio aukštosiose 

mokyklose. 

Sausio 27 d. Lietuvių kalbos ir literatūros 9‒12 klasių olimpiados mokykliniame etape nuotoliniu būdu 

dalyvavo J. Vozbutas Ia gimn. kl., D. Jonaitytė II gimn. kl., E. Buitvidaitė IV gimn. kl. (mokyt. V. Šilerienė ir V. 

Tamoševičius).  

Sausio 28 d. 3 kl. mokiniai (mokyt. J. Butenienė) dalyvavo netradicinėje fizinio ugdymo pamokoje, kurią vedė 

Lietuvos olimpinės rinktinės narė, lengvaatletė, trišuolio atstovė D. Kilty.  

Sausio 28 d. vyko gimnazijos mokytojų tarybos posėdis.  

Sausio 29 d. pradinių kl. mokiniai dalyvavo virtualioje edukacijoje „Žiemos išvarymo šventė Mažojoje 

Lietuvoje“.  

Sausio 30 d.  I‒III gimn. kl. mokiniai (11) su mokyt. G. Kielaite dalyvavo nuotolinėje konferencijoje „ISM 

Insider. Planet online“. 

Vasario 1 d. prasidėjusio ir iki kovo 5 d. vykusio mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mano svajonių profesija“ 

veiklose dalyvavo Ib gimn. kl. mokiniai M. Ruminaitė, G. Kavaliauskaitė, R. Šiškutė (mokyt. G. Kielaitė). 

Konkursą įgyvendinant STEAM programą rengė Šiaulių profesinio rengimo centras. G. Kavaliauskaitė laimėjo 

1 vietą, M. Ruminaitė ‒ 2 vietą, R. Šiškutė ‒ 3 vietą. 



Vasario 2 d. veiklą nuotoliniu būdu atnaujino neformaliojo ikimokyklinio ugdymo studija „Žaidžiame, 

muzikuojame, piešiame“. Dailės pamoką vedė mokyt. J. Šaltė. Rudenį dėl karantino programos veikla buvo 

sustabdyta.  

Vasario 2 d. gimnazijos smuikininkai stebėjo ir aptarė virtualiai vykusio VI tarptautinio Jasha Heifetz 

smuikininkų konkurso II turo pasirodymus. Konkurso I turo pasirodymai buvo stebimi sausio mėnesį. 

Vasario 3 d. nuotolinėje Šiaulių miesto mokyklų 8 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiadoje dalyvavo J. 

Drakšas, kurį paruošė mokyt. V. Ratkevičienė. 

Vasario 5 d. prasidėjo LMNŠC ir Vilniaus universiteto botanikos sodo organizuojamo ekologinio konkurso 

„Mano žalioji palangė“ procesas, kuriame dalyvavo 5 kl. mokinės U. Urbutytė ir R. Vaitkutė (mokyt. G. Kielaitė). 

U. Urbutytės kompozicija „Žaliųjų augalėlių pasaulis“ pateko į nugalėtojų sąrašą. 

Vasario 5 d. pirmieji gimnazijos darbuotojai buvo paskiepyti nuo koronaviruso vakcina Moderna. 

Vasario 5‒6 d. mokyt. B. Smiltinikienės mokinės A. Balsytė II gimn. kl. ir K. Fokaitė IV gimn. kl. (koncertm. 

K. Drakšienė), mokyt. R. Sližienės mokinys P. Ušinskis 7 kl., mokyt. M. Kaubrienės mokinė M. Vedeckytė Ia 

gimn. kl., M. Masilionytė 2 kl., A. Čiužaitė 6 kl. (mokyt. I. Tautkuvienė) dalyvavo virtualiame II respublikiniame 

jaunųjų atlikėjų konkurse „Karališkasis barokas 2021“, kurį organizavo Kauno „Vyturio“ gimnazija. A. Balsytė, 

K. Fokaitė, P. Ušinskis, M. Vedeckytė laimėjo 1 vietas, M. Masilionytė ‒ 2 vietą, A. Čiužaitė ‒ 3 vietą. 

Vasario 8 d. III ir IV gimn. kl. mokiniai (11) dalyvavo Istorijos olimpiados „Lietuvos valstybės ir visuomenės 

raida Gediminaičių ir Jogailaičių valdymo laikotarpiu (1295–1572)“ mokykliniame etape, kurį nuotoliniu būdu 

Moodle aplinkoje pravedė mokyt. D. Marcišauskienė. Šiuo renginiu prasidėjo projekto „Mes ‒ Lietuvos piliečiai“ 

vykdymas. Olimpiados nugalėtojos abiturientės Eva Buitvidaitė ir Kamilė Fokaitė atstovavo gimnazijai Šiaulių 

miesto mokinių istorijos olimpiadoje. 

Vasario 8 d. gimnazijos bendruomenė įsitraukė į Saugesnio interneto savaitės veiklas. IT pamokų (mokyt. R. 

Jonaitienė) metu 5‒II gimn. kl. mokiniai vykdydami įvairias užduotis kūrė taisykles, komiksus, memus, 

lankstinukus, plakatus. Mokyt. R. Margevičienė aktualias temas įtraukė etikos pamokų turinį, klasių vadovai ‒ į 

valandėles. Mokyt. N. Januškienė paruošta medžiaga „Saugaus interneto ABC“ pasidalino su pradinių klasių 

mokiniais. 

Vasario 8 d. III gimn. kl. mokiniai su mokyt. V. Šileriene ir ugdymo karjerai konsultante G. Kielaite dalyvavo 

Kultūros paso paslaugų renginyje, virtualioje literatūros pamokoje apie Vaižgantą, kurią organizavo Maironio 

lietuvių literatūros  muziejus. 

Vasario 8 d. II gimn. kl. mokiniai su mokyt. D. Marcišauskiene ir ugdymo karjerai konsultante G. Kielaite 

dalyvavo Kultūros paso paslaugų renginyje, virtualioje istorijos pamokoje „Icchoko Rudaševskio dienoraštis 

Vilniaus gete“, kurią organizavo Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus. Pamoka ‒ viena iš projekto „Mes ‒ 

Lietuvos piliečiai“ veiklų.  

Vasario 9 d. nuotoliniame Gimnazijos 5‒8 ir I‒IV gimn. kl. mokinių raiškiojo skaitymo konkurse, skirtame 

Lietuvos valstybės atkūrimui dalyvavo gimnazijos mokiniai, kuriuos paruošė mokyt. D. Marcišauskienė, V. 

Šilerienė ir V. Tamoševičius. 

Vasario 9 d. IV gimn. kl. mokiniai dalyvavo VšĮ Future4Us organizuotame virtualiame edukaciniame 

užsiėmime „1 minutės pristatymas“. Renginį inicijavo mokyt. R. Valiukienė ir G. Kielaitė. 

Vasario 9 d. vykdant integruotą projektą „Mes – Lietuvos piliečiai“ buvo organizuotas 5–8 ir I–IV gimn. kl. 

mokinių raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti. 

Vasario 10 d. gimnazijos bendruomenės atstovai dalyvavo Šiaulių m. bendruomenės pareigūnų rengtame 

virtualiame protmūšyje, skirtame paminėti saugaus interneto savaitę. Informaciją apie renginį išplatino soc. 

pedagogė V. Alasauskienė. 

Vasario 10 d. mokyt. R. Sližienės mokiniai A. Keras 1 kl. ir T. Keras 4 kl., mokyt. M. Kaubrienės mokinė A. 

Gegeckaitė 7 kl., mokyt. I. Tautkuvienės mokiniai A. Aidukaitė 2 kl. ir D. Urnikas 5 kl., mokyt. I. Kudinovos 6 

kl. mokinys P. Petrutis dalyvavo virtualiame I respublikiniame konkurse „Fortepijonas visiems“, kurį organizavo 

Radviliškio muzikos mokykla. 2 vietas laimėjo T. Keras ir P. Petrutis, kiti mokiniai apdovanoti 3 vietos diplomais. 

Vasario 10 d. IV gimn. kl. mokiniai su mokyt. V. Tamoševičiumi ir ugdymo karjerai konsultante G. Kielaite 

dalyvavo Kultūros paso paslaugų renginyje, virtualioje literatūros pamokoje apie B. Sruogą, kurią organizavo 

Maironio lietuvių literatūros muziejus. 

Vasario 11 d. VšĮ Projektų studija organizuotame virtualiame edukaciniame užsiėmime „Spalvos, spalvos, 

spalvos“ dalyvavo 6 kl. mokiniai (mokyt. G. Kielaitė). 

Vasario 11 d. Šiaulių menų mokyklos organizuotoje Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Juoda, balta ir raudona“ dalyvavo Ib gimnazijos mokinės R. H. 



Vaicekauskaitė, M. Ruminaitė, G. Kavaliauskaitė (mokyt. V. Lesauskienė), E. M. Pauliukonytė 6 kl., J. Giceviča 

Ia gimn. kl. (mokyt. A. Juškaitė).    

Vasario 15 d. I respublikiniame instrumentinės muzikos konkurse „Garsų sūkury“, kurį organizavimo Joniškio 

Algimanto Raudonikio meno mokykla, mokyt. M. Minčiūnienės paruoštas duetas D. Laurinaitytė 6 kl. ir Ū. 

Leonavičiūtė 7 kl. laimėjo 1 vietą.  

Vasario 15‒18 d. mokinių žiemos atostogų metu mokytojai dalyvavo virtualiuose susitikimuose metodinėse 

grupėse, darbo grupėse, dalinosi įgyta patirtimi seminaruose, konferencijose, svarstė veiklos gerinimo tyrimų 

būdus ir pan. 

Vasario 18 d. Zoom aplinkoje vyko gimnazijos pristatymas būsimų pirmokų tėveliams, kuriame dalyvavo 

direktorė R. Marozienė, pradinių klasių mokyt. A. Adomaitytė ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. 

Vasario 19 d. paskelbti Virtualaus tarptautinio instrumentinės muzikos konkurso „Gold Keys“, kurį 

Bulgarijoje organizavo tarptautinės institucijos, rezultatai. 1-ąsias vietas laimėjo mokyt. M. Markevičienės 

mokiniai: M. Dudnikas 7 kl., J. Vozbutas Ia gimn. kl. ir kvartetas „Sondeckiukai“. Pastarieji du dalyviai gavo 

rekomendacijas dalyvauti Folkloro Pasaulio taurės konkurse, o J. Vozbutas buvo apdovanotas dviem 

nominacijomis: konkurso žiuri „Atradimas“ bei Sankt Peterburgo valstybinio kultūros instituto specialiuoju prizu.   

Vasario 22 d. 3 kl. mokiniai ir jų mokyt. J. Butenienė dalyvavo nuotolinėje STEAM veikloje „Dinozaurai“, 

kurią vedė Šiaulių jaunųjų technikų centro edukacinių pamokų vadovas R. Šarpanov. 

Vasario 23 d. vyko gimnazijos bendrojo ugdymo metodinės grupės organizuota virtuali respublikinė mokinių 

konferencija „Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje“, kurioje aktyviai dalyvavo gimnazijos mokytojai. 

Konferencijai mokinius paruošė 15 mokytojų, trijų sekcijų darbą moderavo mokyt. D. Dijokienė, D. 

Marcišauskienė ir R. Jonaitienė. Renginiui pateiktas 41 pristatymas.   

Vasario 23 d. paskelbti tarptautinio moksleivių piešinių konkurso ,,Miestas ir aš“, kurį organizavo Alytaus r. 

meno ir sporto mokykla, rezultatai. Jame dalyvavo mokyt. V. Lesauskienės mokiniai O. Olišauskas, N. Čeponis 

7 kl., K. Žiogas, V. Verbaitė, K. Girdvainis 8 kl. ir mokyt. A. Juškaitės II gimn. kl. mokiniai: D. Jonaitytė, L. 

Šėferis, G. Zakaitė. Mokinių V. Verbaitės, D. Jonaitytės ir G. Zakaitės darbai buvo atrinkti parodai.   

Vasario 25 d. 5 kl. mokiniai (mokyt. G. Kielaitė) dalyvavo virtualiame edukaciniame užsiėmime „Žmogus ir 

gamta ‒ natūralūs ir mūsų sukelti pavojai“, kurį organizavo MB „Geologo kelionės“. 

