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ARMINAS MACEVIČIUS 

„Buvau smalsus kodėlčius: nuo pat mažens visur kišdavau nosį, no-
rėdamas sužinoti, iš kur kojos dygsta, ardydavau mašinėles, kad 

suprasčiau, kaip viskas veikia“ 
 

Plačiau skaitykite 6 psl. 



 

 

Birželio 21-ąją vyko nuotolinė 
Karjeros diena „Buvusių abiturientų 
sėkmės istorijos“, skirta gimnazijos 
40-ajam jubiliejui paminėti. Prisimi-
nimais apie gimnaziją sutiko pasida-
lyti Vytenis Kviklys, Roberta Rudžins-
kaitė-Prelgauskienė, Justinas Prel-
gauskas, Karolina Lubytė, Kamilė 
Sinkievič-Kielaitė, Rugilė Alminaitė, 
Paulius Ščipokas, buvę ivinskiečiai. 

Susitikimo metu buvę gimnazi-
jos mokiniai noriai pasidalijo prisimi-
nimais, istorijomis iš mokyklos gyve-
nimo bei prisipažinimais, kuriems, 
anot Justino Prelgausko, jau suėjęs 
senaties terminas. Malonus sutapi-
mas, kad Vytenis Kviklys šiais me-
tais taip pat švenčia 40-ąjį jubiliejų. 

Kiekvienas iš jų trumpai papasa-
kojo apie profesinį kelią, pasirin-
kimus, kuriuos padarė tik baigę 
gimnaziją. Buvo įdomu išgirsti ir 
susipažinti su jų darbo diena. O ji 
išties kiekvieno labai skirtinga, 
bet įdomi – nuo Vytenio Kviklio 
darbo Briuselyje  Europos Komi-
sijos Komunikacijos generalinia-
me direktorate, Kamilės Kielaitės
-Sienkievič kūrybinio darbo mu-
zikos srityje iki Rugilės Alminai-
tės darbo Londono policijoje, Ro-
bertos ir Justino Prelgauskų veik-
lų IT įmonėse ar Pauliaus Ščipo-
ko įvairių veiklų pradedant darbu 
Šiaulių kolegijoje ir baigiant 
krepšinio trenerio darbu Kuršė-
nuose. Džiugu žinoti, jog mūsų 
gimnazija prisideda ir prie naujos 
kartos Lietuvos gydytojų augini-
mo. Susitikime dalyvavo būsimo-
ji gydytoja rezidentė Karolina 
Lubytė, kuri po šešerius metus 
trukusių įtemptų studijų ką tik 
baigė bendrąją mediciną. Kaip 
pati Karolina minėjo, tai tik dar 
viena nauja pradžia jos gyvenime.  

Susitikime nuskambėjo ne 
viena padėka buvusiems ar esa-
miems mokytojams. Pašnekovai 

dabartiniams gimnazistams išsiuntė 
žinutę, jog reikia būti tiek socialiai, 
tiek pilietiškai aktyviems, dalyvauti 
įvairiose veiklose, kurios tik padės 
atrasti savo tikrąjį ir teisingąjį kelią. 
Svečių lūpomis kalbėjo jų asmeninė 
patirtis, nes jie visi mokyklos laikais 
buvo aktyvūs ir dalyvavo įvairiose 
Kuršėnų jaunimui siūlomose nefor-
maliose ar savanoriškose veiklose. 
Jie skatino visuomet pabrėžti savo 
unikalumą ir tik didžiuotis, jog yra 
kilę iš Kuršėnų. Susitikimą praskaid-
rino ir suteikė jaukumo Kamilės Kie-
laitės-Sienkievič atliekami muzikiniai 
kūriniai. Pabaigoje išgirdome ir bu-
vusių mokinių palinkėjimus visai 
gimnazijos bendruomenei. O jie visi 
linkėjo mums to paties – bendrystės, 
vienybės ir susiklausymo. Nors susi-
tikimas truko dvi valandas, bet tikrai 
neprailgo. Nors, tikiu, liko dar daug 
kas neišsakyta, dar daug kuo nepasi-
džiaugta... Visi pašnekovai įdomios, 
brandžios, įvairiapusiškos, savo tikrą-
jį gyvenimo kelią atradusios asmeny-
bės, kurioms kiekvienai atskirai būtų 
galima skirti po  dvi valandas.   

 
Vilma Žukauskienė, karjeros 

koordinatorė 
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Karjeros diena „Buvusių abiturientų sėkmės istorijos“ 



 

 

Prieš 25 metus, 1996 metų pa-
vasarį, į mūsų gimnazijos elektroninį 
paštą atkeliavo netikėtas laiškas iš 
Japonijos. Nagano miesto Imoi pradi-
nė mokykla ieškojo mokyklos Lietu-
voje, kuri norėtų užmegzti ryšius ir 
padėtų jų mokyklos bendruomenei 
susipažinti su mūsų šalimi.  

Japonijos Nagano miestui ren-
giantis 1998 metų žiemos olimpi-
nėms žaidynėms, šio miesto mo-
kyklos įsijungė į projektą „Viena ša-
lis – viena mokykla“. Kiekvienai Na-
gano miesto mokyklai buvo paskirta 
viena šalis, kurios sportininkai ketino 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Imoi 
mokykla gavo užduotį susipažinti su 
Lietuva. Jie rado internete mūsų gim-
nazijos elektroninio pašto adresą ir 
pakvietė mus dalyvauti šiame projek-
te. 

 Per dvejus metus japonų moki-
niai turėjo sužinoti kuo daugiau apie 
mūsų šalį, nes olimpiados metu pas 
juos turėjo apsilankyti Lietuvos olim-
pinės komandos atstovai. Susirašinė-
jome, siuntėme vieni kitiems laiškus, 
suvenyrus ir mokinių dailės darbus, 
organizavome parodas. Mes taip pat 
labai daug sužinojome apie Japoniją.  

Vykstant Nagano 1998 metų 

olimpiadai, Lietuvos olimpiečiai lan-
kėsi mūsų projekto partnerių mo-
kykloje. Juos labai svetingai priėmė 
visa Imoi mokyklos bendruomenė.  
Po olimpiados Lietuvos tautinis olim-
pinis komitetas pakvietė Nagano 
miesto savivaldybės atstovus ir Imoi 
mokyklos mokytojų bei mokinių de-
legaciją atvykti į Lietuvą. Mūsų gim-

nazijoje tuomet įvyko labai šiltas 
susitikimas su svečiais iš Japoni-
jos. Tąkart jie mus ypač nustebi-
no: be klaidų sugiedojo Lietuvos 
himną lietuviškai. Giedojo visi: ir 
mokiniai, ir mokytojai, ir Nagano 
miesto savivaldybės atstovai.  

Tuo metu, kai pradėjome 
vykdyti šį projektą, dar turėjome 
žemesnių klasių mokinius. Vyks-
tant švietimo reformai, tapome 
gimnazija, o mūsų projekto 
partneriai tebėra pradinė mo-
kykla. Šiais mokslo metais joje 
mokosi tik 19 mokinių.  Nors ski-
riasi mūsų ir Imoi mokyklos mo-
kinių amžius bei skaičius, prieš 
25 metus užsimezgusi graži drau-
gystė tęsiasi iki šiol: keičiamės 
laiškais, suvenyrais ir mokinių 
darbais, organizuojame jų paro-
das. Gimnazijos muziejuje veikia 
nuolatinė projekto „Viena šalis – 
viena mokykla“ ekspozicija. Per 
25 metus sukaupta daug suveny-
rų, mokinių darbų, nuotraukų ir 
laiškų.  

