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Kiekvieno žmogaus gyveni-
mas – laiko upė! 

 
Prasmę turi viskas. Net upė! 

Upėmis kaip gyslomis išraizgytas 
visas Žemės paviršius. Jos tėkmę, 
lyginant su žmogaus gyvenimo 
tarpsniais, galima suskirstyti į gi-
mimą, t. y upės aukštupį, Jaunystę 
– vidurupį. Ir brandą – žemupį… 
Mes už prisiminimus. Upės pra-
džia – ištaka – gali būti šaltinis, 
pelkė, ežeras ar kalnų ledynas. 
Žmogaus gyvenimo pradžia – šei-
ma, draugai, darželis, mokykla... 
Bet visų pradžia skirtinga, savita. 
Tekėdamas vanduo ne tik išsigrau-
žia įdubimą, vagą, kuria nuolat 
teka, bet ir sudaro išvaizdžius vin-
gius bei suformuoja savo slėnį.  
Daugelis upių įteka į kitas upes, 
ežerus arba į jūras; ši upių vieta 
vadinama žiotimis. Įtekėjimo į jū-
ras vietose kai kurios upės sudaro 

deltas. Ir upės tekėdamos vingiuo-
ja... Jos taip panašios į žmogaus gy-
venimą!        

Gegužės 27 dieną, kaip ir kas-
met, KLIG vėl visus sukvietė į Pas-
kutinio skambučio šventę, išsiliejan-
čią pavasarį lyg upę. 

Kalbėjo gimnazijos direktorė 
Dalia Tamoševičiūtė, abiturientų 
mamos, pirmosios mokytojos, sve-
čiai, dainavo Kuršėnų Stasio Ang-
lickio progimnazijos pradinukai. 

Abiturientus daina sveikino 
Kamilė Milieškaitė su grupe 
(Ernestas Valentinas, Kristupas Ro-
finbergas ir Mantas Eigirdas), šoko 
KLIG šiuolaikinių šokių grupė 
„Dance mix“ (mokytoja Ingrida Le-
vitaitė), dainavo KLIG choras 
(mokytoja Jovita Bražukienė). 

Nepaprastai šilta padėka, ge-
rumas, jaunatviškas optimizmas  
liejosi ir iš pačių gimnazistų, kurie 
tą dieną susirinko į paskutinę pa-

moką. Kaip sakė renginio vedėjai, 
didžiosios upės pasiekia vandenyną 
ar jūrą – tai galingi vandens srautai, 
nukeliaujantys tūkstančius kilomet-
rų. Tą dieną abiturientai turbūt tikrai 
apmąstė apie tokią kelionę, kuri nu-
ves į jų svajonių vandenynus. 

Renginį vedė IIIG klasių mo-
kiniai Gustė Daugvilaitė, Roberta 
Lenkovičiūtė, Pijus Milašius ir Je-
ronimas Kunickis. Šventę organiza-
vo IIIG klasių vadovai su savo auk-
lėtiniais. 

Kiekvieno žmogaus gyveni-
mas – laiko upė! Tad mes linkime, 
jog per egzaminus kiekvieno abitu-
riento širdyje tyliai tyliai tekėtų gili 
žinių upė! 

                            
Vita Pleskūnienė, IIIGA kla-

sės vadovė 
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Paskutinio skambučio šventė 



 

 

1851 metais Šiauliuose įkurta Šiaulių vyrų 
gimnazija (dabar Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija). 
Tuo metu joje buvo paruošiamoji ir septynios gim-
nazijos klasės, kuriose mokėsi tik vaikinai, todėl 
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikai or-
ganizuoja Šiaulių krašto I–IV gimnazijos klasių vai-
kinų matematikos olimpiadą-konkursą.  

Balandžio 27 dieną vyko vaikinų matematikos 
olimpiada, kurioje dalyvauti panoro ir Kuršėnų Lau-
ryno Ivinskio gimnazijos matematikai – IIGC klasės 
mokinys Kostas Šilingas, IIIGA klasės mokinys Er-
nestas Valentinas ir IIIGC klasės mokinys Mantas 
Eigirdas. O vaikinai ne tik dalyvavo, bet ir pelnė 
prizines vietas. Dešimtokų tarpe Kostas Šilingas 
laimėjo pirmą vietą, o vienuoliktokų-dvyliktokų tar-
pe Mantas Eigirdas pelnė taip pat pirmą vietą.  

Sveikiname ir didžiuojamės jumis, vaikinai. 
Linkime sėkmės. 

 
 
Leonida Lukaitė, matematikos mokytoja  
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Dar viena gimnazijos matematikų pergalė 

Viena iš UNESCO minimų dienų – Pasaulinė 
vandens diena, minima kovo 22 dieną. Technologijų 
pamokos metu IIIGC klasės mokiniai sužinojo, kuo 
svarbus žmogui vanduo, pagal formulę  apskaičiavo, 
kiek reikia išgerti vandens kasdien, susipažino su 
svarbiausiomis vandens gėrimo taisyklėmis. Atlik-
dami kūrybinę užduotį mokiniai ieškojo gražių ir 
prasmingų žodžių, apibūdinančių vandenį.  