Vasario 25 d. Ib gimn. kl. mokinė R. H. Vaicekauskaitė (mokyt. J. Šaltė), II gimn. kl. mokiniai D. Jonaitytė, 

L. Bartkutė, L. Šėferis (mokyt. A. Juškaitė) dalyvavo nuotolinėje Šiaulių miesto mokinių dailės olimpiadoje. Visi 

mokiniai puikiai pasirodė: R. H. Vaicekauskaitė 1 vieta, D. Jonaitytė 2 vieta, L. Bartkutė 3 vieta. 

Vasario 26 d. 6 kl. mokiniai (mokyt. V. Šilerienė) dalyvavo ugdymo karjerai konsultantės G. Kielaitės 

organizuotame virtualiame literatūros susitikime su rašytoja E. Baliutavičiūte (slapyvardžiu Gaja Guna Eklė), 

panaudojant Kultūros paso lėšas. 

Vasario 26 d. 1 kl. mokiniai (mokyt. A. Mockuvienė) dalyvavo virtualioje pamokoje „Pirmoji pažintis su 

biblioteka“, kurią organizavo Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka „Šaltinėlis“. 

Vasario 27 d. mokyt. M. Kaubrienės Ia gimn. kl. mokinė M. Vedeckytė ir mokyt. R. Sližienės 7 kl. mokinys 

P. Ušinskis dalyvavo tarptautiniame instrumentinės muzikos atlikėjų konkurse „Ad libitum“, kurį organizavo 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. M. Vedeckytė laimėjo 2 vietą, P. Ušinskis – 3 vietą. 

Vasario 28 d. 7 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė) konkurse „International online 

anniversary festival&National graded solo competition“ (Didžioji Britanija) laimėjo 2 vietą. 

Vasario 28 d. mokyt. I. Tautkuvienės mokinės dalyvavo Kazachstano virtualiame VII tarptautiniame meno 

konkurse „Astana Grand Festival“. M. Masilionytė 2 kl. ir A. Leščinskytė Ia gimn. kl. laimėjo 2 vietas, A. Čiužaitė 

6 kl. – 3 vietą. 

Kovo 1–30 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo įvairiose Sąmoningumo didinimo mėnesio veiklose, kurias 

inicijavo ir įgyvendino soc. pedagogė V. Alasauskienė ir klasių vadovai.  

Kovo 1 d. – balandžio 2 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2021 – Pavasario 

sesija“. Mokinius konkursui paruošė mokytojai: A. Adomaitytė, J. Butenienė, L. Škėlienė, V. Einorienė, D. 

Marcišauskienė, E. Leparskienė, G. Nemeikšis, L. Kundrotienė, R. Jonaitienė, R. Valiukienė, V. Tamoševičius, 

V. Šilerienė, organizuoti padėjo bendrojo ugdymo skyriaus vedėja N. Brazaitienė.  

Kovo 3 d. 5 kl. mokiniai su kl. vadovu A. Bernotu dalyvavo nuotoliniame renginyje „Nuotolinės vaizduotės 

lavinimo dirbtuvės „Išminkyk savo mintis““, kurį vedė vaikiškų knygų rašytojas, iliustruotojas ir edukatorius P. 

Juodišius. Renginys organizuotas panaudojant Kultūros paso lėšas.  

Kovo 3 d. Šiaulių miesto biologijos olimpiadoje dalyvavo 7 kl. mokiniai A. Atstopaitė, D. Brazaitis, M. 

Dudnikas, 8 kl. mokiniai R. Bunevičiūtė, J. Drakšas, U. Klingaitė, V. Verbaitė (mokyt. E. Leparskienė). 



Kovo 3 d. FAI tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Draugiškesnis pasaulis su aviacijos sportu“ 

nacionaliniame ture 6 kl. mokinė A. Kavaliauskaitė (mokyt. V. Lesauskienė) tapo laureate, 3 kl. mokinės M. 

Šidlauskaitės (mokyt. J. Šaltė) darbas pateko į parodą, kurią eksponavo Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus 

Daukšos viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius. Konkursui darbus pateikė 3 kl. mokiniai J. Kavaliauskas, 

S. Banaitytė, J. Gedvilas, S. Kontautaitė.   

Kovo 4 ir 18 d. 4 kl. mokiniai su mokyt. A. Adomaityte stebėjo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

organizuotas nuotolines gamtos pamokas „Pažinimo voratinklis“  

Kovo 5 d. 7 kl. mokiniai su kl. vadove J. Budriene dalyvavo nuotoliniame spektaklyje „Žalia gyva“, kurį 

vaidino teatro „Teatriukas“ trupė. Renginiui panaudotos Kultūros paso lėšos. 

Kovo 5 d. 6 kl. mokinys P. Petrutis (mokyt. G. Nemeikšis) dalyvavo virtualioje XX tarptautinėje moksleivių 

matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos darbų bei projektų konferencijoje ir skaitė pranešimą 

„Mokytis matematikos galima išmaniai“.  

Kovo 5 d. virtualiame konkurse „Muzikos talentų lyga“ A. Balsytė II gimn. kl. (mokyt. B. Smiltinikienė) 

laimėjo Grand Prix. 

Kovo 8–12 d. įgyvendintas projektas, skirtas gimtosios kalbos savaitei. Veiklų metu vyko dailyraščio 

konkursas „Rašom 2021“, Lietuvos himno iliustravimas „Piešiame Lietuvos himną“, perskaitytų knygų loterija, 

paskaitos „Samprotaujamojo rašinio kūrimas“, „Kalbos taisyklingumas – mano vizitinė kortelė“, pamoka 

„Skaitymas – galimybė pažinti pasaulį ir save“, elektroninės knygos „Mano mėgstamiausias gyvūnas“ kūrimas, 

protų mūšis, karikatūrų kūrimas „Aš darau kaip sakau“.   

Kovo 9 d. direktorė R. Marozienė dalyvavo Šiaulių televizijos laidos „Infostudija“ reportaže ir pristatė į Šiaulių 

miesto reprezentacinių renginių sąrašą įtrauktą Tarptautinį Sauliaus Sondeckio stygininkų ir pianistų konkursą, 

kuris jau šeštąjį kartą bus organizuojamas 2022 metais.   

Kovo 10 d. nuotolinėje Šiaulių miesto 6–8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje gimnazijai atstovavo 

mokiniai P. Petrutis 6 kl., D. Brazaitis, N. Čeponis 7 kl. Mokinius paruošė mokyt. G. Nemeikšis ir R. Valiukienė. 

Kovo 10 d. gimnazijos mokinių taryba pasveikino abiturientus su Šimtadienio švente. 

Kovo 10 d. įvykusiame I tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse „Grande Mozart“, skirtame W. A. 

Mocarto 265-osioms gimimo metinėms paminėti (Kazachstanas), sėkmingai pasirodė Ia gimn. kl. mokinė R. 

Maižvilaitė (bendrojo fortepijono kategorija) ir 6 kl. mokinė A. Čiužaitė (fortepijono solo kategorija). Jos 

apdovanotos II vietos laureato diplomais. Mergaites konkursui paruošė mokyt. I. Tautkuvienė. II vietos laureato 

diplomu apdovanotas ir mokyt. K. Drakšienės IV gimn. kl. mokinys N. Stauskas (bendrojo fortepijono 

kategorija).  

Kovo 10‒19 d. pirmokai (mokyt. A. Mockuvienė), antrokai (mokyt. L. Škėlienė) ir ketvirtokai (mokyt. A. 

Adomaitytė) dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio-priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų vaikų 

piešinių fotografijų virtualioje parodoje „Mano mylimiausias laukinis gyvūnas“, kurią organizavo Kauno Tado 

Ivanausko zoologijos muziejus. 

Kovo 11 d. Ia gimn. kl. akordeonistas J. Vozbutas (mokyt. M. Markevičienė) ir smuikininkų duetas A. Juška 

Ia gimn. kl. ir U. Krikščiūnaitė II gimn. kl. (mokyt. N. Prascevičienė) dalyvavo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos 

„Saulė“ ir Šiaulių kultūros centro organizuotame virtualių kūrybinių videoklipų cikle „Rečitalis Laisvei“. 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos vedėjas A. Bernotas su teatro mokyt. G. Každailyte, bendradarbiaujant su  

Mokinių taryba, realizavo idėją ir sukūrė video reportažus, kuriuos patalpino Facebook paskyroje koncerto 

„Geltona, Žalia, Raudona“ pavidalu. Bendruomenės nariai mokyt. J. Butenienės iniciatyva įsitraukė į pasaulio 

lietuvių organizuotą akciją „Lietuviai, šokam kartu“ ir dalyvavo šokant šokį „Sėjau rūtą“. Vokalinis ansamblis 

„Spinduliukai“ (mokyt. J. Minkevičiūtė) savo atliekamas dainas pristatė virtualioje aplinkoje. 

Kovo 12 d. nuotolinėje Šiaulių miesto 7 klasės mokinių dailės olimpiadoje dalyvavo 7 kl. mokiniai A. 

Kavaliauskaitė ir O. Olišauskas (mokyt. V. Lesauskienė). O. Olišauskas laimėjo 2 vietą, A. Kavaliauskaitė ‒ 3 

vietą. 

Kovo 12 d. gauti LR Seimo narių organizuoto Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos darbų konkurso 

„Laimė neįmanoma be tėvynės laisvės“ (J. Lukša-Daumantas), skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti, rezultatai. Gimnazijos 5–8 kl. mokinių grupėje mokyt. V. Lesauskienės 6 kl. mokinys M. Baldauskas 

laimėjo 2 vietą, o I–IV gimn. kl. mokinių grupėje II gimn. kl. mokinys L. Šėferis laimėjo 1 vietą. Laureatų darbai 

ir mokyt. J. Budrienės 1 kl. mokinės G. Baldauskaitės kūriniai publikuoti išleistame leidinyje. Konkursui darbus 

pateikė 1 kl. mokinės V. Petrūnaitė, L. Janauskytė, G. Murane (mokyt. J. Budrienė), 7 kl. mokinė A. Vičaitė 

(mokyt. V. Lesauskienė). 



Kovo 15 d. gimnazijos mokinių komanda: J. Vozbutas, A. Venckutė Ia gimn. kl., A. Balsytė II gimn. kl., E. 

Buitvidaitė, K. Fokaitė IV gimn. kl. nuotoliniu būdu dalyvavo teisinių žinių konkurse „Temidė“ kartu su socialine 

pedagoge V. Alasauskiene. 

Kovo 15 d. II gimn. kl. mokiniai su kl. vadove D. Marcišauskiene dalyvavo VšĮ „Future4us“ organizuotame 

edukaciniame renginyje „1 minutės pristatymas“. Renginiui panaudotos Kultūros paso lėšos. 

Kovo 15 d. 6 kl. mokinys P. Petrutis (mokyt. G. Nemeikšis) dalyvavo Pi dienos konferencijoje. 

Kovo 17 d. 7 kl. mokiniai dalyvavo VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centro organizuotoje paskaitoje 

„Psichologinis atsparumas ir jo ugdymas“.  

Kovo 17 d. 1 kl. mokiniai su mokyt. A. Mockuviene dalyvavo STEAM veikloje „Dinozaurai“, kurią vedė 

Šiaulių jaunųjų technikų centro edukacinių pamokų vadovas R. Šarpanov. 

Kovo 17 d. darbo grupė dalyvavo susitikime su UAB „Rūta“ atstovais, planuojant bendradarbiavimo idėjas ir 

veiklas ruošiantis 2023 metais paminėti saldainių fabriko 110 metų jubiliejų.    

Kovo 18 d. tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2021“ nuotoliniu būdu dalyvavo P. Astrauskaitė 

2 kl. (mokyt. L. Škėlienė), A. Malakauskas, N. Tamošaitytė 6 kl., D. Brazaitis 7 kl. (mokyt. G. Nemeikšis). 

Kovo 18 d. mokyt. L. Narušienė ir V. Barakauskas pradėjo vesti nuotolines konsultacijas besiruošiantiems 

stoti į gimnaziją mokiniams. Konsultacijos buvo vedamos iki gegužės mėnesio pabaigos.    