Pavasarį iš Japonijos atke-
liavo mokinių dailės darbeliai, 
kuriuose jie  piešė sakuras. Prie 
Imoi mokyklos auga daugiau nei 
1200 metų sakuros medis. Japonų 
kultūroje sakuros žiedai turi ypa-
tingą reikšmę – jie džiugina žmo-
nių širdis. Būtent todėl dabar, 
pandemijos metu, kad pasidžiaug-

tume sakuros žiedų grožiu, mūsų 
draugai nusprendė mums padova-
noti savo piešinius. 

Ačiū dailės mokytojai Žy-
gintai Ivanavičienei už gimnazi-
jos feisbuko puslapyje surengtą 

piešinių parodą.    
Kartu su mokinių darbais atke-

liavo ir naujojo Imoi mokyklos direk-

toriaus Hirokazu Fujimaki laiškas su 
pasiūlymu mūsų draugystės 25-mečio 
proga suorganizuoti abiejų mokyklų 
atstovų susitikimą ZOOM platformo-
je. Jis įvyko birželio 8 dieną. Dalyva-
vo abiejų mokyklų direktoriai, jų pa-
vaduotojai ir projekto koordinatoriai. 
Susitikimo pradžioje mus pasveikino 
Imoi mokyklos mokinių grupelė. Po 
to aptarėme ir palyginome Japonijos 
ir Lietuvos švietimo sistemas, prista-
tėme savo mokyklas ir aptarėme to-
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Mokyklų draugystei – jau 25 metai 

Mokiniai valgo pačių pagamintus makaronus. Taip 
pažymima tradicinė grikių makaronų diena 

Imoi mokyklos sporto diena  

Japonijoje kiekviena mokykla turi baseiną, kurį valo 
patys mokiniai 

Senoji sakura – valstybės saugomas medis  

Po senąja sakura švenčiamos tradicinės šventės. 
Šioje nuotraukoje – epizodas iš spektaklio apie dievą 

Susano, kuris, tikima, pasodino šį medį  



 

 

lesnio bendradarbiavimo galimybes. 
Sužinojome, jog Japonijoje mokiniai 
turi daug mažiau atostogų. Jie moky-
sis iki liepos pabaigos, o rugpjūčio 
pabaigoje vėl grįš į mokyklas. Pradi-
nės mokyklos tikslas – ne tik suteikti 
žinių pagrindų, bet ir sudaryti sąlygas 
kiekvienam vaikui sportuoti, visapu-
siškai lavintis, ugdytis savarankišku-
mą, atsakomybę, darbštumą ir pagar-

bą tradicijoms.  
Rudenį ketiname surengti 

mūsų gimnazijos ir Imoi mo-
kyklos mokinių susitikimus, kad 
mokiniai galėtų paklausti vieni 
kitų ir sužinoti daugiau apie 
partnerių mokyklą ir mokinių gy-
venimą. 

Džiaugiamės mūsų draugų 
iniciatyva atnaujinti ir suintensy-

vinti bendravimą ir bendradarbiavimą 
padedant šiuolaikinėms technologi-
joms. Tai puikus projekto „Viena ša-
lis – viena mokykla“ ir mūsų mo-
kyklų draugystės 25-mečio paminėji-
mas. 

 
Valdonė Verseckienė, projekto koor-
dinatorė 
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ART MILE – naujas UNESCO mokyklos projektas 

Mūsų gimnazija – UNESCO 
asocijuotų mokyklų tinklo narė. Esa-
me įvairių projektų iniciatoriai ir da-
lyviai. Pavasarį pateikėme paraišką 
dalyvauti tarptautiniame projekte, 
kurį koordinuoja Japonijos ART MI-
LE fondas, remiamas Japonijos švie-
timo ir užsienio reikalų ministerijų 
bei Japonijos tarptautinio bendradar-
biavimo agentūros. Tai yra bendra-
darbiavimu grindžiamo mokymosi 
projektas, kuriame kiekviena daly-
vaujanti Japonijos mokykla turi 
partnerę-mokyklą iš kurios nors pa-
saulio šalies. Abi mokyklos, naudo-
damos IT priemones, visus metus 
nuolatos bendrauja tarpusavyje ir  
gilinasi į vieną iš septyniolikos Jung-
tinių Tautų Organizacijos paskelbtų 
darnaus vystymosi tikslų (DVT). Pro-
jekto rezultatas – abiejų bendradar-
biaujančių mokyklų komandų sukur-
tas meno kūrinys, kuris atspindi, ką 
abiejų mokyklų komandos sužinojo ir 
suprato apie šiandieninio pasaulio 

problemas ir kaip siūlo jas spręsti. 
Tai yra didelis piešinys, kurį pra-
deda japonų mokiniai, o pabaigia 
jų projekto partneriai iš kitos ša-
lies. Po Naujųjų metų į mūsų gim-
naziją atkeliaus pirmoji piešinio 
dalis ir dažai, kuriuos bus naudoję 
japonų mokiniai. Mūsų mokiniai 
šį kūrinį pabaigs, eksponuos čia, 
Lietuvoje, o po to išsiųs į Japoni-
ją, kur jis taip pat bus eksponuoja-
mas ir papildys ART MILE pro-
jekto kūrinių galeriją. Norint da-
lyvauti šiame projekte, tenka pra-
eiti ilgą atrankos procesą. Iš kiek-
vienos šalies atrenkama tik viena 
mokykla. Labai džiaugiamės, kad 
šiame projekto etape 2021–2022 
metais Lietuvai atstovaus mūsų 
gimnazija.  

Projektą vykdo IGD klasės 
mokiniai ir jų anglų kalbos, dailės 
bei geografijos mokytojai. Mūsų 
partneriai – Japonijos Amagasaki 
miesto Mukohigashi pagrindinės  

mokyklos visuomenės mokslų klu-
bas, kurio nariai nagrinės keturiolik-
tąją JT darnaus ir tvaraus vystymosi 
temą „Gyvybė vandenyse“. Mūsų 
projekto komanda gilinsis į penkio-
liktąją temą „Gyvybė žemėje“. Nuo-
latos bendraudami tarpusavyje, in-
formuosime vieni kitus, ką sužinojo-
me ir supratome ir kokių veiksmų 
reikia imtis patiems bei raginti kitus 
tai daryti, kad kuo greičiau būtų 
sprendžiamos dabar egzistuojančios 
problemos, darančios milžinišką įta-
ką viso pasaulio gyventojų ateičiai. 