 
Alina Gricienė, technologijų mokytoja 

Pasaulinės vandens dienos minėjimas 

 



 

 

Gegužės mėnesį IG klasių 
mokiniai ekonomikos pamokų me-
tu aktyviai mokėsi: gimnazistai 
apsilankė Kuršėnų seniūnijoje, 
Užimtumo tarnyboje, įžymiose 
Kuršėnų vietose, kurias rekomen-
duotų aplankyti miesto svečiams. 
Mokiniai dirbo grupėmis ir savo 
gautus atsakymus į klausimus, 
nuotraukas ir asmenukes siuntė 
ekonomikos mokytojai Jūratei 
Čaplinskienei. 

Jaunieji ekonomistai ,,IKI“ 
parduotuvėje atliko praktinį dar-
bą ,,Paslėpti cukrūs“. Jie nagrinėjo 
10 prekių gamintojus, pakuočių 
kiekius, ieškojo cukraus kiekio 
100 g produkto ir pasitelkę mate-
matines žinias apskaičiavo, kiek 
cukraus yra nurodytoje produkto 
pakuotėje. Atlikę skaičiavimus, 

užrašė gautus rezultatus ir darė išva-
das. Mokiniai nustebo, kad sultyse, 
sausuose pusryčiuose, pomidorų 
padaže yra dideli kiekiai cukraus. 
Buvo smagu ir įdomu dirbti. 

Gegužės 25 dieną IIIG moki-
niai susitiko su gimnazijos alumnu 
Vismantu Anglicku. Jis papasakojo 
apie savo išsilavinimą (baigė ISM 
universitetą), verslo pradžią. Papa-
sakojo apie savo įmonių ADI souve-
nirs, ADI Keramikos studija veiklą. 
Gimnazistai pristatė mokomosios 
bendrovės ,,Bardačioks“ pasieki-
mus. Smagu, kad buvę mokyklos 
mokiniai užsuka ir pasidalija patirti-
mi, įžvalgomis, padiskutuoja su jau-
nimu. Susitikimo metu nespėjome 
visko sužinoti ir išklausinėti. Susita-
rėme, kad rudenį apsilankysime 
naujai įrengtose Vismanto Anglicko 

dirbtuvėse ir pratęsime pažintį su 
verslo pasauliu. 

Abiturientai tradiciškai moks-
lo metų pabaigoje atlieka praktinius 
ekonomikos darbus. Šiemet jie rin-
ko medžiagą apie savo svajonių pro-
fesiją: kokiose mokymo įstaigose 
galima mokytis, kiek metų, kokios 
galimybės mokytis kelių specialybių 
iš karto, kaip, kokiam laikotarpiui ir 
kokias stipendijas galima gauti, ko-
kios karjeros ir atlyginimo perspek-
tyvos. Šiemet net 29 mokiniai ates-
tatų įteikimo metu gaus ir Lietuvos 
Junior Achievement progra-
mos ,,Ekonomika ir verslas“ diplo-
mus.  

  
Jūratė Čaplinskienė, ekono-

mikos mokytoja 
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Kas naujo ekonomikos pamokose? 



 

 

Paskutinėmis gegužės mėne-
sio dienomis Ventos vingyje, upės 
dešiniajame krante, Šilelių miško 
vakariniame pakraštyje, stovyklavo 
I–IIIG klasių mokiniai. Ir nors oras 
iš tiesų nelepino, pasitvirtino posa-
kis, kad nėra blogo oro, o yra tik 
bloga apranga. Visus atvykusius 
pasitiko stovyklos organizatoriai, 
savanoriai. Stovyklautojus pasvei-
kino gimnazijos direktorė Dalia 
Tamoševičiūtė. Ji palinkėjo patirti 
malonių įspūdžių, pabendrauti ir, 
žinoma, gerai praleisti laiką.  

Pirmoji veikla, į kurią noriai 
įsitraukė gimnazistai, buvo pirmo-
sios pagalbos mokymai, kuriuos 
organizavo Šiaulių rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos biu-
ras. Mokėti suteikti pagalbą išties 
svarbu. Aktyvaus mokymo metu 
mokiniai sužinojo apie pirmos pa-
galbos teikimą, kada ją reikia teik-
ti, kaip ją reikia atlikti ir kokių 
veiksmų imtis, jei atsitiktų nelaimė 
ir būtų reikalinga pagalba. Norin-
tys galėjo praktiškai  atlikti pradinį 
gaivinimą ir taip įgyti ar sustiprinti 
praktinius gaivinimo įgūdžius, pa-
dėsiančius suteikti pirmąją pagalbą 
įvykus realiai nelaimei. Po pirmo-
sios pagalbos mokymų vyko įvai-

rios veiklos: mokiniai žaidė stalo 
žaidimus, šoko, muzikavo, ieškojo 
stovyklos draugo, paslėptų žodžių. 
Meno mėgėjai mėgavosi piešimu 
ant kūno.  