Kovo 19 d. 4 kl. mokiniai (kl. vadovė A. Adomaitytė) dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro organizuotoje nuotolinėje pamokoje „Paslaptingosios miegapelės: kas jos tokios ir kuo ypatingos“. 

Kovo 19 d. 7 kl. mokinė A. Gegeckaitė ir II gimn. kl. mokinys M. Ulberkis (mokyt. R. Marozienė) pateikė 

įrašus IX tarptautiniam liaudies instrumentų atlikėjų konkursui „Art Dominanta 2021“ (Charkovas, Ukraina). 

Įrašų vertinimas vyko balandžio 14‒18 d. Abu gimnazijos atstovai laimėjo 1-ąsias vietas. M. Ulberkis pateko į 

superfinalą. 

Kovo 22 d. pradinių klasių mokiniai sugrįžo mokytis tiesioginiu būdu į gimnaziją. 

Kovo 22 d. Ia gimn. kl. mokiniai (kl. vadovė R. Jonaitienė) dalyvavo virtualiame edukaciniame renginyje 

„Mokausi iš kino“ ir žiūrėjo bei aptarė filmą „Sugauti tinkle“. Panaudotos Kultūros paso lėšos. 

Kovo 22 d. mokyt. I. Brūzgienės paruoštos mokinės G. Janauskytė 4 kl., M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl., A. 

Balsytė II gimn. kl., mokyt. R. Sližienės paruošti mokiniai A. Keras 1 kl., T. Keras 4 kl., O. Lukauskaitė IV gimn. 

kl. ir mokyt. K. Drakšienės IV gimn. kl. mokinys N. Staustas dalyvavo I respublikiniame papildomo instrumento 

(fortepijonas) konkurse „Attacca“, kurį organizavo Kauno 1-oji muzikos mokykla. 1 vietas laimėjo G. Janauskytė, 

T. Keras, N. Stauskas, 2 vietas – M. Dambrauskaitė, A. Balsytė, A. Keras, O. Lukauskaitė. T. Keras apdovanotas 

ir specialiuoju diplomu už geriausią lietuviškos pjesės atlikimą, o N. Stauskas – specialiuoju diplomu už geriausią 

etiudo atlikimą 

Kovo 22 d. dėka gimnazijos dailės mokyt. L. Narušienės, J. Budrienės, J. Šaltės veiklų gimnazijai suteiktas  

„eTwinning“ mokyklos ženklelis. Šiemet į projekto veiklų vykdymą įsitraukė pradinių klasių mokyt. J. Butenienė. 

Kovo 24 d. nuotolinėje Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje gimnazijai atstovavo 

mokiniai P. Petrutis 6 kl., D. Brazaitis, M. Dudnikas 7 kl., J. Drakšas, V. Verbaitė 8 kl. Mokinius paruošė mokyt. 

E. Leparskienė ir G. Kielaitė. 

Kovo 24 d. mokyt. R. Sližienės mokiniai D. Daukšaitė, E. M. Pauliukonytė 6 kl., P. Ušinskis 7 kl. pateikė 

įrašus Lietuvos jaunųjų pianistų konkursui „Čiurlionio jūra“, kurį organizavo Radviliškio muzikos mokykla.   

Kovo 24 d. 4 kl. mokiniai ir mokyt. A. Adomaitytė dalyvavo Šiaulių jaunųjų technikų centro rengtame 

edukaciniame renginyje „Astrobiologija ir ateiviai“. 

Kovo 25 d. II gimn. kl. mokinės K. Plaščinskaitė, E. Tomašūnaitė ir A. Žvirblytė (mokyt. G. Kielaitė) dalyvavo 

paskaitoje „Studijos ES – svarbiausi dalykai“. 

Kovo 25 d. mokyt. M. Minčiūnienės smuikų ansamblis, kuriame groja D. Laurinaitytė 6 kl., Ū. Leonavičiūtė 

7 kl. ir E. Petrulevičiūtė III gimn. kl., dalyvavo video įrašo filmavime, ruošiantis konkursui, kuris įtrauktas į 

Europos internetinį ansamblių projektą „Wizard of Schwante“. Merginoms akompanavo koncertm. L. 

Mameniškytė.   

Kovo 25 d. akordeonistas J. Vozbutas Ia gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo virtualiame koncerte 

„Ačiū tau, Lietuva“, kurį organizavo M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“. 

Gimnazistas grojo kartu Šv. Kristoforo kameriniu orkestru (meno vadovas M. Barkauskas). 

Kovo 26 d. VI respublikiniame akordeono muzikos festivalyje „Laiko ritmu“ nuotoliniu būdu dalyvavo G. 

Janauskytė 4 kl., A. Janauskytė 6 kl. (mokyt. D. Vasauskienė), M. Janauskytė 5 kl. (mokyt. R. Storožišinienė).  

Kovo 26 d. III tarptautiniame konkurse „Muzikuojantys berniukai“, kurį rengė Klaipėdos Juozo Karoso 

muzikos mokykla, gimnazijai atstovavo mokyt. R. Sližienės paruoštas 7 kl. mokinys P. Ušinskis. Jaunasis 

pianistas apdovanotas II laipsnio diplomu.     



Kovo 27 d. III ir IV gimn. kl. mokiniai (7) dalyvavo LMTA atvirų durų dienos metu organizuotuose 

nuotoliniuose renginiuose (mokyt. G. Kielaitė).  

Kovo 27 d. XX nuotoliniame nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurse dalyvavo P. 

Petrutis, A. Malakauskas 6 kl., R. Š. Vasiliauskas, A. Adomavičiūtė Ia gimn. kl. (mokyt. L. Kundrotienė). 

Kovo 29 d. 4 kl. mokiniai (mokyt. A. Adomaitytė) dalyvavo Kultūros paso renginyje, nuotolinėse vaizduotės 

lavinimo dirbtuvėse „Išminkyk savo mintis“, kurias vedė vaikiškų knygų rašytojas, iliustruotojas ir edukatorius 

P. Juodišius.  

Kovo 29 d. 2 kl. mokiniai (mokyt. L. Škėlienė) dalyvavo nuotolinėje STEAM veikloje „Dinozaurai“, kurį 

organizavo Šiaulių jaunųjų technikų centro edukacinių pamokų vadovas R. Šarpanov. 

Kovo 29 d. Ib gimn. kl. mokiniai (kl. vadovė D. Vasauskienė) dalyvavo visuomenės sveikatos specialistės 

inicijuotoje VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centro nuotolinėje paskaitoje „Pasitikėjimo savimi svarba ir jo 

stiprinimas“.  

Kovo 29 d. 5 kl. mokiniai (kl. vadovas G. Nemeikšis) dalyvavo Šiaulių jaunųjų technikų centro rengtame 

edukaciniame renginyje „Astrobiologija ir ateiviai“. 

Kovo 30 d. Ib gimn. kl. mokiniai (kl. vadovė D. Vasauskienė) dalyvavo virtualiame edukaciniame renginyje 

„Mokausi iš kino“, kurio metu žiūrėjo filmą „Mūsų namai“ ir diskusiją. Panaudotos Kultūros paso lėšos. 

Kovo 30 d. Zoom platformoje vyko gimnazistų susitikimas su Vilniaus kolegijos Muzikinio teatro studijų 

programos atstovais, tarp jų ir su buvusiais gimnazijos mokiniais. Susitikimą organizavo mokyt. R. Daukantaitė.  

Kovo 30 d. mokyt. I. Brūzgienės mokinės M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl. ir A. Balsytė II gimn. kl. dalyvavo 

virtualiame tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „World of classics“, skirtame A. Dvoržako 180-osioms 

gimimo metinėms. Konkursą organizavo Kazachstanas ir Čekija. M. Dambrauskaitė laimėjo 1 vietą, o A. Balsytė 

‒ 2 vietą. 

Kovo 30 d. Šiaulių TV laidoje „Infostudija“ saugaus pradinukų sugrįžimo į kontaktinį ugdymą gimnazijoje 

patirtimi dalijosi gimnazijos direktorė R. Marozienė, mokyt. M. Markevičienė ir mokiniai. 

Kovo 30 d. paskelbti respublikinio akordeonistų konkurso „Vilnius 2021“ rezultatai: 1 vietas laimėjo M. 

Dudnikas 7 kl., J. Vozbutas Ia gimn. kl., duetas M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl. ir M. Dudnikas, duetas „Ultra“ J. 

Vozbutas ir O. Lukauskaitė IV gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė), N. Rimkus III gimn. kl. (mokyt. J. 

Markevičius), 2 vietą ‒ M. Dambrauskaitė, 3 vietą ‒ O. Lukauskaitė (mokyt. M. Markevičienė). 

Kovo 31 d. ugdymo karjerai konsultantė G. Kielaitė organizavo abiturientams (8) nuotolinę paskaitą „2021 

metų bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas“. 

Kovo 31 d. mokyt. R. Sližienės 6 kl. mokinės D. Daukšaitė ir E. M. Pauliukonytė, 7 kl. mokinys P. Ušinskis 

pateikė įrašus XIII respublikiniame jaunųjų pianistų konkursui, skirtam L. Bethoveno 250-osioms metinėms, 

programinės muzikos konkursui „Pasaulis muzikos vaizdais“ ir festivaliui „Muzika ‒ vaizduojamasis garso 

pasaulis“. 

Balandžio 2 d. mokyt. Ž. Stanelienės vokalinis tercetas R. Bunevičiūtė 8 kl. R. Maižvilaitė, S. Petrulytė Ia 

gimn. kl. pateikė video įrašą X respublikiniam ansamblinio muzikavimo konkursui „Lietuva, aš už muziką“.  

Ansambliui akompanavo koncertm. V. Gučienė. 

Balandžio 2 d. 4 kl. mokiniai ir mokyt. A. Adomaitytė dalyvavo virtualioje AB „Swedbank“ pamokoje 

„Pamokos kitaip“. 

Balandžio 2 d. 3 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos pamokoje, skirtoje Tarptautinei vaikų 

knygos dienai, kurią vedė mokyt. J. Butenienė ir bibliotekininkė R. Zurbienė. 

Balandžio 6 d. Iniciatyvių mokytojų klube praktinės veiklos „Internetinio įrankio Padlet naudojimas 

nuotoliniame mokyme“ patirtimi Zoom platformoje pasidalijo mokyt. L. Narušienė ir J. Šaltė. 

Balandžio 7‒18 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla organizavo virtualų respublikinį jaunųjų 

pianistų konkursą „Pasaulis muzikos vaizdais“, kuriame dalyvavo mokyt. I. Tautkuvienės mokinės. M. 

Masilionytė 2 kl. laimėjo 2 vietą, A. Čiužaitė 6 kl. gavo diplomą. 

Balandžio 8 d. gimnazijos pedagogai atnaujino SEU žinias, dalyvaudami pirmajame 4 mokymų cikle „Savęs 

pažinimo būdai ir strategija“, kuriuos vedė lekt. O. Misiukevičienė ir R. Kurauskienė.  

Balandžio 9 d. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje organizuotame X Žemaičių krašto vaikų ir jaunimo 

virtualiame dainų festivalyje-konkurse „Skambioji daina 2021“ dalyvavo mokyt. B. Smiltinikienės mokiniai.  I 

gimn. kl. mokiniai R. Maižvilaitė pelnė 2 vietą, K. Laucius ‒ 3 vietą, o II gimn. kl. mokinė A. Balsytė laimėjo 

konkurso didįjį prizą.  

Balandžio 10 d. Respublikiniame nuotoliniame Juozo Naujalio jaunųjų dirigentų konkurse dalyvavo 8 kl. 

mokinė I. Lenkauskaitė (mokyt. R. Ragauskaitė, koncertm. V. Gučienė). Mokinė užėmė 3 vietą savo grupėje. 



Balandžio 10 d. II gimn. kl. mokinys M. Ulberkis (mokyt. R. Marozienė) ir 7 kl. mokinė A. Gegeckaitė (mokyt. 