Birželio 10 dieną įvyko pirma-
sis nuotolinis vaizdo susitikimas su 
mūsų partneriais iš Japonijos – 18 
mokinių, jų anglų kalbos mokytoja 
Machiko bei visuomenės mokslų 
klubo vadove Maya Shirai, šio pro-
jekto koordinatore. Mūsų gimnazijai 
atstovavo vienuolika IGD klasės 
mokinių (Natalija Alūzaitė, Deime-
na Balčiūnaitė, Nerija Daukintytė, 

Giedrė Gajauskaitė, Vesta Jarašiū-
naitė, Meda Kaubrytė, Rokas Ka-
zelskis, Titas Kumža, Ugnė Lideiky-
tė, Agota Mikolaitytė, Paulina Mi-
liauskaitė), dailės mokytoja Žyginta 
Ivanavičienė ir anglų kalbos moky-
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toja Valdonė Verseckienė. Buvo 
smagu ir įdomu pamatyti projekto 
partnerius, susipažinti, daugiau suži-
noti apie Japoniją, papasakoti  apie 
savo šalį, rajoną, gimnaziją ir išgirsti 
atsakymus į klausimus, kuriuos iš 
anksto nusiuntėme vieni kitiems. 

Mokiniai papasakojo, kuriame 
savo šalies regione gyvena ir supa-
žindino vieni kitus su savo mokyklos 
erdvėmis. Šiaulių apskritį pristatė 
Paulina ir papasakojo apie Kryžių 
kalną, o Nerija supažindino projekto 
partnerius su mūsų gimnazija. Suži-
nojome įdomių dalykų apie japonų 
mokyklą. Pavyzdžiui, jog jie turi ban-
domąjį sklypą prie mokyklos ir ten 
augina įvairias kultūras: kviečius, 

ryžius ir kt. Mokiniai jau nuėmė 
kviečių derlių. Jų užauginti grūdai 
bus sumalti ir iš šių miltų bus ke-
pama duona. Jie jau pasodino ry-
žius ir dabar juos prižiūri, stebi, 
kaip ši grūdinė kultūra auga ir 
mokosi suprasti bei gerbti žemdir-
bių darbą. 

Mokykloje visi vaikšto su 
kojinėmis. Mukohigashi mo-
kykloje mokosi 660 mokinių (22 
klasės) ir dirba 45 mokytojai. 
Mūsų projekto partneriai mums  
papasakojo apie tradicinę japonų 
šviesos ir ugnies šventę, švenčia-
mą vasarą. Rokas papasakojo apie 
mūsų Joninių tradicijas, o Meda – 
apie liepos 6 dieną švenčiamą 
Valstybės dieną ir Lietuvoje bei 
visame pasaulyje gyvenančių lie-
tuvių tą dieną giedamą „Tautišką 
giesmę“. Mūsų naujiesiems drau-
gams buvo įdomu sužinoti, ką 
mes valgome vasarą. Jų tradicinis 
vasaros valgis – makaronai. Vesta 
papasakojo apie visų mėgstamas 
Lietuvoje prisirpstančias vasari-
nes uogas ir lietuviškus šaltibarš-
čius. Pamatę rožinės spalvos šalti-

barščių nuotrauką, japonų mokiniai 
nustebę ir susižavėję pradėjo ploti ir 
klausinėti, koks šios sriubos skonis. 
Po susitikimo jų mokytoja paprašė 
šaltibarščių recepto, nes mokiniai 
nori pabandyti pasigaminti ir para-
gauti šį lietuvių mėgstamą valgį. 
Japonų mokiniai tikisi, jog jų augi-
nami ryžiai duos gerą derlių, ir mes 
iš jų rudenį ar žiemą galėsime pasi-
gaminti suši. O mes tikimės, kad 
jiems patiks lietuviški šaltibarščiai. 

Prieš atsisveikindami, moki-
niai papasakojo vieni kitiems apie 
tai, ką kiekvienas mėgsta veikti lais-
valaikiu. Šią susitikimo dalį puikiai 
organizavo Giedrė. Dėkojame vi-
siems IGD klasės mokiniams, kurie 
stropiai pasiruošė pirmajam susitiki-
mui su ART MILE projekto partne-
riais ir buvo puikūs Lietuvos bei 
KLIG ambasadoriai. Po vasaros a-
tostogų tęsime projektinę veiklą ir 
informuosime gimnazijos bendruo-
menę, kaip mums sekasi. 

 
Rima Raščikienė, geografijos 

mokytoja 
 



 

 

 

Kuršėnietis, ivinskietis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (tuometinio 
Kauno medicinos universiteto) absolventas šiandien žinomas visame pasau-
lyje. Vaikystėje buvęs smalsus kodėlčius keletą metų dirbo didžiausioje Ita-
lijos farmacinėje kompanijoje Berlin-Chemie, pasaulinėje biofarmacinėje 
įmonėje Takeda, vykdančioje mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. 
Šiandien Arminas Macevičius dirba vienoje stambiausių Vokietijos generi-
nių vaistų kompanijų Stada, vadovauja Eurazijos regionui. Ir nors su šeima 
jau penkerius metus gyvena Almatoje, Kazachstane, bet kad ir kas benutiktų 
kasmet per šv. Kalėdas grįžta į gimtuosius Kuršėnus. 
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Arminas Macevičius: 

„Buvau smalsus kodė-
lčius: nuo pat mažens vi-
sur kišdavau nosį, norė-
damas sužinoti, iš kur 

kojos dygsta...“ 

– Prisiminkite savo kelio pra-
džią. Koks Arminas Macevičius 
buvo tada, kai mokėsi Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijoje 
(tuometinėje 4-oje vidurinėje mo-
kykloje) ir koks jis yra dabar, kuo 
užsiima, ką veikia? 

– Arminas Macevicius buvo smal-
sus kodėlčius, kuris nuo pat mažens 
visur kišdavo nosį, norėjo sužinoti, iš 
kur kojos dygsta, ardydavo mašinė-
les, kad suprastų, kaip viskas veikia. 
Mokytis pradėjau 1-oje vidurinėje 
(dabartinėje Stasio Anglickio pro-
gimnazijoje). Pirmoji mokytoja buvo 
Godelienė. Kai pastatė 4 vidurinę 
mokyklą (dabartinę Lauryno Ivinskio 
gimnaziją), perėjome ten. Klasės 
auklėtoja buvo Irena Kviklienė, 
griežta ir reikli mokytoja, nerealiai 
išmokiusi anglų kalbos. Dėkoju jai 
už mokslo ir gyvenimo pamokas. 
Kiek save pamenu, visada buvau ak-
tyvus, sportininkas, dainavau chore ir 
netgi dalyvavau konkurse „Dainų 
dainelė“, buvau solistas. Himnus ir 
keletą dainų pamenu iki šiol☺Aišku, 
daug sportavau. 

Baigiau Kauno medicinos univer-

sitetą – turiu gydytojo diplomą. 
Keletą metų dirbau šeimos gydyto-
ju. Nuo 1998 metų pradėjau dirbti 
Italijos farmacinėje kompanijoje 
Berlin Chemie Menarini, nuo 2012 
perėjau į Japonijos kompaniją Ta-
keda, o nuo 2020 metų dirbu vo-
kiečių kompanijoje Stada. Vado-
vauju Eurazijos regionui, kuriam 
priklauso 11 šalių: Baltarusija, 
Moldova, Armėnija, Gruzija, Azer-
baidžanas, Turkmenistanas, Tadži-
kistanas, Kirgizstanas, Uzbekista-
nas, Kazachstanas, Mongolija. Ko-
lektyvą sudaro 400 darbuotojų. Su 
šeima jau penkerius metus gyvena-
me Almatoje, Kazachstane.  