Po pietų prasidėjo sporto es-
tafetės. Džiugu, kad šiemet pirmą 
kartą dalyvavo ne tik mokinių ir 
mokytojų, bet ir tėvų komandos. 
Beje, tėvai sudarė ne tik atskirą ko-
mandą, bet dalyvavo kartu ir su sa-
vo vaikų komandomis. Susumavus 
šešių estafečių rezultatus paaiškėjo, 
kad pirmą vietą, surinkusi 51,5 

taško, iškovojo IIGB klasės koman-
da, kurią sudarė Jelizaveta Terecho-
va, Eugenijus Terechovas, Lidija 
Terechova, Emilija Urbietytė, Ema 
Griciūtė, Gabrielė Lapukaitė, Arnas 
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Vyko KLIG stovykla 

KLIG estafečių rezultatų lentelė 
Nukelta į 6 psl. 



 

 

Atkelta iš 5 psl. 

Barauskas, Rokas Prazauskis, Er-
nestas Staradumskis, Modestas 
Andruška. Klasės vadovė Dalia 
Klinauskienė. Direktorės Dalios 
Tamoševičiūtės vedama mokytojų 

komanda, kuriai atstovavo Dalia 
Tamoševičiūtė, Jurgita Butnorienė, 
Žyginta Ivanavičienė, Daiva Amb-
rožienė, Tomas Tarasevičius, Ro-
landas Tamošaitis, Antanas Gricius, 

Edvinas Daunys, surinko 41 tašką ir 
iškovojo antrą vietą. Surinkusi 39,5 
taško trečia liko IGC klasės koman-
da (Kristina Andrijauskienė, Neilas 
Grigaliūnas, Kornelija Andrijaus-
kaitė, Estrėja Joniškytė, Austėja 
Domkutė, Deimantas Lukoševičius, 
Eismantas Rugienis, Vidas Bulk-
šas). Klasės vadovė Žyginta Ivana-
vičienė. Prizininkai apdovanoti me-
daliais. Apdovanojimų metu pas-
kelbtas 2021–2022 m. m. geriausių 
sportininkų dešimtukas.  
Nors pliaupė lietus, liepsnojo lau-
žas. Vieni šoko lietuje, kiti žaidė 
įvairius žaidimus ar kitaip smagiai 
leido laiką, pasinaudodami galimy-
be sušildyti savo širdis naujų ar jau 
laiko patikrintų draugų būryje. 

 
 
Informacija paruošta pagal 

IIGB klasės mokinės Lidijos Tere-
chovos ir fizinio ugdymo mokytojo 
Juozo Savicko pateiktą medžiagą 
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Paskelbtas geriausių 2021–2022 m. m. gimnazijos sportininkų dešimtukas 

Kuršėnų sporto mokyklos 
stadione pirmą kartą vyko Šiaulių 
rajono lengvosios atletikos čem-
pionatas ,,Legendų prizams laimė-
ti“. Varžybose dalyvavo sportinin-
kai iš Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, 
Kėdainių, Palangos miestų bei 
Vilniaus, Pasvalio, Pakruojo, Kel-

mės, Radviliškio ir Šiaulių rajonų. 
Buvusio kuršėniškio Rolando Ver-
kio, kuriam priklauso Lietuvos šuo-
lio į aukštį rekordas (234 cm), vardu 
pavadintą prizą iškovojo buvęs gim-
nazijos mokinys Eimantas Joniškis. 
Mylios bėgimo rungtyje trečia buvo 
taip pat buvusi gimnazistė Karina 

Vlasovaitė. Ugnė Kasputytė, IVGA 
klasės mokinė, peršokusi į aukštį 
145 cm, šuolio į aukštį rungtyje iš-
kovojo trečią vietą.  

 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas 
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Šiaulių rajono lengvosios atletikos čempionatas ,,Legendų prizams laimėti“ 

Lauryno Ivinskio gimnazijo-
je kasmet už geriausius sportinius 
pasiekimus, jos vardo garsinimą 
tarptautinėse, šalies, rajono var-
žybose renkamas geriausių sporti-
ninkų dešimtukas. Geriausiais 
2021–2022 mokslo metų sporti-
ninkais pripažinti šie mokiniai: 
Valentas Akučka (IVGB klasė), 
Dilanas Astrauskis (IVGD klasė), 
Normantas Ivaškovas (IIGA kla-
sė), Andrėja Jonušaitė (IVGD kla-
sė), Ugnė Kasputytė (IVGA kla-
sė), Vakaris Kaveckas (IIGA kla-
sė), Kamilė Lukauskaitė (IVGA 
klasė), Aironas Misiulis (IGB kla-
sė), Nojus Petrokas (IVGC klasė), 
Ernestas Staradumskis (IIGB kla-
sė). 

Dešimtukas pateiktas abėcė-
lės tvarka. 

 
Juozas Savickas, fizinio ug-

dymo mokytojas 

Pirmas iš kairės Vakaris Kaveckas, Andrėja Jonušaitė, Kamilė Lukauskaitė, Dilanas Ast-
rauskis, Ernestas Staradumskis, Nojus Petrokas, Aironas Misiulis, Normantas Ivaškovas, 
Ugnė Kasputytė, Valentas Akučka 
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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 lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė 
 
 
 
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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