R. Marozienė, R. Vaišnorienė) dalyvavo tarptautinio festivalių judėjimo „Astana Stars“ organizuotame 

tarptautiniame virtualiame vokalinės-instrumentinės muzikos konkurse „Astana Vision Contest“, kuris vyko Nur-

Sultano mieste Kazachstane. Abu atlikėjai pelnė Grand Prix apdovanojimus. 

Balandžio 11 d. paskelbti tarptautinio akordeonistų konkurso „Vilnius 2021“ rezultatai. 1 vietas laimėjo J. 

Vozbutas Ia gimn. kl., duetas M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl. ir M. Dudnikas, duetas „Ultra“ J. Vozbutas ir O. 

Lukauskaitė IV gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė), 3 vietą ‒ N. Rimkus III gimn. kl. (mokyt. J. Markevičius). 

Balandžio 12 d. 7 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė) pateikė įrašą tarptautiniam konkursui 

„Klingenthal 2021“ (Vokietija). 

Balandžio 12 d. Šiaulių universitetinės gimnazijos organizuotame Šiaulių miesto ir apskrities bendrojo 

ugdymo mokyklų 8‒11 klasių mokinių rusų kalbos rašinio konkurse „Mano mylimiausias metų laikas“ dalyvavo 

mokyt. Z. Gramailienės paruoštos mokinės R. H. Vaicekauskaitė Ia gimn. kl. ir S. Černiauskaitė II gimn. kl. R. 

H. Vaicekauskaitė laimėjo 1 vietą.  

Balandžio 14 d. Šiaulių miesto mokinių anglų kalbos olimpiadoje dalyvavo mokyt. Z. Gramailienės paruošta 

8 kl. mokinė V. Verbaitė. 

Balandžio 14 d. 3 kl. mokiniai su mokyt. J. Buteniene dalyvavo interaktyvioje teatralizuotoje edukacijoje 

„Iliuzija lėlių teatre“, kurią organizavo VšĮ Klaipėdos lėlių teatras. Renginiui panaudotos Kultūros paso lėšos. 

Taip pat mokiniai dalyvavo integruotoje matematikos-finansinio raštingumo pamokoje, kurią vedė AB 

„Swedbank“ ekspertai. 

Balandžio 14 d. mokyt. I. Kudinovos 2 kl. mokinys P. Viktoravičius ir 3 kl. mokiniai A. Lileikytė ir E. Škėla 

dalyvavo nuotoliniame edukaciniame renginyje „Stebuklingi garsai“, kurį organizavo Šiaulių 1-oji muzikos 

mokykla. 

Balandžio 14 d. paskelbti Lietuvos jaunųjų pianistų konkurso „Čiurlionio jūra“, kurį organizavo Radviliškio 

muzikos mokykla, rezultatai. Mokyt. R. Sližienės mokinių laimėjimai: E. M. Pauliukonytė 6 kl. ‒ Grand Prix it 

specialusis prizas už V. Klovos Variacijų atlikimą, D. Daukšaitė 6 kl. ‒ 2 vieta, P. Ušinskis 7 kl. ‒ 1 vieta ir 

specialusis prizas už A. Šenderovo pjesės atlikimą. 

Balandžio 15 ir 16 d. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamajame etape dalyvavo 6 kl. mokinys 

A. Malakauskas (mokyt. G. Kielaitė). 

Balandžio 15 d. II gimn. kl. mokinė E. Tomašūnaitė (mokyt. R. Vaišnorienė ir L. Andriuškienė) I 

respublikiniame tautinių instrumentų atlikėjų-solistų pjesės konkurse „Tautiniai atspindžiai“ laimėjo 2 vietą. 

Balandžio 15 d. XVIII tarptautiniame akordeonistų-solistų konkurse „Naujene 2021“ mokyt. M. 

Markevičienės mokinys M. Dudnikas 7 kl. laimėjo 1 vietą, mokyt. J. Markevičiaus mokinė N. Motiejūnaitė 5 kl. 

laimėjo 3 vietą. 

Balandžio 16 d. 1 kl. mokiniai ir mokyt. A. Mockuvienė dalyvavo virtualioje AB „Swedbank“ pamokoje 

„Pamokos kitaip“. 

Balandžio 16 d. 1 kl. mokiniai su mokyt. A. Mockuviene dalyvavo edukaciniame Kultūros paso renginyje 

„Nuo meškiuko Rudnosiuko iki Kakės Makės“, kurį organizavo Maironio lietuvių literatūros muziejus.   

Balandžio 16 d. Šiauliams 27-oje Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje atstovavo Ib gimn. kl. mokinė R. H. 

Vaicekauskaitė (mokyt. J. Šaltė) ir II gimn. kl. mokinė D. Jonaitytė (mokyt. A. Juškaitė). R. H. Vaicekauskaitė 

laimėjo 2 vietą. 

Balandžio 16 d. XIII respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse, skirtame L. van Bethoveno 250-osioms 

gimimo metinėms, dalyvavo 7 kl. mokinys P. Ušinskis (mokyt. R. Sližienė), Ia gimn. kl. mokinės G. Roduner 

(mokyt. L. Mameniškytė) ir M. Vedeckytė (mokyt. M. Kaubrienė). Konkursą organizavo Klaipėdos Stasio 

Šimkaus konservatorija. P. Ušinskis ir M. Vedeckytė laimėjo 3 vietas, G. Roduner ‒ diplomą.  

Balandžio 19 d. virtualiame susitikime su savanoriu, skautu, istorijos mokytoju S. Staponkumi dalyvavo Ib ir 

II gimn. kl. mokiniai. Susitikimą organizavo ugdymo karjerai konsultantė G. Kielaitė. 

Balandžio 20 d. 2 kl. mokiniai ir mokyt. L. Škėlienė dalyvavo Kultūros paso renginyje spektaklyje „Milžinas 

Mažylis“, kurį organizavo Kauno miesto kamerinis teatras, ir virtualioje AB „Swedbank“ pamokoje „Pamokos 

kitaip“. 

Balandžio 20 d. Lietuvos mokinių geografijos olimpiados I etape nuotoliniu būdu dalyvavo mokyt. L. 

Kundrotienės paruošti mokiniai D. Brazaitis, M. Dudnikas 7 kl., J. Drakšas, V. Verbaitė 8 kl. D. Brazaitis pateko 

į olimpiados II turą. 

Balandžio 20 d. paskelbti Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos organizuoto konkurso „Pasaulis 

muzikos vaizdais“ rezultatai. 7 kl. mokinys P. Ušinskis (mokyt. R. Sližienė) laimėjo 1 vietą ir specialiąją 

nominaciją „Už ryškiausią programinio kūrinio interpretaciją“.  



Balandžio 20, 21, 27, 28 d. nuotoliniu būdu vyko 5‒8 ir I‒IV gimn. kl. trišaliai (mokytojas-mokinys-tėvai) 

susitikimai. 

Balandžio 20‒25 d. vyko virtualus I tarptautinis styginių instrumentų atlikėjų konkursas „String Premium 

2021“ (Rusija), kuriame mokyt. R. Marozienės II gimn. kl. mokinys M. Ulberkis laimėjo 1 vietą. 

Balandžio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filiale, „Aido“ bibliotekoje atidaryta mokyt. 

J. Šaltės, J. Budrienės ir L. Narušienės mokinių kūrybinių darbų paroda „Paukšteliai giesmininkai“. 

Balandžio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekoje surengta Šiaulių miesto 7 klasių mokinių olimpiados 

darbų paroda, kurioje eksponuoti A. Kavaliauskaitės ir O. Olišausko darbai (mokyt. V. Lesauskienė).  

Balandžio 22 d. nuotolinėje Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje dalyvavo 5 kl. mokinės S. Gabriūnaitė ir I. 

Varkalytė (mokyt. J. Šaltė). S. Gabriūnaitė užėmė 3 vietą. 

Balandžio 22 d. Lietuvos mokinių 7 klasių nacionalinėje geografijos olimpiadoje gimnazijai atstovavo 

mokinys D. Brazaitis (mokyt. L. Kundrotienė).  

Balandžio 22 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vyko IV respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių 

konkursas „Dainos sparnais“, kuriame dalyvavo vokalinis tercetas R. Bunevičiūtė 8 kl., R. Maižvilaitė, S. 

Petrulytė Ia gimn. kl. (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Gučienė). 

Balandžio 22 ir 23 d. vyko mokinių priėmimas į 1 klasę. 

Balandžio 23 d. nuotoliniame IV tarptautiniame kamerinės muzikos festivalyje-konkurse „M. K. Oginskio 

kūrybos perlai 2021“, kurį organizavo Plungės meno mokykla, dalyvavo mokyt. B. Smiltinikienės paruošti 

mokiniai: A. Balsytė II gimn. kl., L. Repšys III gimn. kl. (koncertm. K. Drakšienė) ir K. Fokaitė IV gimn. kl. 

(koncertm. I. Tautkuvienė). 

Balandžio 23 d. paskelbti Šiaulių regiono priešmokyklinio ugdymo ir 1‒2 klasių mokinių  projekto / konkurso 

,,Kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas kuriant pasaką“ rezultatai. Renginį organizavo gimnazija. Mokyt. L. 

Škėlienės 2 kl. mokinė K. Marcinkevičiūtė laimėjo 1 vietą, o  I. Varkalytė ‒ 2 vietą.  

Balandžio 23 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje fotografijos parodos „Nuotaikos“ 

pristatymo koncerto programoje dalyvavo mokyt. N. Prascevičienės mokiniai P. Ubartas 6 kl., A. Juška Ia gimn. 

kl., U. Krikščiūnaitė II gimn. kl. (koncertm. D. R. Šulcaitė) ir mokyt. M. Markevičienės mokinys J. Vozbutas Ia 

gimn. kl. Paroda surengta vykdant projektą „Kelio žvaigždė“. 

Balandžio 23 d. gimnazijos mokiniai (15) pateikė fotografijas Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Saulutė“ organizuotam respublikiniam virtualių nuotraukų projektui-keliaujančiai parodai „Šešėlis šviesoje 

XXI“. Mokinių mokytojos fotografijos būrelių vadovės V. Lesauskienė ir A. Juškaitė.   

Balandžio 23 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje organizuotame X respublikiniame 

ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ dalyvavo mokyt. Ž. Stanelienės merginų trio R. 

Bunevičiūtė 8 kl., R. Maižvilaitė, S. Petrulytė Ia gimn. kl. ir laimėjo 3 vietą. 

Balandžio 25 d. Ia gimn. kl. mokinys J. Vozbutas (mokyt. M. Markevičienė) kartu su smuikininke A. Gerčaite, 

kuri mokosi Drezdene (Vokietija), dalyvavo tarptautiniame konkurse „The best“ Vokietijoje ir laimėjo Grand 

Prix.  

Balandžio 25 d. mokyt. M. Markevičienės mokiniai dalyvavo I virtualiame tarptautiniame akordeonistų 

festivalyje-konkurse „Accordion Star International 2021“, kuris vyko JAV. 7 kl. mokinys M. Dudnikas gavo 

dalyvio padėką, o duetas „Ultra“ (J. Vozbutas Ia gimn. kl. ir O. Lukauskaitė IV gimn. kl.) pelnė diplomą.    

Balandžio 26 d. mokyt. I. Kudinovos 6 kl. mokinys P. Petrutis dalyvavo virtualiame I tarptautiniame jaunųjų 

atlikėjų konkurse „Secondo strumento“ (Antrasis instrumentas), kuris vyko Gardine (Baltarusija). Mokyt. I. 

Kudinova buvo pakviesta į šio konkurso vertinimo komisiją. P. Petrutis laimėjo 1 vietą ir buvo apdovanotas 

specialiu diplomu „Žiuri simpatijos“. 

Balandžio 26 d. 4 kl. mokiniai ir mokyt. A. Adomaitytė dalyvavo virtualioje AB „Swedbank“ pamokoje 

„Pamokos kitaip“. 

Balandžio 27 d. I respublikiniame liaudies instrumentų atlikėjų konkurse „Skambėkime 2021“, kurį rengė 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, II gimn. kl. mokinė E. Tomašūnaitė (mokyt. R. Vaišnorienė, L. 