– Kaip sekėsi mokslas? Kokį 
ryšį turėjote su mokytojais? Gal-
būt jis buvo oficialus, o gal kaip 
tik itin šiltas? 

– Mokslai sekėsi labai gerai, jei 
tai galima vadinti sėkme. Buvau 
vienas iš tų penketukininkų, kuriam 
būdavo pakankamai nuobodu mo-
kytis pagal programą, todėl moky-
tojos Zofija Zorienė, Gražina Rim-
kienė, Irena Kviklienė ir kt. vis 
duodavo papildomo darbo. Galbūt 

 

norėjo, kad mažiau trukdyčiau ki-
tiems. Su mokytojais, manau, suta-
rėme puikiai, nors buvau pakanka-
mai principingas ir nevengdavau 
ginčytis. Taip pat turėjau daug 
užklasinės veiklos – buvau klasės 
seniūnas, mokyklos komjaunimo 
komitete atsakingas už sportinę 
veiklą, sportavau ir netgi padėjau 
mokytojui Vytautui Kvikliui ranki-
nio treniruotėse. Viskas vyko tarsi 
savaime, buvome stipri klasė, bet 
mokytojai nelepino, netgi krauda-
vo papildomų užduočių. Viską api-
bendrindamas galiu pasakyti, kad 
mokyklą baigiau aukso medaliu ir 
įstojau į Kauno medicinos univer-
sitetą, Medicinos fakultetą, kurį 
baigiau 1994 metais ir sugrįžau 
dirbti gydytoju į Kuršėnų polikli-
niką.  

– Prisiminkite linksmų istori-
jų iš mokyklos laikų. Gal buvote 
pašėlęs vaikas? Ar kartais veng-
davote pamokų? Jei taip, kokiais 
būdais? 

– Buvau kovotojas už teisybę, 
mėgau ir mėgstu diskutuoti, netgi 
ginčytis. Iš pamokų nebėgdavau, 
atrodo, nebuvo reikalo: mokytis 
buvo lengva ir įdomu. Įdomu tai,  
kad visuomet per pirmas pamokas 
ruošdavau namų darbus, nes vaka-
rais „trūkdavo laiko“ – sportas, 
draugystė su būsima žmona iš pa-
ralelinės klasės☺ Dėl to mokytoja 
Zofija Zorienė vis rinkdavo namų 
darbų sąsiuvinius prieš pamokas ir 
įrašydavo dvejetus, kuriuos po to 



 

 

reikėdavo taisytis tol, kol išvesdavo 
penketus. Mokytojai matė ambicingą, 
jauną vaikį, kuriam reikėjo iššūkių, 
tai ir vedė į priekį. 

– Kiek žinome, mokykloje spor-
tavote ganėtinai aktyviai. Kokie 
prisiminimai kyla kalbant šia te-
ma? Ar turite aukštų pasiekimų? 
Ar vis sportuojate ligi šiol? 

– Nuo pat trečios klasės žaidžiau 
rankinį, buvau komandos kapitonas. 
Žinoma, mokytojai Vytautas Kviklys, 
Arvydas Verseckas, Juozas Savickas 
stengėsi ugdyti visapusiškai, jų dėka 
išbandėme daug sporto šakų: lengvo-
sios atletikos keturkovę, šuolius į 
aukštį, daugiakovę ir kt., dalyvavome 
konkurse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

Universitete šešerius metus žai-
džiau futbolą, buvau universiteto 
rinktinės narys. Grįžęs po studijų su-
sidomėjau jėgos trikove ir nuo 1997 
metų aktyviai dalyvauju Lietuvos 
jėgos trikovės federacijos veikloje, 
nuo 2002 iki 2013 metų buvau fede-
racijos prezidentu, šiuo metu esu Jė-
gos trikovės federacijos Garbės pre-
zidentas. Didžiausiu savo pasiekimu 
laikau mano iniciatyva, užsispyrimu 
ir ilgalaikiu darbu Kaune suorgani-
zuotą 2013 metų Pasaulio štangos 
spaudimo čempionatą, po kurio atsis-

tatydinau. Šiuo metu ir toliau 
sportuoju, paskutiniu metu atra-
dau pilates jogą – labai padeda 
atsipalaiduoti po darbų.  

– 2019 metais vasario 22 die-
ną Almatoje vykusiame Euro-
pos verslo asociacijos Ka-
zachstane (EUROBAK) susiti-
kime už indėlį į EUROBAK 
veiklą gavote nominaciją. Beje, 
buvote vienas iš dviejų nomi-
nuotų lietuvių. Gal galėtumėte 
apie tai papasakoti plačiau? 

– Mano aktyvumas buvo pas-
tebėtas ir EUROBAK veikloje. 
Tuomet, kaip įmonės Takeda Ka-
zakhstan generalinis direktorius 
labai aktyviai įsitraukiau į veiklą, 
surengėme keletą įdomių projek-
tų, susijusių su jaunimo įtraukimu 
į kompanijų veiklą, specifinių 
kompetencijų ugdymu. Už tai ir 
gavau apdovanojimą. Nominuotas 
lietuvis buvau vienintelis, o iš 
viso buvome dviese – EURO-
BAK vadovas taip pat lietuvis, 
Siemens Central Asia vadovas.   

– 2013 metais „Stiliaus“ lai-
doje sakėte, jog apie virusus 
žinome labai mažai. Ar paklau-
sus šio klausimo dabar, atsaky-
mas išliktų toks pat? Jei ne, pa-
sidalykite mintimis apie šių die-
nų pasaulines negandas. 

– Niekas nepasikeitė, mes vis 
dar mokomės ir siekiame žinių 
medicinoje. COVID-19 atsiradi-
mas to įrodymas. Medicina ir far-
macija nuolat vystosi, tobulėjant 
mokslui, atsiranda naujų diagnos-
tikos galimybių, kuriami ir nauji, 
inovatyvūs gydymo metodai. Y-
pač smagu, kai atsiranda galimy-
bė padėti sergantiems retomis ir 
sunkiomis ligomis, kas dar prieš 
keletą metų atrodė neįmanoma. 
Dabartines mokslo galimybes ge-
riausiai įrodo per rekordiškai 
trumpą laiką sukurta vakcina nuo 
COVID-19 viruso, atlikti kliniki-
niai tyrimai ir geri rezultatai iki 
šiol. Todėl visus kviečiu be abe-
jonių vakcinuotis ir padėti suval-
dyti pandemiją. 

– Toje pačioje laidoje minė-
jote, jog geriate tik lietuviškų 
žolelių, kurių atsivežate iš Lie-

tuvos, arbatą. Ar vis dar išliko šis 
pomėgis?  

– Pomėgis arbatai išliko, tik šiuo 
metu rečiau tenka ragauti lietuviškų 
žolelių arbatą ☺ Mes dabar gyvena-
me ir lankomės šalyse, kur arbatos 
gėrimas yra atskiras ritualas ir egzis-
tuoja daugybė skirtingų arbatos rūšių. 
Tian Šanio kalnuose auga daug įvai-
rių žolelių. Labai patiko juoda arbata 
su čiobreliais, patiekiama kartu su 
baltosios trešnės arba graikiškų riešu-
tų uogiene, ji labai populiari Kaukazo 
šalyse. 