Andriuškienė) laimėjo 2 vietą, mokyt. A. Bernoto Ia gimn. kl. mokinė U. Džiovelytė ‒ 1 vietą, Ib gimn. kl. 

mokinys E. Jankus ‒ 3 vietą (koncertm. L. Filimonenko). 

Balandžio 27 d. 2 kl. mokiniai (mokyt. L. Škėlienė) dalyvavo Kultūros paso renginyje, literatūrinėje 

edukacijoje su Kotryna Zyle „Mažas kaip vabalėlis“.  

Balandžio 27 d. menų egzamino dailės krypties kūrybinių darbų pristatymas.  

Balandžio 28 d. 3 kl. mokiniai (mokyt. J. Butenienė) dalyvavo Kultūros paso renginyje, literatūrinėje 

edukacijoje su Kotryna Zyle „Mitinių būtybių slėptuvės“.  



Balandžio 28 d. mokyt. Ž. Stanelienės vokalinis ansamblis: R. Bunevičiūtė 8 kl., R. Maižvilaitė ir S. Petrulytė 

Ia gimn. kl. pateikė vaizdo įrašą II respublikiniam jaunųjų dainininkų ansamblinio muzikavimo konkursui, kurį 

organizavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.  

Balandžio 28 d. įvyko virtualus Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Tau, Mama“. Dalyvius 

vertino mokyt. B. Smiltinikienė, J. Minkevičiūtė, Ž. Stanelienė. Diplomus ir padėkas apipavidalino mokyt. A. 

Juškaitė. 

Balandžio 28 d. prasidėjo NŠA vykdomo projekto „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir 

komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ mokymai skaitmeninei kompetencijai tobulinti, 

kuriuose dalyvavo 5 mokytojai ir bendrojo ugdymo skyriaus vedėja N. Brazaitienė.   

Balandžio 29 d. 8 kl. mokiniai (mokyt. N. Januškienė) muzikos istorijos pamokos metu nuotoliniu būdu 

dalyvavo susitikime-knygos „Didžėjaus Senio užrašai. Persona non grata“ pristatyme su jos autoriumi R. Volodka 

ir publicistu R. Jakučiu. Renginį inicijavo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialas „Šaltinėlio“ 

biblioteka.  

Balandžio 29 d. 4 kl. mokiniai K. Marcinkevičiūtė ir N. Virmauskis (mokyt. A. Adomaitytė) dalyvavo 

nuotoliniame edukaciniame renginyje „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“, kurį organizavo Biržų rajono švietimo 

pagalbos tarnyba. 

Balandžio 29 d. Šiaulių miesto 4 klasių mokinių matematikos konkurse „Virusas ‒ inžinerija“ gimnazijai 

atstovavo 4 kl. mokiniai V. Dubinaitė, K. Karpinaitė, J. V. Katkus, N. Samulionytė (mokyt. A. Adomaitytė).  

Balandžio 30 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje organizuotame II respublikiniame 1‒4 

klasių kanklininkų konkurse „Dainuojančios kanklės 2021“ 1 kl. mokinė V. Gasaitytė laimėjo 2 vietą, 2 kl. 

mokinė E. Stankutė ‒ 3 vietą. Mokines konkursui paruošė mokyt. L. Andriuškienė. 

Balandžio 30 d. III tarptautiniame Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkurse, kurį organizavo Šiaulių 1-oji 

muzikos mokykla, dalyvavo mokyt. M. Kaubrienės mokiniai A. A. Marozas 4 kl., M. Vedeckytė Ia gimn. kl. ir 

mokyt. R. Sližienės 7 kl. mokinys P. Ušinskis. M. Vedeckytė apdovanota Laureato diplomu, berniukai ‒ 

diplomais. 

Balandžio 30 d. Kaune VDU Muzikos akademijoje organizuotame IV tarptautiniame konkurse „Daina 

miestui“ dalyvavo mokyt. B. Smiltinikienės mokinės A. Balsytė II gimn. kl. (koncertm. K. Drakšienė) ir K. 

Fokaitė IV gimn. kl. (koncertm. I. Tautkuvienė) ir mokyt. R. Sližienės 7 kl. mokinys P. Ušinskis. A. Balsytė ir P. 

Ušinskis laimėjo 2 vietas. 

Balandžio 30 d. 2 klasės mokinių mamytėms virtualų sveikinimą mamyčių dienos proga paruošė mokytojos 

L. Škėlienė, Ž. Stanelienė, V. Gučienė, J. Budrienė. Filmuką montavo mokytoja G. Každailytė.  

Gegužės 2 d. Motinos dienai gimnazijos bendruomenės mamoms virtualų sveikinimą sukūrė A. Motiejūnaitė 

Ia gimn. kl., A. Balsytė II gimn. kl., L. Repšys III gimn. kl., jiems padėjo neformaliojo švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas A. Bernotas, mokyt. G. Každailytė ir gimnazijos mokiniai. 

Gegužės 2 d. Šiaulių Venclauskių namuose vykusiame Motinos dienai skirtame koncerte „Melodijos mamai“ 

grojo mokyt. N. Prascevičienės mokiniai A. Juška Ia gimn. kl. ir U. Krikščiūnaitė II gimn. kl., mokyt. M. 

Markevičienės mokiniai M. Dudnikas 7 kl. ir M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl., mokyt. D. Vasauskienės mokinės 

G. Janauskytė 4 kl., A. Janauskytė 6 kl. ir mokyt. R. Storožišinienės mokinė M. Janauskytė 5 kl.  

Gegužės 3 d. Prancūzijoje vykusiame VIII tarptautiniame konkurse „Les étoiles Sancybérie“ M. Dudnikas 7 

kl. (mokyt. M. Markevičienė) laimėjo 2 vietą. Kvietimą dalyvauti šiame renginyje Motiejus įgijo laimėjęs 1 vietą 

konkurse „Naujene 2021“. 

Gegužės 4 d. 4 kl. mokiniai (mokyt. A. Adomaitytė) dalyvavo e-NMPP ir atliko skaitymo testą. 

Gegužės 4–5 d. vyko liaudies instrumentų metodinės grupės organizuota respublikinė metodinė-praktinė 

konferencija „Šiuolaikinė liaudies instrumentų pedagogika: iššūkiai ir galimybės“. 

Gegužės 5 d. Ia, Ib ir II gimn. kl. mokiniai (8) dalyvavo Tarptautinės jaunimo solidarumo dienos minėjimo 

renginyje. Kartu su mokiniais su kitomis mokyklomis (Šiaulių sporto gimnazija, Telšių „Džiugo“ gimnazija) 

virtualiai bendravo neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas A. Bernotas, soc. pedagogė V. 

Alasauskienė ir IT specialistas Ž. Simelis. 

Gegužės 5 d. 5 kl. mokiniai (kl. vadovas G. Nemeikšis) dalyvavo nuotoliniame edukaciniame užsiėmime 

„Katinų karalystė“. Panaudotos Kultūros paso lėšos. Mokyt. G. Kielaitė į renginį integravo žmogaus ir gamtos 

pamokos temą apie naminius gyvūnus.  

Gegužės 5 d. mokyt. R. Valiukienė, G. Nemeikšis, R. Jonaitienė, O. Girjotienė surengė konkursą 

„Protonautai“, kuriame dalyvavo Ia, Ib, II ir III gimn. kl. mokinių atstovų komandos. 

Gegužės 5–7 d. 58-ajame tarptautiniame akordeonistų konkurse „Klingenthal 2021“ (Vokietija) dalyvavo 

akordeonistas J. Vozbutas Ia gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė), kuriam talkino smuikininkė A. Gečaitė. 



Gegužės 6 d. 4 kl. mokiniai (mokyt. A. Adomaitytė) dalyvavo e-NMPP ir atliko matematikos testą. 

Gegužės 6 d. gimnazijos akordeono metodinė grupė organizavo virtualų Šiaulių regiono muzikos ir meno 

mokyklų akordeonistų koncertą „Mes švenčiame“, skirtą Pasaulinei akordeono dienai paminėti. Ta proga 

akordeonistas J. Vozbutas susitiko Italijoje su akordeono gamintojais ir įgijo naują instrumentą už lėšas, laimėtas 

projekte.  

Gegužės 6 d. Biržuose įvyko virtualus III tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas, skirtas 

akordeonininko A. Ločerio 95-osioms gimimo metinėms, kuriame puikiai pasirodė gimnazijos jaunieji atlikėjai. 

4 Grand Prix savo kategorijose laimėjo G. Janauskytė 4 kl. (mokyt. D. Vasauskienė), J. Vozbutas Ia gimn. kl. ir 

duetai M. Dudnikas 7 kl. ir M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl., „Ultra“, kuriame groja J. Vozbutas ir abiturientė O. 

Lukauskaitė (mokyt. M. Markevičienė). 1 vietas laimėjo N. Rimkus III gimn. M. (mokyt. J. Markevičius), 

ansamblis „Sesės“, kuriame muzikuoja trys sesutės Janauskytės (mokyt. D. Vasauskienė), Dudnikas, M. 

Dambrauskaitė ir kvartetas „Sondeckiukai“: J. Vozbutas, M. Dambrauskaitė, N. Rimkus, O. Lukauskaitė (mokyt. 

M. Markevičienė). Visi šie atlikėjai pakviesti dalyvauti koncerte Biržų pilyje. 2 vietas laimėjo A. Janauskytė 6 

kl. (mokyt. D. Vasauskienė) ir N. Motiejūnaitė (mokyt. M. Markevičienė).    

Gegužės 6 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Spaudos atgavimui skirtame renginyje-

leidinio „Ko mums šiandien trūksta? Povilo Višinskio publicistika“ pristatyme grojo mokyt. R. Sližienės mokiniai 

E. M. Pauliukonytė 6 kl. ir P. Ušinskis 7 kl. Mokyt. R. Sližienė padovanotu leidiniu pasidalijo su gimnazijos 

biblioteka.   

Gegužės 7 d. gimnazijoje įvyko virtualus VI respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Saulėtos gaidos“, kurį 

organizavo fortepijono metodinė grupė ir jos pirmininkė M. Kaubrienė. Dalyvių pasirodymus vertino komisija: 

VDU Muzikos akademijos Fortepijono katedros vedėjas doc. D. Račys, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 

fortepijono mokytoja ekspertė V. Ruzgienė ir gimnazijos fortepijono mokytoja ekspertė L. Mameniškytė. 

Laureatais tapo: A. A. Marozas 4 kl. (mokyt. M. Kaubrienė), E. M. Pauliukonytė 6 kl., P. Ušinskis 7 kl. (mokyt. 

R. Sližienė), diplomantais ‒ K. Marcinkevičiūtė 4 kl. (mokyt. V. Gučienė), D. Daukšaitė 6 kl. (mokyt. R. 

Sližienė). E. M. Pauliukonytė apdovanota specialiu diplomu už geriausią lietuvių kompozitoriaus kūrinio 

atlikimą.    

Gegužės 7 d. 1 kl. mokiniai ir mokyt. A. Mockuvienė dalyvavo virtualioje edukacijoje „Pingvinai. Kuo mes 

panašūs?“, kurią organizavo Lietuvos jūrų muziejus. Renginiui panaudotos Kultūros paso lėšos. 

Gegužės 7 d. Ib gimn. kl. mokinė R. H. Vaicekauskaitė (mokyt. J. Šaltė) dalyvavo nuotolinėje Lietuvos 

mokinių dailės olimpiados nugalėtojų pagerbimo šventėje. 

Gegužės 8 d. mokyt. I. Tautkuvienės mokinės M. Masilionytė 2 kl., L. Tvarijonavičiūtė 3 kl., A. Čiužaitė 6 kl. 

dalyvavo Šiaulių Dainų muzikos mokykloje organizuotame IV tarptautiniame festivalyje „Programinį muzika 

fortepijonui“.  

Gegužės 10 d. 8 kl. mokiniai NMPP ir atliko lietuvių kalbos testą.  

Gegužės 10 d. paskelbti virtualaus Čekijos akordeonistų konkurso rezultatai. Konkurse Ia gimn. kl. 

akordeonistas J. Vozbutas (mokyt. M. Markevičienė) laimėjo 1 vietą. 