– Sakoma, kad žmonės Armino 
vardu turi puikų humoro jausmą, 
dažnai keliauja, yra apdovanoti 
daugybe talentų, artistiški, sportiš-
ki, komunikabilūs. Ar visa tai tinka 
Jums? 

– Perskaičiau ir pagalvojau, iš kur 
mane taip gerai pažįstate ☺ Manau, 
kad man tinka toks apibūdinimas, tik 
artistiškumo mažiau. O apie Armino 
vardo kilmės istoriją sakoma, kad 
Arminijus buvo romėnų legiono ge-
nerolas, germanų genties palikuonis, 
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kuris atsiskyrė nuo romėnų ir subūręs 
armiją sumušė romėnus. Ko gero, tai 
turėjo įtakos tokių savybių, kaip 
lyderystė, atkaklumas, strategišku-
mas bei azartiškumas, susiformavi-
mui! 
– Papasakokite apie dabartinę savo 
veiklą? Kaip pasirinkote studijas 
(kokios jos buvo)? Kaip atsidūrėte 
ten, kur esate dabar. 

– Kaip ir minėjau, su šeima gyve-

name Almatoje, Kazachstano di-
džiausiame mieste Centrinėje A-
zijoje. Mano žmona Jolanta mo-
kėsi kartu, tik kitoje klasėje, esa-
me vienmečiai. Beje, draugauja-
me jau 36 metus. Vyresnioji duk-
ra Kornelija baigė Kuršėnų Lau-
ryno Ivinskio gimnaziją, pasirin-
ko gydytojos specialybę ir dirba 
Londono Šv. Bartolomėjaus ligo-
ninėje kardiochirurge. Jaunesnioji 
dukra Liepa gyvena su mumis 
Almatoje, mokosi britų tarptauti-
nėje mokykloje Haileybury Al-
maty, domisi dizainu ir įvairių 
tautų kultūromis. 

Asmeniškai aš medicinos stu-
dijas pasirinkau galbūt dėl tėve-
lio, kuris buvo gydytojas. O ir 
būsimoji žmona tuomet patarė. 
Manau, kad viskas užkoduota ge-
nuose ir tai nulemia siekį padėti 
žmonėms. Beje, manau, kad mo-
kyklose turėtų būti daugiau dėme-
sio skiriama asmenybės pažini-
mui ir profesiniam orientavimui – 
genetika, vertybės, auklėjimas, 
aplinka ir elgesys formuoja asme-
nybes. Vieni būna sėkmingesni 
vienose srityse, kiti kitose ir tai 
galima numatyti. 

– Kada paskutinį kartą lankėtės 
Kuršėnuose? Ar dažnai į juos sug-
rįžtate? Jei negrįžtate realybėje, tai 
gal bent sapnuose? 

– Kuršėnuose lankomės gana daž-
nai, ten gyvena tėveliai. Turime tradi-
ciją sugrįžti per šv. Kalėdas, nors ir 
kur bebūtume. Kol kas vis dar pa-
vyksta tai padaryti. Paskutinį kartą 
gimtinėje buvome per 2020 metų šv. 
Kalėdas. Tada pavyko ištrūkti iš ka-
rantino suvaržymų ir grįžti į Lietuvą.  

– Ko palinkėtumėte Lauryno 
Ivinskio gimnazijai, šiemet šven-
čiančiai 40-ties metų jubiliejų?  

– Gimnazija buvo ir išlieka viena 
geriausių Lietuvos mokyklų. Man 
gimnazija asocijuojasi su inovacijo-
mis, naujovėmis, aktyviais mokyto-
jais ir mokiniais, lyderiais ir iškiliais 
žmonėmis. Linkiu, kad Kuršėnų Lau-
ryno Ivinskio gimnazija būtų aukš-
čiausios mokslo kokybės sinonimas, 
pats geriausias tramplinas į gyveni-
mą! Linkiu ir tikiu! 

Asmeninio archyvo nuotraukos. 
 
Kipras Kunigėlis, gimnazijos laik-

raščio „KLIGietis“ žurnalistas  
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Kalbiname  buvusį gimnazijos 
informatikos mokytoją ekspertą 
Arvydą Versecką. 

– Mokytojau, prisiminkite savo 
darbo pradžią Kuršėnų 4-oje vidu-
rinėje mokykloje. 

– Kuršėnų 1-oje vidurinėje mo-
kykloje dirbau matematikos mokyto-
ju, kai 1981 metais Kuršėnuose pas-
tatė 4-ąją vidurinę mokyklą. Senojoje 
mokykloje mokiniai mokėsi dviem 
pamainomis, todėl reikėjo naujos mo-
kyklos, kad visi mokytųsi viena pa-
maina. Į Kuršėnų 4-ąją vidurinę mo-
kyklą perkėlė dalį mokinių ir moky-
tojų, nors, ko gero, visi norėjo dirbti 
naujojoje mokykloje. Pasikvietė ma-
ne direktorius Romualdas Bladži-
nauskis ir švietimo skyriaus vedėjas 
Valerijonas Krūmas, kalbino, siūlė 
pasilikti senojoje mokykloje pava-
duotoju, bet aš atsisakiau, nes labiau 
troškau naujovių, o ne karjeros. 

– O kokia buvo darbo naujojoje 
mokykloje pradžia? 

– Sunki buvo: teko išmokti surink-
ti klasės lentas ir mokyklinius baldus. 
Sulaukiau ir siurprizo – pasiūlė dirbti 
fizinio ugdymo mokytoju, tad šeše-
rius metus sportavau kartu su moki-
niais ir šviesios atminties mokytoju 
Vytautu Kvikliu. Be matematikos ir  
fizinio ugdymo dar teko mokyti ast-
ronomijos, fizikos.  

– Juk naujojoje mokykloje 
nebuvo jokių tradicijų, jas rei-
kėjo sukurti. 

– Buvome jauni, mokykloje 
dirbti buvo smagu, todėl reikėjo 
renginių, suėjimų, kur pabūtume 
drauge. Įsiminė mokytojų peda-
goginio jubiliejaus pagerbimo 
šventės. Jų metu sodinome ąžuo-
lus. Pirmuosius teko iškasti miške 
ir paruošti sodinimui. Kai einu 
pro pirmąjį galiūną, visada prisi-
menu, kaip jį parvežėme iš Pakur-
šėnių miško. 

– Jūs Lietuvoje ir Kuršėnuo-
se labiau žinomas kaip informa-
tikos specialistas, Šiaulių r. 
Sąjūdžio organizatorius. Ar 
sunki buvo informatikos moky-
tojo pradžia? 

– 1986 m. Lietuvos mokyklose 
pradėta mokyti informatikos. Ta-
da mokiau matematikos, informa-
tikos ir fizinio ugdymo. 1987 m. 
rudenį trys rajono mokyklos gavo 
po du BK0010 kompiuterius. 
Keista, kad tik mūsų mokykla 
juos sėkmingai naudojo. Direk-
torius Romualdas Bladžinauskis 
parvežė kompiuterius, surado du 
televizorius, kurie atliko moni-
torių funkcijas, ir du kasetinius 
magnetofonus – informacijos 
kaupiklius. Kibome nagrinėti ir 
mokytis dirbti su jais. Laikas bė-
go greitai. Net nepamatėme, kaip 
išaušo rytas. Grįžome į namus 
nusiprausti ir išgerti kavos, o 8 
val. ryto išskubėjome į pamokas. 
Direktorius Romualdas Bladži-
nauskis – didelis kompiuterių ent-
uziastas ir labai daug prisidėjo 
prie mūsų mokyklos kompiuteri-
zavimo.  

– Visi turi mokinių, kuriais 
didžiuojasi. Koks mokinys ar 
mokiniai padėjo mūsų gimnazi-
jai garsėti Lietuvoje informati-
kos srityje? 

– Pirmas mokyklos progra-
muotojas Aldis Arust gerai spren-
dė laikraštyje „Komjaunimo tie-
sa“ skelbiamas programavimo 

užduotis, ir abu buvome pakviesti į 
Lietuvos televizijos laidą pristatyti 
vieno konkursinio uždavinio sprendi-
mą. Gal tokia buvo pradžia, o vėliau 
išaugo kita jaunųjų informatikų karta. 

 – Jei nesunku, gal atvertumėte 
atminties skrynelę ir papasakotu-
mėte, kaip mokykloje buvo pradė-
tos steigti informatikos klasės? 

– 1988 m. mokykla gavo kompiu-
terių klasę KUVT-86. Joje 12 
BK0010 kompiuterių ir centrinis 
DVK kompiuteris. 1989 m. direk-
torius nuvažiavo į Minską ir nupirko 
du kompiuterius, kurie jau turėjo kie-
tuosius diskus po 20 MB talpos. Su 
įvairiomis programomis į tuos kom-
piuterius atkeliavo ir pirmasis mo-
kykloje kompiuterinis virusas, kuris, 
paleidžiant kompiuterį, pranešdavo, 
kad jis apmėtytas akmenimis ir iš-
mesdavo šūkį – „Legalizuokime ma-
rihuaną!“. Po to Šiaulių Nuklono ga-
mykloje nupirkome 4 kompiuterius 
„Šaulys“. 1992 m. JAV lietuviai Juli-
ja ir Emilijus Sinkiai padovanojo mo-
kyklai pirmąjį IBM kompiuterį, 1993 
m. Atviros Lietuvos fondo konkurse 
laimėjome visą kompiuterių klasę. 
Kad Sinkių kompiuteryje suktųsi 
Word ir Excel programos, reikėjo 
padidinti atmintį 1 MB, turėjau vežti 
kompiuterį į firmą Vilniuje. Įdomu 
tai, kad 1 MB RAM kainavo daugiau 
negu 1000 litų! Tad pradžia iš tikro 
buvo nelengva. Be to, namuose kom-
piuterį turėjo retas, į kompiuterių ka-
binetą ateidavo mokytis informatikos 
ir Daugėlių, ir Kuršėnų 1-osios vidu-
rinių mokyklų mokiniai. Kabinetas 
būdavo atviras nuo 7 val. ryto iki 20 
val. vakaro. Daug mokinių domėjosi 
programavimu, kūrėme įvairiausias 
mokomąsias programas, kurias nau-
dojo didelė dalis Lietuvos mokyklų.  

– Gimnazija visada didžiuojasi 
mokiniais ir mokytojais, kurių mo-
kiniai garsina ją respublikinėse o-
limpiadose, konkursuose. Kaip se-
kėsi Jums ir Jūsų mokiniams? 

 – Visada gerai sekėsi informati-
kos olimpiadose ir įvairiuose progra-
mavimo konkursuose. Vitalijus Ka-
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Pokalbių ciklas ,,Gyvenimą ir širdį atidavę mokyklai“ 
 

Informatikos mokslų karalius 

Karpis, vienas paskutiniųjų laimikių, pagautų Ventoje 



 

 

zelskis trejus metus iš eilės laimėjo 
pirmą vietą olimpiadoje savo am-
žiaus grupėje, Ignas Labinas yra lai-
mėjęs trečią vietą. Tarp programuo-
tojų populiariame J. Kazicko kon-
kurse taip pat laimėta daug prizinių 
vietų, visas išvardyti sunku. Di-
džiuojuosi savo mokinių Mindaugo 
Ringio, Alvydo Streckio, Mariaus 
Januškevičiaus, Vytauto Versecko, 
Povilo Kriliaus, Justo Prelgausko, 
Algirdo Jarockio, Vitalijaus Ka-
zelskio, Luko Dapkaus darbais ir 
pasiekimais informatikoje. 

– Kaip atsitiko, kad gimnazija 
buvo ta mokykla, kurioje taip 
greitai išpopuliarėjo informatika, 
o savo gyvenimo mokinys ir moky-
tojas neįsivaizdavo be kompiute-
rio? 

– Konkursuose kompiuteriams 
gauti dalyvavo daug mokyklos 
mokytojų. Jie rašę projektus, daly-
vavo konkursuose, todėl kompiu-
terių mokykloje sparčiai daugėjo, 
atsirado internetas, vidinis mo-
kyklos tinklas, intranetas, mo-
kyklos svetainė.  

– Jūs savo gyvenimą pakeitė-
te nusprendęs palikti mokyklą, 
pasirinkdamas senjoro skraistę.  

 – Į pensiją išėjau ramia širdi-
mi, informatika ir kompiuteriais 
rūpintis mokykloje palikau pui-
kius kolegas Dalią Tamoševičiūtę 
ir Tomą Tarasevičių, kuriuos kaž-
kada mokiau informatikos, mate-
matikos ir net fizinio ugdymo. Kol 
nebuvo pandemijos, užsukdavau į 
mokyklą pasilabinti ir kartu išgerti 
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kavos puodelį. Smagu sutikti visus 
kolegas bet kur, t. y. mieste, gam-
toje ar bendroje išvykoje. 

– Kai užvėrėte gimnazijos du-
ris, tikriausiai atsirado daugiau 
laiko ir kitai veiklai. 

– Dabar dažniausiai žvejoju, 
skaitau knygas, žiūriu televizorių 
bei, kaip ir priklauso seneliui, 
džiaugiuosi anūkais, kurių turiu 
net šešis, t. y. tris berniukus ir tris 
mergaites. Kai suvažiuoja, būna 
triukšminga ir smagu. 

– Ačiū už pokalbį ir meilę sa-
vo darbui. 

 
Raimonda Rumbinaitė, lietu-

vių kalbos ir literatūros mokytoja 
  

  

DofE kvalifikacinis žygis – įveiktas 

Birželio 17–18 dienomis vyko 
vienas iš suplanuotų šių metų kvali-
fikacinių žygių. Jo dalyviai – jau-
niausi mūsų gimnazijos DofE prog-
ramos nariai: Adrija Kačiušytė (IGA 
klasė), Nojus Vasiliauskas (IGA kla-
sė), Emilis Pocius (IGA klasė), Kris-
tijonas Pocius (IGA klasė), Smiltė 
Kavanauskaitė (IGB klasė), Austėja 
Šilinskytė (IGD klasė), Kajus Griga-
laitis (IIGB klasė). Visos grupės žy-
gio tikslas – sukurti trumpametražį 
filmuką apie visų komandos narių 
emocijas, patirtas kiekviename punk-
te.  