Gegužės 10 d. I tarptautiniame pianistų konkurse „Vengriška rapsodija“, kurį organizavo Vengrija ir 

Kazachstanas, dalyvavo mokyt. I. Tautkuvienės 6 kl. mokinė A. Čiužaitė. Mokinė laimėjo 1 vietos laureato 

diplomą. 

Gegužės 11 d. 8 kl. mokiniai (kl. vadovė L. Kundrotienė) dalyvavo nuotoliniame edukaciniame užsiėmime 

„Mados užkulisiai: kaip kuriama, parduodama ir dėvima mada, ir ką tai reiškia kiekvienam iš mūsų“. Panaudotos 

Kultūros paso lėšos.  

Gegužės 12 d. mokyt. J. Minkevičiūtės mokiniai surengė koncertą „Vargonai, gauskit“. 

Gegužės 14 d. prie Sukilėlių kalnelio vyko Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos organizuoto 

Šiaulių miesto gimnazijų moksleivių esė konkurso „Koks yra lietuvių tautos charakteris“ laureatų pagerbimo 

renginys. Tarp 10 geriausių darbų ir gimnazijos mokinių A. Balsytės II gimn. kl. ir E. Buitvidaitės IV gimn. kl. 

(mokyt. V. Šilerienė) rašiniai. Po konkurso darbai buvo eksponuojami visuomenei Šiaulių miesto autobusų 

stotelėse.   

Gegužės 15 d. 1 kl. mokiniai ir mokyt. A. Mockuvienė dalyvavo virtualioje Alytaus miesto teatro ir Alytaus 

Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vykdomo projekto „KnygAntinas. Pas vaikus“ edukacijoje „Kupriukas 

muzikantas“.  

Gegužės 15 d. Kauno pirmosios muzikos mokyklos organizuotame X respublikiniame jaunųjų atlikėjų 

harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a cappella konkurse „Oi žiba žiburėlis“ dalyvavo mokyt. Ž. Stanelienės 

merginų trio R. Bunevičiūtė 8 kl., R. Maižvilaitė ir S. Petrulytė Ia gimn. kl. Vokalinis ansamblis buvo apdovanotas 

2 vietos diplomu.   



Gegužės 15 d. vokalinis tercetas  R. Bunevičiūtė 8 kl., R. Maižvilaitė, S. Petrulytė Ia gimn. kl. dalyvavo II 

respublikiniame jaunųjų dainininkų ansamblinio muzikavimo konkurse Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje 

(II laipsnio diplomas). Mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Gučienė. 

Gegužės 20 d. 1 kl. mokiniai su mokyt. J. Budriene dalyvavo piešinių parodoje Šiaulių KC Laiptų galerijoje. 

Gegužės 20 d. pasibaigė tarptautinio akordeonistų konkurso „Concord of sounds 2021“, kuris vyko Latvijoje, 

dalyvių vertinimas. Mokyt. M. Markevičienės duetas „Ultra“ J. Vozbutas Ia gimn. kl. ir O. Lukauskaitė IV gimn. 

kl. laimėjo Grand prix, M. Dudnikas 7 kl. ir kvartetas „Sondeckiukai“ (J. Vozbutas, M. Dambrauskaitė, N. 

Rimkus, O. Lukauskaitė) ‒ 1 vietą, duetas M. Dudnikas 7 kl. ir M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl. ‒ 2 vietą, M. 

Dambrauskaitė ‒ 3 vietą, mokyt. J. Markevičiaus 5 kl. mokinė N. Motiejūnaitė ir III gimn. kl. mokinys N. Rimkus 

‒ 2 vietą.  

Gegužės 21 d. ciklo „Saulės vasaros koncertai“ koncerte „Skambėkite, trimitai“ su Šiaulių miesto pučiamųjų 

orkestru (meno vadovas ir dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga) dalyvavo L. Repšys III gimn. kl. 

(mokyt. B. Smiltinikienė). 

Gegužės 21 d. gimnazijoje vyko Paskutinio skambučio šventė. Paskutinis skambutis nuskambėjo 75-osios 

laidos abiturientams. Šventę kūrė neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus darbuotojai, 1 kl. (mokyt. A. 

Mockuvienė), III gimn. kl. mokiniai (vadovė V. Šilerienė), mokinių tarybos nariai. Grojo J. Vozbutas Ia gimn. 

kl. (mokyt. M. Markevičienė), M. Ulberkis II gimn. kl. (mokyt. R. Marozienė, koncertm. D. R. Šulcaitė). 

Gegužės 21 d. mokyt. I. Tautkuvienės paruošti ansambliai: 3 kl. mokiniai L. Tvarijonavičiūtė ir J. J. Sadauskas, 

4 kl. mokiniai A. Mockutė ir A. Jarmalavičiūtė dalyvavo nuotoliniame renginyje-koncerte „Lietuvoje gyvenančių, 

gyvenusių tautinių mažumų muzikinė kūryba“. 

Gegužės 22 d. mokyt. M. Kaubrienės paruoštas fortepijoninis ansamblis G. Roduner ir M. Vedeckytė Ia gimn. 

kl. dalyvavo respublikiniame pianistų solistų ir ansamblių konkurse „Amžinybe alsuojanti muzika“, kurį 

organizavo Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. Ansamblis tapo konkurso laureatu.  

Gegužės 24 d. gimnazijoje lankėsi LR Seimo narys S. Tumėnas su padėjėju N. Brazausku, kurie susitiko su 

Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos darbų konkurso „Laimė neįmanoma be tėvynės laisvės“ 1 vietos 

laimėtoju L. Šėferiu, konkursui mokinius rengusiomis mokyt. V. Lesauskiene, J. Budriene, gimnazijos direktore 

R. Maroziene. Susitikimo metu svečiai padovanojo išleistą konkurso dalyvių kūrybinių darbų leidinį, kuriame 

puikuojasi ir trijų gimnazijos mokinių piešiniai.     

Gegužės 25 d. gimnazijos bibliotekoje surengta mokyt. J. Budrienės 1 ir 2 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Pražydo sodai“. 

Gegužės 27 d. 2 kl. mokiniai (mokyt. L. Škėlienė) ir 4 kl. mokiniai (mokyt. A. Adomaitytė) dalyvavo 

respublikiniame 1‒4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurse „Super tėtis“, kurį organizavo Mažeikių 

„Ventos“ progimnazija. 

Gegužės 28 d. paskelbti respublikinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso „Mano gamtos sapnai“, „Aš 

ir mano pajūris“ pirmojo etapo laureatai. Jais tapo A. Jurgeliūnaitė 6 kl., R. Korsakaitė, A. Atstopaitė 7 kl. (mokyt. 

V. Lesauskienė), M. Augėnaitė II gimn. kl. (mokyt. A. Juškaitė). 

Gegužės 28 d. ciklo „Saulės vasaros koncertai“ koncerte „Nuo estrados iki roko“ su Šiaulių miesto pučiamųjų 

orkestru (meno vadovas ir dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga) dalyvavo A. Balsytė II gimn. kl. 

(mokyt. B. Smiltinikienė). 

Gegužės 28 d. Šiaulių miesto ir rajono 5‒12 klasių mokinių virtualioje kompiuterinių piešinių parodoje-

konkurse „Gamta ‒ vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“, kurį organizavo Šiaulių Gegužių 

progimnazija, 5 kl. mokinės D. Varvolytės darbas apdovanotas Laureato diplomu. Mokinę konkursui paruošė 

mokyt. R. Jonaitienė. 

Gegužės 29 d. vyko nuotolinis I respublikinis Vaclovo Paketūro kanklių atlikėjų konkursas, kuriame dalyvavo 

II gimn. kl. mokiniai M. Ulberkis (mokyt. R. Marozienė) ir E. Tomašūnaitė (mokyt. L. Andriuškienė, R. 

Vaišnorienė). Konkursą organizavo Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, mokiniams akompanavo koncertm. 

D. R. Šulcaitė. M. Ulberkis laimėjo 1 vietą, E. Tomašūnaitė gavo diplomą. 

Gegužės 31 d. E. Tomašūnaitė II gimn. kl. (mokyt. L. Andriuškienė, R. Vaišnorienė, koncertm. D. R. Šulcaitė) 

dalyvavo I respublikiniame konkurse „Tautiniai gaidų raštai“, kurį organizavo Kauno 1-oji muzikos mokykla. 

Mokinė laimėjo 1 vietą. 

Gegužės 31 d. III gimn. kl. mokiniai, kl. vadovė V. Šilerienė ir mokyt. G. Kielaitė dalyvavo nuotoliniame 

Kultūros paso paslaugų edukaciniame užsiėmime „Jei galiu aš ‒ gali ir tu“.   

Gegužės 31 d. 4 kl. mokiniai su kl. mokytoja A. Adomaityte vyko į Žagarę ir dalyvavo edukaciniame 

užsiėmime „Kaliausių fabrikėlis“.  



Gegužės 31 d. gimnazijos tarybos pirmininkė M. Markevičienė, direktorė R. Marozienė ir gimnazijos 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui H. Šaulys dalyvavo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 80-mečio 

šventiniame koncerte Vilniaus rotušėje ir pasveikino su jubiliejumi.  

Birželio 1 d. paskelbti antrojo respublikinio mokinių piešinių konkurso „Regiu muziką“ rezultatai ir atidaryta 

virtuali dalyvių kūrybinių darbų paroda. Puikiai buvo įvertinti ir gimnazijos mokinių konkursui pristatyti piešiniai. 

Mokyt. V. Lesauskienės paruoštų mokinių laimėtojų sąrašas: A. Kavaliauskaitė 7 kl., R. H. Vaicekauskaitė Ib 

gimn. kl. ‒ 1 vietos, R. Korsakaitė 7 kl., M. Ruminaitė Ib gimn. kl. ‒ 2 vietos, A. Atstopaitė, O. Olišauskas 7 kl. 

‒ 3 vietos. Mokyt. R. Damskio mokinė E. Dapkutė 6 kl. ir mokyt. J. Šaltės mokinė B. Sturys II gimn. kl. laimėjo 

2 vietas, mokyt. A. Juškaitės mokinė K. Mickutė Ia gimn. kl. ‒ 3 vietą. Vertinimo komisija nepagailėjo ir 

nominacijų gimnazijos mokiniams: „Už žaismingą liaudiškos dainos nuotaikos perteikimą“ P. Korsakaitė 5 kl., 

„Už šiuolaikišką liaudies dainos interpretaciją“ M. Gelžinytė 5 kl. (mokyt. L. Narušienė), „Už dekoratyvumą“ M. 

Baldauskas 6 kl. (mokyt. R. Damskis), „Už švelnaus muzikos skambesio perteikimą“ G. Kamarauskaitė 8 kl. 

(mokyt. J. Budrienė), „Už muzikinės nuotaikos perteikimą“ A. Vičaitė 7 kl., G. Kavaliauskaitė Ia gimn. kl.  

(mokyt. V. Lesauskienė), L. Bartkutė II gimn. kl. (mokyt. J. Šaltė), „Už įtaigią roko muzikos vizualizaciją“ J. 

Giceviča Ia gimn. kl. (mokyt. A. Juškaitė), „Už ekspresyvumą“ L. Šėferis II gimn. kl., „Už įdomią temos 

interpretaciją“ I. Stangevičiūtė III gimn. kl., „Už grafišką muzikinės temos perteikimą“ E. Grušaitė III gimn. kl. 

(mokyt. J. Šaltė).  

Birželio 1 d. popietę aikštėje prie Šiaulių miesto savivaldybės vyko gimnazijos ir UAB „Rūta“ organizuota 

projekto „Spalvingai saldi fantazija Šiauliams“ meninė akcija-koncertas „Sukurk skaniausią pasaulyje saldainį“. 

Akcijos idėjos autorės mokyt. L. Narušienė ir renginio vedėja R. Sližienė. Akcijos metu koncertavo mokyt. M. 

Markevičienės, J. Markevičiaus, D. Vasauskienės ir R. Storožišinienės mokiniai. Veiklose dalyvavo gimnazijos 

pradinių klasių mokiniai su mokyt. J. Budriene, J. Šalte, L. Narušiene, L. Škėliene, J. Buteniene, A. Adomaityte 

ir mažieji šiauliečiai. Po renginio gimnazijos direktorė R. Marozienė ir meninio ugdymo skyriaus vedėja I. 