Šiai komandai atiteko neleng-
vas uždavinys: Lietuvoje vyravo di-
deli karščiai. Žygiui buvo pasirinktos 
Šiaulių rajono apylinkės. Ketvirta-
dienio popietę visi startavo Raudė-
nuose, pavakarę pasiekė Paežerių 
dvarą. Ten pernakvoję, kitą dieną 
įveikė dar 14 km ir sėkmingai pasie-
kė Laumės akmenį netoli Varputėnų. 

Tradiciškai po žygio kartu su 
nepriklausomu stebėtoju buvo vyk-
domas žygio aptarimas, kuriame te-
ko dalyvauti ir man. Nepaisant vargi-
nančio karščio ir puolančių uodų ne-
mačiau nė vieno rūškano ar pavargu-
sio veido. Visi džiaugėsi pasiektu 
tikslu ir susivienijusia komanda. Bu-
vo įdomu klausytis apie įveiktas kri-
tines situacijas ir malonų vakarinį 
pasisėdėjimą prie laužo, apie prisvi-

lusią, bet vis tiek labai skanią avi-
žinę košę. Bet svarbiausia – pozity-
vumas ir gera nuotaika neapleido 
nė vieno, nors reikėjo daugiau nei 
parą išgyventi be mobiliojo telefo-
no, draugų ir komfortabilaus gyve-
nimo malonumų. 

Dabar šauniosios septyniukės 
laukia oficialus žygio pristatymas 
gimnazijos bendruomenei rugsėjo 
mėnesį. Smalsu pamatyti filmuotus 
kadrus ir nuotraukose užfiksuotas 
žygeivių emocijas. Bet apie tai jie 
papasakos patys pasibaigus vasa-
rai.  

Vilma Žukauskienė, DofE 
programos koordinatorė 

  



 

 

 
Socialinė emocinė savijauta ir 

socialinis emocinis intelektas labai 
svarbūs šiuolaikinių paauglių gyveni-
me. Savęs suvokimas, savireguliaci-
ja, motyvacija, empatija (gebėjimas 
suprasti kitus) ir geri socialiniai įgū-
džiai (komunikavimas ir bendradar-
biavimas) pozityviai veikia jų indivi-
dualius sprendimus, skatina jų efek-
tyvų tarpasmeninį bendravimą bei 
padeda paaugliams sėkmingai reali-
zuoti savo individualius bei akademi-
nius tikslus. 

Birželio mėnesį IGA, IGB, IGC 
ir IGD klasių mokiniai dalyvavo įvai-
riose veiklose, kurių tikslas buvo 
stiprinti mokinių socialinę emocinę 
savijautą, padėti geriau pažinti save ir 
kitus bei lavinti kūrybiškumo ir ko-
mandinio darbo įgūdžius. 

Komandos formavimo kūrybi-
nių edukacinių dirbtuvių užsiėmime 
„Statybų slėnis“ gimnazistai turėjo 
atlikti kūrybišką užduotį – pastatyti 
neįprastą statinį, naudodami neįpras-
tas statybines medžiagas. Per skirtą 

laiką komandos turėjo išdiskutuo-
ti, sugeneruoti ir įgyvendinti savo 
idėją – pastatyti aukščiausią bokš-
tą. Kiekvienas grupės narys gavo  
vaidmenį, kurį turėjo atlikti viso 

užsiėmimo metu. Užsiėmimo pa-
baigoje buvo aptartas kiekvienos 
grupės statinys – vieni jį pastatė 
aukščiausią, kiti originaliausią, 
treti tvirčiausią ar bokštą, išsiski-
riantį savo forma. Buvo vertina-

mas ir darbas komandoje – vyko 
vaidmenų aptarimai, diskusijos.  

Seminaras „Emocijų atpažini-
mas, išraiška ir valdymas“, kurį vedė 
psichologė Justina Bičiušienė, buvo 

skirtas moki-
nių socialinei 
emocinei savi-
jautai stiprinti 
bei savęs paži-
nimui. Jo me-
tu mokiniai 
sužinojo, kad 
yra 34 000 
skirtingų ma-
lonių ir nema-
lonių emocijų, 
tačiau bazinės 
yra 6 emocijos 
– tai baimė, 

nuostaba, pyktis, liūdesys, džiaugs-
mas ir pasibjaurėjimas. Mokiniai išk-
lausė psichologės patarimų, kaip at-
pažinti ir suvaldyti savo emocijas, 
kad jos būtų tarsi patariantis draugas, 
o ne kenkiantis priešas. Kiekvienas 
susidarė savo „Emometrą“ (emocijų 
žodyną) bei praktiškai išbandė atsipa-
laidavimo pratimus.  

Viso nuotolinio mokymosi me-
tu mokiniai buvo skatinami kuo dau-
giau judėti, būti gryname ore, nes pa-
sivaikščiojimai lauke praskaidrina 
nuotaiką, padidina gebėjimą susi-
kaupti, duoda daugiau energijos susi-
doroti su dienos iššūkiais. Net ir grįžę 
į klases gimnazistai išnaudojo gali-
mybę pabendrauti su klasės draugais 
neformalioje aplinkoje – iškylavo 
šilelyje, prie Taikos ežero ir Paežerių 
dvare prie Nelindos ežero, aptarė 
daug iššūkių kėlusius mokslo metus. 

Dabar ypač svarbu, kad kiek-
vienas gimnazistas nuosekliai ugdy-
tųsi savo socialinius ir emocinius ge-
bėjimus: išmoktų rūpintis ir saugoti 
savo ir kitų sveikatą, tinkamai valdy-
tų jausmus ir kontroliuotų savo elgesį 
bei veiksmingai priimtų gerus spren-
dimus susidūręs su kasdieniais sun-
kumais. 

 
Informaciją pateikė I gimnazi-

jos klasių vadovai 
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Birželio mėnesį pirmokai stiprino savo socialinę emocinę būseną 



 

 

Birželio 1-ąją grupelė Šiaulių r. 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazi-
jos mokinių – Arūnė Dunauskytė 
(IIGC klasė), Brigita Trambavičiūtė 
(IIGC klasė), Andrėja Jonušaitė 
(IIIGD klasė) ir Gabrielė Jokubaus-
kaitė (IIGD klasė) – dalyvavo Pa-
nevėžio „Minties“ gimnazijos organi-
zuotame respublikiniame nuotolinia-
me jaunimo festivalyje „O mes kito-
kie“. 

Projekto tikslas – šviesti visuo-
menę gamtos tausojimo, darnaus vys-
tymosi klausimais ir skatinti Panevė-
žio miesto bei šalies bendrojo ugdy-

mo mokyklų bendravimą ir bend-
radarbiavimą aplinkosaugos srity-
je, išnaudojant patirtinio ugdymo
(si) galimybes. Renginyje, kuria-
me dalyvavo apie 150 mokinių, 
pristatėme 2016–2019 metais vy-
kusias KLIG stovyklas. Mūsų 
tikslas buvo pristatyti gimnazijos 
mokinius kaip darnius vartotojus, 
kurie skatina glaudžius santykius 
tarp žmogaus ir gamtos, puoselėja 
ekologiją, užsiima aktyvia fizine 
veikla. Po pristatymų visų dalyvių 
laukė kūrybinės dirbtuvės, kurio-
se galėjome pasigaminti ekologiš-

kus maišelius, prikelti daiktus antram 
gyvenimui, sukurti peizažą iš atraižų, 
sportuoti pasitelkus ekologiją, susipa-
žinti su fosilijų gamyba. Laiką pralei-
dome puikiai. 

Kviečiame visus neužmiršti, 
kad reikia rūšiuoti šiukšles, tausoti ir 
mylėti gamtą! 

 
Andrėja Jonušaitė, IIIGD kla-

sės mokinė 
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Gimnazistai dalyvavo jaunimo festivalyje „O mes kitokie“ 

Projekto ,,KLIG – sveika bendruomenė“ veiklų apibendrinimas 

Projektas ,,KLIG – sveika bend-
ruomenė“ prasidėjo 2020 metų lap-
kričio mėnesį. Projektui buvo skirta 
2000 Eur. Technologijų (mitybos) 
pamokų metu mokiniai gamino įvairi-
us sveikus ir natūralius patiekalus, 
Dalį produktų pirkome iš Lietuvos 
ūkininkų, dalį iš parduotuvės. Ka-
dangi beveik visus mokslo metus vy-
ko nuotolinis mokymas(is), mo-
kiniams buvo dalijami produktai į na-
mus, taip pat buitinė technika, įsigyta 
už projekto lėšas. Maisto produktams 
išleista 1801,60 Eur, iš jų už 1027,83 
Eur nupirkta produkcija iš Lietuvos 
ūkininkų. Už 198,40 Eur nupirkta 
buitinės technikos, kurią dalijome 
mokiniams, neturintiems reikiamų 
gaminimo priemonių, kad galėtų na-
muose gaminti maistą. Gruodžio 
mėnesį mokiniai gamino kalėdinius 
patiekalus, vyko konkursą, kurio metu   
gimnazijos bendruomenė balsavo ir 

rinko tris gražiausius patiekalus. 
Prizininkai buvo apdovanoti 
projekto prizais. Sausio mėnesį 
mokiniai gamino sveikus su-
muštinius ir užkandėles, vasario 
mėnesį sveiką ir maistingą 
desertą arba priešpiečių pa-
tiekalą, naudodami jogurtą, 
vaisius, sėklas. Kovo mėnesį 
buvo vykdoma tema ,,Blynai“ iš 
natūralių produktų su įvairiais 
priedais, balandžio mėnesį  
gaminamos salotos, mišrainės, 
troškiniai. Gegužės–birželio 
mėnesiais buvo gaminami 
natūralūs, sveiki saldainiai be 
pridėtinio cukraus iš riešutų, 
sėklų, vaisių. Visų veiklų 
nuotraukos buvo viešinamos 
KLIG feisbuko paskyroje, dalis 
gimnazijos laikraštyje 
„KLIGietis“. Su Sway programa 
sukurta ir metodinė prie-

monė KLIG – sveika bendruomenė 
(peržiūrėti galite paspaudę šią 
nuorodą).  

Projektinė veikla davė daug 
naudos mokiniams, tėveliams ir man 
kaip mokytojai ir vadovei. Kiekvie-
ną mėnesį buvo gaminami kuo svei-
kesni patiekalai, dauguma produktų 
buvo perkama iš Lietuvos ūkininkų. 
Produktai ne tik skanūs, bet maistin-
gi, ekologiški, natūralūs. Mokiniams 
buvo galimybė susipažinti su vieti-
nių ūkininkų gaminama produkcija 
ir pasiūla. Stebėdami kainas, kie-
kius, gaminamos produkcijos reali-
zavimo terminus ir produkto sudėtis 
mokiniai mokėsi verslumo, taupy-
mo, aplinkos tausojimo ir ekologijos 
pagrindų.  

  
Alina Gricienė, technologijų 

mokytoja  
 

Rašinių / esė konkurso dalyvių darbai 

Apie respublikinio konkurso, 
kurį inicijavo Taikos vėliavos komite-
tas, III vietos laimėtoją Eglę Ambro-
žaitę (IIIGB klasė) jau buvo rašyta 
2021 metų gegužės 1 dienos 
„KLIGiečio” 3 puslapyje. Dabar tik 
norisi pasidalyti nuoroda, kur galima 
paskaityti laureatų, tarp jų ir mūsų 
gimnazistės, bei kitų dalyvių esė 

„Mes patys esame šviesa, mes 
patys esame saulė “ (V. 
Mačernis). Laureatų darbus 
rasite paspaudę šią nuorodą 
Laureatų darbai. 

Gimnazija sulaukė Tai-
kos vėliavos komiteto vardu 
pasirašyto dr. Auksės Narvilie-
nės laiško, kuriame dėkojama  

kurso dalyvei ir ją rengusiai moky-
tojai Vitai Šventickienei. 
 

Asta Mazūraitė, lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytoja 

https://sway.office.com/LFEpOVyS6GU0snKx?ref=Link
https://vag-naujienos2.weebly.com/rascaroniniaildquokaip-supranti-v-ma269ernio-382od382ius-ldquomes-patys-esame-scaronviesa-mes-patys-esame-saul279rdquo-2021.html
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AR ŽINAI, KAD... 
 
pamokos prasideda 8.00 val.? 
 
į pamokas vėluoti draudžiama? 
nuo rugsėjo 1-osios kasdien, išskyrus 
penktadienius ir gegužės mėnesį, dėvi-
ma gimnazisto uniforma? Daugiau 
informacijos 
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-
puslapiai/projektai/uniforma  
 
mokiniai privalo laikytis gimnazisto 
elgesio taisyklių? Daugiau informaci-
jos 
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-
puslapiai/projektai gim_elg_tais  

 
puikiai, labai gerai ir gerai besimo-
kantys mokiniai apdovanojami po pir-
mojo pusmečio? 
 
nepažangūs ir per mėnesį be pateisina-
mos priežasties praleidę daugiau kaip 
penkias pamokas mokiniai svarstomi 
Vaiko gerovės komisijos posėdyje? 
Daugiau informacijos 
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-
puslapiai/projektai/lankomumo_tvark  
 
gimnazijoje veikia sporto klubas 
„Savi”, į kurio veiklą gali įsitraukti ir 
Tu? 
 
gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savi-
valda? 
 
gimnazijoje vykdoma aktyvi projektinė 
veikla? 
 
gimnazijoje veikia muziejus?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugiau informacijos 
 http://www.ivinskis.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/2-

parama-gimnazijai 

Gimnazijos laikraščio „KLIGietis“  redaktorė ir maketuotoja 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė 
 
Žurnalistas – IIIGD klasės mokinys Kipras Kunigėlis 
 
 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos naujienlaiškis  
V. Kudirkos g. 33, LT-81147  
Kuršėnai, Šiaulių rajonas  
Tel. (8 41) 58 58 45 Faks. (8 41) 58 58 45  
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