Motekaitienė dalyvavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 50-mečio minėjimo šventiniame koncerte. 

Birželio 1 d. įvyko Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas I respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Viva 

musica 2021“, kurį organizavo Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai kartu su partneriais VDU Muzikos 

akademija ir mūsų gimnazija. Fortepijono kategorijoje dalyvavo ir laimėjo 2 vietas mokyt. M. Kaubrienės 

mokinys A. A. Marozas 4 kl., mokyt. R. Sližienės mokiniai D. Daukšaitė 6 kl. ir P. Ušinskis 7 kl. 3 vietas gavo 

E. M. Pauliukonytė 6 kl. ir T. Keras 4 kl. (mokyt. R. Sližienė). Liaudies instrumentų kategorijoje gimnazijai 

atstovavo ir laimėjo 1 vietas A. Gegeckaitė 7 kl. (mokyt. R. Marozienė, R. Vaišnorienė) ir E. Tomašūnaitė II 

gimn. kl. (mokyt. L. Andriuškienė, R. Vaišnorienė). Šios kategorijos Grand prix laimėtojas ‒ mokyt. R. 

Marozienės II gimn. kl. mokinys M. Ulberkis. Mokiniams akompanavo koncertm. D. R. Šulcaitė.  

Birželio 1 d. paskelbti respublikinio vaikų muzikos, šokio ir teatro festivalio-konkurso „Vaikai vaikams“, 

kuriame A. Balsytė II gimn. kl. (mokyt. B. Smiltinikienė) laimėjo laureato diplomą. Tą pačią dieną paskelbti 

konkurso „Talentų vasaros stovyklos“ rezultatai, A. Balsytė užėmė 3 vietą. 

Birželio 2 d. ciklo „Saulės vasaros koncertai“ koncerte „Vasarą pasitinkant“ su Šiaulių bigbendu (meno 

vadovas ir dirigentas R. Ašmanis) muzikavo gimnazijos mokiniai: K. Fokaitė IV gimn. kl. (mokyt. B. 

Smiltinikienė), M. Dambrauskaitė, J. Vozbutas Ia gimn. kl., M. Dudnikas 7 kl., O. Lukauskaitė IV gimn. kl. 

(mokyt. M. Markevičienė), P. Ubartas 6 kl., A. Juška Ia gimn. kl., U. Krikščiūnaitė II gimn. kl. (mokyt. N. 

Prascevičienė).    

Birželio 2 d. Venclauskių namo-muziejaus „Našlaičių sode“ aplinkoje tęsėsi projektas „Spalvingai saldi 

fantazija Šiauliams“ vykdant koncertą ir aukštesniųjų klasių mokinių plenerą. Plenerą organizavo mokyt. J. 

Budrienė, J. Šaltė, L. Narušienė, A. Juškaitė. Koncertavo mokyt. M. Markevičienės, J. Markevičiaus, D. 

Vasauskienės, R. Storožišinienės, R. Sližienės, M. Kaubrienės, N. Prascevičienės mokiniai.  Gimnazijos direktorė 

R. Marozienė įteikė dailės olimpiadų ir konkursų dalyviams apdovanojimus. UAB „Rūta“ direktorius R. Pridotkas 

ir gamybos direktorius R. Gluodas dalyvius vaišino saldainiais. Renginį vedė R. Sližienė, įgarsino Ž. Simelis. 

Birželio 3 d. gimnazijos direktorė R. Marozienė dalyvavo Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vykusioje 

penktoje tinklalaidėje. R. Marozienė kanklėmis atliko muzikinį kūrinį ir dalijosi mintimis apie kanklių ansamblius 

ir jų istoriją.   

Birželio 4 d. ciklo „Saulės vasaros koncertai“ koncerte „Džiazuojantis orkestras“ su Šiaulių miesto pučiamųjų 

orkestru (meno vadovas ir dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga) dalyvavo mokyt. D. Vasauskienės 

mokinės G. Janauskytė 4 kl. ir A. Janauskytė 6 kl., mokyt. R. Storožišinienės 5 kl. mokinė M. Janauskytė 

(ansamblio sudėtyje), mokyt. B. Smiltinikienės II gimn. kl. mokinė A. Balsytė.  



Birželio 4 d. paskelbti respublikinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso „Mano gamtos sapnai“, „Aš ir 

mano pajūris“ II etapo laureatai. Laureate tapo A. Jurgeliūnaitė 6 kl., jos darbas dalyvavo II etapo laureatų darbų 

parodoje. 

Birželio 4 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko mokyt. R. Sližienės mokinių koncertas „Sveika, vasara!“. Koncerte 

buvo pristatytas filmas, kurį suskurti įkvėpė mokinių dalyvavimas XIII tarptautiniame virtualiame programinės 

pjesės festivalyje „Muzika ‒ vaizduojamasis garsų pasaulis. Gyvūnai mene“. Šį festivalį organizavo Vilniaus 

savivaldybės Grigiškių meno mokykla. 

Birželio 7 d. pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis dalyvavo STEAM edukacijoje Šiaulių botanikos 

sode. 

Birželio 8 d. 1‒3 klasių mokiniai su savo mokytojomis dalyvavo STEAM edukacijoje Šiaulių jaunųjų 

gamtininkų centre bei aplankė Katinų muziejų. 

Birželio 8 d. gimnazijoje vyko 4 kl. (mokyt. A. Adomaitytė) mokslo metų ir pradinio išsilavinimo pažymėjimų 

įteikimo šventė. 

Birželio 8 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 2 kl. mokinių (mokyt. L. Škėlienė) piešinių paroda „Svajonių 

vasara“. 

Birželio 9 d. 3 kl. mokiniai (5) su mokyt. J. Buteniene dalyvavo Šiaulių Rasos progimnazijoje virtualiai 

vykusioje kūrybinių užduočių popietėje „Žaidimų mozaika“ ir vykdė STEAM veiklas. 

Birželio 10‒17 d. mokyt. J. Minkevičiūtė ir N. Januškienė dalyvavo gimnazijos vykdomo Erasmus+KA1 

projekto „Kultūros paveldo ugdymas ir skaitmeninės aplinkos puoselėjimas pasitelkiant europietišką patirtį“ 

išvykoje į Kiprą. Mokytojos Nicosijos mieste dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Birželio 11 d. ciklo „Saulės vasaros koncertai“ koncerte „Skambios meilės melodijos“ su Šiaulių miesto 

pučiamųjų orkestru (meno vadovas ir dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga) dalyvavo mokyt. R. 

Sližienės mokiniai E. M. Pauliukonytė, D. Daukšaitė 6 kl., P. Ušinskis 7 kl., mokyt. A. Bernoto mokinė U. 

Džiovelytė Ia gimn. kl., mokyt. R. Vaišnorienės ir R. Marozienės mokiniai A. Gegeckaitė 7 kl. ir M. Ulberkis II 

gimn. kl., koncertm. L. Filimonenko ir D. R. Šulcaitė.  

Birželio 11 d. III tarptautinio A. Ločerio vardo akordeonistų konkurso laureatų koncerte Biržų pilyje dalyvavo 

gimnazistai ir lydintys mokyt. M. Markevičienė, D. Vasauskienė, L. Narušienė. 

Birželio 11 d. 5 kl. mokiniai su kl. vadovu G. Nemeikšiu dalyvavo edukacinėje veikloje „Sportinis laisvalaikis“ 

Šiaulių Rėkyvos gyvenvietėje.  

Birželio 14‒22 d. vyko metodinių grupių mokytojų susitikimai su gimnazijos direktore R. Maroziene, kuriuose 

buvo aptartos mokslo metų eigoje kilusios problemos, mokymo priemonių užtikrinimas, gimnazijos strateginio 

plano įgyvendinimas ir perspektyva.  

Birželio 15 d. tarptautinėje praktinėje mokinių informacinių technologijų konferencijoje MIK-14 nuotoliniu 

būdu dalyvavo 6 kl. mokinys P. Petrutis (mokyt. R. Jonaitienė). 

Birželio 15 d. ir 16 d. gimnazijos mokinių mama J. Aldukevičiutė-Janauskienė kartu ŠPRC mokiniais pravedė 

muzikinę-istorinę viktoriną „Aš labai myliu Lietuvą“ gimnazijos mokiniams. 

Birželio 17 d. gimnazijos mokytojų komanda (7) vyko į Vilnių ir dalyvavo forume „Mokymasis 

bendruomenėje“, kurį organizavo asociacija „Kūrybinės jungtys“.  

Birželio 17 d. III gimn. kl. mokiniai su kl. vadove V. Šileriene dalyvavo išvykoje prie Talkšos ežero. 

Birželio 17 d. Šiaulių dailės galerijoje parodos atidaryme koncertavo mokiniai G. Vitkauskas Ib gimn. kl., A. 

Vainauskis, A. Balsytė, E. Tabokas II gimn. kl. Mokinius lydėjo neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus 

vedėjas A. Bernotas. 

Birželio 18 d. Ia ir Ib gimn. kl. mokiniai su kl. vadovėmis R. Jonaitiene ir D. Vasauskiene dalyvavo pėsčiųjų 

žygyje po Salduvės piliakalnį. 

Birželio 21 d. 6 kl. mokiniai su kl. vadove D. Dijokiene dalyvavo klasės fotosesijoje foto studijoje.  

Birželio 21 d. edukacinėje veikloje „Juodlės pažintinis takas. Senieji lietuvių amatai“ Kurtuvėnuose dalyvavo 

II gimn. kl. mokiniai su kl. vadove D. Marcišauskiene. 

Birželio 21 d. 8 kl. mokiniai su kl. vadove L. Kundrotiene dalyvavo ekskursijoje „Atsinaujinę Šiauliai“. 

Birželio 21 d. gimnazijos koncertų salėje vyko akordeono metodinės grupės mokinių koncertas „Pagaliau 

vasara“, kuriame dalyvavo mokyt. M. Markevičienės mokiniai: kvartetas „Sondeckiukai“, duetas Miglė 

Dambrauskaitė Ia gimn. kl. ir Motiejus Dudnikas 7 kl., solistai Jonas Vozbutas Ia gimn. kl., Nojus Rimkus III 

gimn. kl., Orinta Lukauskaitė IV gimn. kl., Miglė Dambrauskaitė ir Motiejus Dudnikas.  

Birželio 22 d. 7 kl. mokiniai su kl. vadove J. Budriene dalyvavo žygyje-ekskursijoje „Šiapus ir anapus“ po 

Talkšos ir Salduvės parką. 



Birželio 22 d. vyko Metodinės tarybos posėdis, kurį inicijavo gimnazijos direktorė R. Marozienė. Posėdyje 

aptarti tvarkaraščio, individualių planų sudarymo principai, neformaliojo švietimo programų pasiūla ir vykdymas, 

kitų mokslo metų ugdymo plano projektas.  

Birželio 22 d. 6 kl. mokiniai su kl. vadove D. Dijokiene dalyvavo išvykoje „6 klasę pabaigus“, kuri vyko 

Ginkūnuose. 

Birželio 22 d. dailės egzamino komisijos pirmininkės R. Prišmontienės iniciatyva paskelbta virtuali abiturientų 

kūrybinių darbų paroda „Poligonas 7“. Darbų vadovai dailės mokyt. J. Budrienė, V. Lesauskienė, R. Damskis, V. 

Barakauskas. 

Birželio 23 d. Mokytojų tarybos posėdyje aptarti ugdymosi rezultatai, lankomumo pokyčiai, mokinių 

pasiekimai konkursai, pagalbos teikimas, pedagogų metodinė veikla ir kt. aktualūs klausimai. Atsisveikinta su 

gimnaziją paliekančiais mokytojais I. Brūzgiene, R. Abukevičiumi, V. Daugirdaite, N. Gotalskaja.  

Birželio 23 d. Ia gimn. kl. mokinė M. Dambrauskaitė (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Fotografijos 

muziejuje vykusiame ŠPRC fotografo specialybės mokinių baigiamųjų darbų parodos „Kontaktas“ atidaryme. 

Birželio 23 d. eTwinning projektas „Dreamer kids“, kurį vykdė 3 kl. mokiniai su mokyt. J. Šalte ir J. Buteniene, 

buvo įvertintas Nacionaliniu kokybės ženkleliu. 

Birželio 25 d. M. Dudnikas 7 kl. (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo LRT laidoje „Įdomiosios atostogos“. 

Birželio 28 d. paskelbti nuotoliniu būdu vykusio VII Valetos tarptautinio pianistų konkurso (Italija) rezultatai. 

Konkurse dalyvavęs mokyt. M. Kaubrienės Ia gimn. kl. mokinių duetas M. Vedeckytė ir G. Roduner laimėjo 3 

vietą. 

Birželio 29 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta L. Melniko 

monografija „Maestro Saulius Sondeckis“. Renginyje dalyvavo knygos autorius, prof. S. Sondeckienė, sūnus S. 

Sondeckis, vyskupas E. Bartulis, mero pavaduotojas E. Elijošius, šiauliečiai. Pristatymą moderavo A. Žigaitytė-

Nekrošienė. Muzikinę dalį, kurioje koncertavo P. Ubartas 6 kl., A. Juška Ia gimn. kl., U. Krikščiūnaitė II gimn. 

kl. (mokyt. N. Prascevičienė), P. Ušinskis 7 kl. (mokyt. R. Sližienė), Šiaulių kamerinis orkestras (meno vadovas 

ir dirigentas V. Čepinskis) pravedė R. Sližienė. Renginį organizavo mokyt. N. Prascevičienė ir direktorė R. 

Marozienė. 

Birželio 30 d. pradėtas įgyvendinti programos Erasmus+ kūrybinių strateginių partnerysčių (KA227) projektas 

„Born to Creat“. Projekto vadovė L. Narušienė. Kartu dalyvauja Prancūzijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos 

mokyklos. Pastaroji yra šio projekto koordinatorė. Bendras biudžetas 112699 Eur, trukmė ‒ 2 metai.  

Birželio 30 d. finišavo kilnojamoji respublikinė vaikų ir jaunimo fotografijų paroda „Aš kitas aš“, Vaikų ir 

jaunimo meno festivalio „Z karta x 5“ dalis. Paroda buvo eksponuota Radviliškio kultūros centre, Radviliškio r. 

Alksniupių kultūros namuose, Pakruojo r. Žeimelio bendruomenės centre, Šiaulių Dainų progimnazijoje. Joje 

dalyvavo mokyt. V. Lesauskienės paruošti mokiniai A. Venckutė Ia gimn. kl., R. H. Vaicekauskaitė Ib gimn. kl., 

I. Stangevičiūtė, L. Repšys, D. Žalpytė III gimn. kl. ir III gimn. kl. mokinė U. Žaliūkaitė (mokytoja  A. Juškaitė). 

Liepos 1 d. 7 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė) grojo Šiaulių regiono „Rotary“ klubū 

prezidentų inauguracijos renginyje Ch. Frenkelio viloje. Renginio metu buvo pasirašyta sutartis dėl instrumento 

atlikėjui pirkimo. 

Liepos 2 d. gimnazijos 1, 2 ir 4 kl. mokinių ir mokyt. J. Budrienės ir L. Narušienės vykdomas eTwinning 

projektas „A. T. A. (art, technology, animal) is Love“ gavo Nacionalinį kokybės ženklelį. Tokiu pat ženkleliu 

įvertintas ir mokyt. J. Šaltės su Ib ir II gimn. kl. mokiniais vykdomas eTwinning projektas „Remake project of 

famous paintings“. 

Liepos 2 d. 7 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo aktorės S. Povilaitytės knygos 

„Senoji Atminų gatvė“ pristatyme Joniškio Raudonojoje sinagogoje. 

Liepos 4‒11 d. 8 kl. mokinys J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas) dalyvavo Šveicarijos mieste Interlakene 

vykusiuose meistriškumo kursuose „Interlaken Clasics“.  

Liepos 6 d. smuikininkė U. Krikščiūnaitė II gimn. kl. (mokyt. N. Prascevičienė) Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir 

Pauliaus katedroje grojo su Šiaulių kameriniu orkestru koncerte, skirtame Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. 

Koncertą, kuriame taip pat dalyvavo Ia gimn. kl. akordeonistas J. Vozbutas (mokyt. M. Markevičienė), vedė 

mokyt. R. Sližienė. 

Liepos 6 d. už kūrybinius pasiekimus ir siekį skleisti tauriąją muziką Ia gimn. kl. akordeonininkas J. Vozbutas 

(mokyt. M. Markevičienė) pripažintas jaunuoju Šiaulių miesto Šviesuoliu ir jam įteiktas Lietuvos ir jaunimo 

globėjo Šv. Kazimiero ordino „Angelo globėjo“ ženklas. Šią nominaciją taip pat gavo II gimn. kl. smuikininkė 

U. Krikščiūnaitė (mokyt. N. Prascevičienė). 

Liepos 6 d. LRT transliavo įrašą iš Trakų pilies. Šventinėje laidoje dalyvavo Ia gimn. kl. akordeonistas J. 

Vozbutas (mokyt. M. Markevičienė). 



Liepos 9 d. ciklo „Saulės vasaros koncertai“ koncerte „Orkestro vasaros linksmybės“ dalyvavo L. Repšys III 

gimn. kl. (mokyt. B. Smiltinikienė). 

Liepos 23 d. atestatai įteikti gimnazijos 75 laidos abiturientams. Šventėje gimnazijos direktorė R. Marozienė 

įteikė padėkos raštus, kartu su sveikinimo žodžius tarė bendrojo ugdymo skyriaus vedėja N. Brazaitienė, klasės 

vadovė R. Valiukienė. Renginį vedė neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas A. Bernotas. 

Liepos 24‒30 d. mokyt. J. Budrienė, R. Jonaitienė ir bibliotekininkė R. Zurbienė dalyvavo Erasmus+ KA1 

projekto „Kultūros paveldo ugdymas ir skaitmeninės aplinkos puoselėjimas pasitelkiant europietišką patirtį“ 

mobilumo kursuose „Museum education ‒ Using museum as a resource in Teaching and learning“ Kipre.   

Liepos 30 d. ciklo „Saulės vasaros koncertai“ koncerte „Pasivaikščiojimas Paryžiaus bulvarais“ dalyvavo A. 

Balsytė II gimn. kl. (mokyt. B. Smiltinikienė). 

Rugpjūčio 4 d. duetas M. Dambrauskaitė Ia gimn. kl. ir M. Dudnikas 7 kl. (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo 

iškilmingame abiturientų, gavusių valstybinių egzaminų 100 balų įvertinimus, renginyje Pakruojo dvare. 

Rugpjūčio 5 d. mokinys M. Dudnikas 7 kl. (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo  konkurso „International Open 

Trophy“ nacionaliniame ture ir tapo laureatu dviejose kategorijose.  

Rugpjūčio 6‒8 d. Palangoje koncertavo gimnazijos akordeonistai XXVII tarptautiniame akordeono festivalyje 

seminare-praktikume „Palanga 2021“. Pirmąją dieną koncertinėje programoje dalyvavo visi III tarptautinio 

Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso laureatų koncerto Biržuose dalyviai: Gabija, Medeina ir Austėja 

Janauskytės, kvartetas „Sondeckiukai“, duetas M. Dudnikas ir M. Dambrauskaitė ir solistai G. Janauskytė, A. 

Janauskytė, M. Dambrauskaitė, M. Dudnikas, N. Rimkus. Atlikėjus koncertui paruošė mokyt. M. Markevičienė, 

D. Vasauskienė, J. Markevičius. Baigiamajame koncerte Palangos Kurhauze grojo J. Vozbutas ir O. Lukauskaitė. 

Rugpjūčio 10 d. J. Vozbutas Ia gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė) kartu su smuikininke A. Gečaite dalyvavo 

Tauragės krašto muziejuje „Santaka“, kur buvo pristatyta Tauragės garbės piliečio, tautodailininko A. Bagdono 

kūrinių ekspozicija. 

Rugpjūčio 13 d. Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje Jaunųjų atlikėjų koncerte dalyvavo 

mokyt. N. Prascevičienės mokiniai: A. Sorokinas 4 kl., P. Ubartas 6 kl., A. Juška Ia gimn. kl., U. Krikščiūnaitė II 

gimn. kl. bei būsimos gimnazijos mokinės Ž. Živoltaitė ir B. Januškaitė (koncertm. D. R. Šulcaitė). Mokyt. R. 

Sližienės 7 kl. mokinys P. Ušinskis dalyvavo ansamblio sudėtyje. Koncertą vedė mokyt. R. Sližienė 

Rugpjūčio 13 d. J. Vozbutas Ia gimn. kl. (mokyt. M. Markevičienė) kartu su smuikininke A. Gečaite 

koncertavo Gelgaudiškio dvare (Šakių r.). 

Rugpjūčio 15 d. VU Šiaulių akademijos botanikos sode Žolinės šventėje lankytojams grojo 7 kl. mokinys M. 

Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė).   

Rugpjūčio 15–22 d. mokyt. R. Storožišinienės mokinės A. Adomavičiūtė Ia gimn. kl. ir N. Tamošaitytė 3 kl. 

dalyvavo Justino Mačio fleitos vasaros akademijoje Troškūnuose.   

Rugpjūčio 22 d. 7 kl. mokinys M. Dudnikas (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Pakruojo sinagogoje.   

Rugpjūčio 25 d. Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sode vykusiame eTwinning nacionalinių 

apdovanojimų renginyje dalyvavo gimnazijos mokytojai. Gimnazija gavo apdovanojimą „eTwinning mokykla“, 

mokyt. J. Budrienės ir L. Narušienės projektas įvertintas Nacionaliniu kokybės ženkleliu ir nominacija 

„Geriausias Lietuvos eTwinning projektas 2021“. Mokyt. J. Butenienės ir J. Šaltės vykdytas bendras projektas 

„Dreamers kids“ bei J. Šaltės ‒ „Remake project of Famous Paintings“ taip pat gavo Nacionalinius kokybės 

ženklelius.   

Rugpjūčio 26 d. Iniciatyvių mokytojų klube mokyt. J. Budrienė, R. Jonaitienė, N. Januškienė ir bibliotekininkė 

R. Zurbienė pristatė programos Erasmus+ KA1 projekto „Kultūros paveldo ugdymas ir skaitmeninės aplinkos 

puoselėjimas pasitelkiant europietišką patirtį“ kursų Kipre patirtį, metodinę medžiagą, kelionių įspūdžius. 

Įvykdyti du mobilumai ir sudalyvauta dviejuose kursuose: „Let’s play music – How to create music ensembles in 

schools“ ir „Museum education ‒ Using museum as a resource in Teaching and learning“.  

Rugpjūčio 26–28 d. tarptautinėje akordeonistų stovykloje ir orkestro „Baltic tremolo“ kūrybinės veiklos 20-

mečiui paminėti surengtuose koncertuose Estijos miestelyje Abja dalyvavo gimnazijos akordeonistai ir jų mokyt. 

M. Markevičienė ir D. Vasauskienė. 

Rugpjūčio 26–29 d. 8 kl. mokinys J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas) nuotoliniu būdu dalyvavo Vokietijoje 

organizuotos Europos jaunimo orkestro akademijos veikloje.  

Rugpjūčio 27 d. verslo centre „Kauno Dokas“ vyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

vykdomo projekto „Kultūrinės edukacijos sistemos mokiniams modernizavimas“ veiklų pristatymas. Viena iš jo 

dalių yra pilotinis kultūrinės edukacijos intervencijos projektas „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje, 

kurį gimnazija planuoja vykdyti 2021‒2022 m. m. Renginyje dalyvavo projekto gimnazijoje vadovė L. Narušienė 

ir mokyt. J. Budrienė. 



Rugpjūčio 30 d. gimnazijos mokytojų tarybos dalyviai posėdyje aptarė pasiruošimo naujiems mokslo metams 

ir kitus klausimus. 

  

 


