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KLIG‘e jau 40 kartą nusileido jubiliejinė paukštė, primenanti apie 

šventę, apie didžius mūsų mokinių ir mokytojų darbus bei  

skatinanti kurti naujas ateities vizijas. 



 

 

Rugsėjo 10 dieną mūsų 
gimnazijoje vyko ypatinga šventė. 
Išsipuošusi balionais, atsinaujinusiu 
vestibiuliu gimnazija laukė svečių. 
Tą dieną buvo švenčiamas 40-asis  
gimtadienis! ,,Tik neliūdėk – / Ruduo 
auksinis kviečia / Į savo šventę 
išdidžiai... / Šermukšnių kekės jau iš 
tolo šviečia, / Mokykloj džiaugsmas 
liejasi laisvai...“ – tokiais žodžiais 
renginį pradėjo vedėjai Eglė Am-
brožaitė ir Kipras Kunigėlis. Ir išties 
džiugi nuotaika apėmė visus: 
mokytojus, administraciją, svečius. 
Sveikinimo žodį tarė gimnazijos 
direktorė Dalia Tamoševičiūtė. Anot 
direktorės, mokykla be vaikų – tik 
tuščias, liūdnas pastatas. Toks jis bu-
vo pernai – karantino laikotarpiu. 
Mokyklai reikia jaunatviško šurmulio 
ir klegesio. Kalbą baigė linkėdama 
susiklausymo, susikalbėjimo ir 
bendrų svajonių, lūkesčių ir gražių 
darbų. Iš direktorės rankų svečiai 
sulaukė dovanų – užrašų knygos 
AIM+BIG=KLIG ir gimnazijos raši-
klio. Šventėje kalbėjo ir pirmasis 
gimnazijos (tuomet – Kuršėnų 4-
osios vidurinės mokyklos) direktorius 
Romualdas Bladžinauskis, į renginį 
atvykęs su žmona, buvusia tech-
nologijų mokytoja Virginija. Jis pri-
siminė 1981-ųjų rugsėjo pradžią, kai 
mokykloje vyko baigiamieji statybos 
darbai ir kaip sutelktai bendruomenė 
plušo galutinai įrengdama mokyklą. 

Dėl užsitęsusių darbų mokykla 
veiklą pradėjo rugsėjo 7 dieną. 
Dėl to ši diena ir laikoma 
gimnazijos gimimo diena. Pirma-
sis mokyklos direktorius dar 
neužmiršo tų dienų ir vakarų, kai 
kartu su mokiniais, jų tėveliais 
montavo spintas ir suolus, kad 
greičiau mokykla pravertų duris 
mokiniams. Per tuos 40 metų 
įgyvendinta išties daug vietinės 
reikšmės ir tarptautinių projektų, 
sulaukta daugybės svečių iš Lie-
tuvos ir viso pasaulio (net iš toli-
mosios Japonijos, Kanados). 
Mūsų gimnazistai pabuvojo 
Turkijoje, Italijoje, Suomijoje. 

Gimnazija tapo antraisiais namais ne 
tik tūkstančiams mokinių, bet ir 
daugybei mokytojų, žinomų Šiaulių 
rajone, Lietuvoje ir net užsienyje. 
Skaičiuojama daugybė vakarykščių 
gimnazistų, kurie tapo sėkmingais 
žmonėmis ir savo istorijomis dalijasi 
su šiandieniais KLIGiečiais. Anot 
renginio vedėjų, gimnazija kasmet 
tampa brandesne ugdymo įstaiga, 
nebijančia naujų iššūkių, tobulėjančia 
visose srityse. Šią vasarą ji ypač 
išgražėjo, atsinaujino, tapo dar mo-
dernesnė ir patrauklesnė. KLIG gim-
tadienyje dalyvavo nemažas būrys 
svečių: sveikinimo žodį tarė Šiaulių r. 
savivaldybės meras Antanas Bezaras, 
vicemeras Česlovas Greičius, Šiaulių 
rajono savivaldybės administracijos 
švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji 
specialistė Rasa Paulauskienė, Seimo 
narės Rimos Baškienės padėjėja, Ši-
aulių rajono savivaldybės tarybos 
narė Ada Grakauskienė. Smagu buvo 
sulaukti atstovų iš gretimų mokyklų: 
Daugėlių, Stasio Anglickio 
progimnazijų, Pavenčių mokyklos-
daugiafunkcio centro, Kuršėnų meno 
mokyklos, Šiaulių r. švietimo pagal-
bos tarnybos direktorės Rasos 
Piežienės. Šokiu susirinkusius svei-
kino būrelis mokytojų ir mokinių, 
kuriuos ruošė choreografijos 
mokytoja Ingrida Levitaitė. Svarbi 
šventės dalis skirta gabių mokinių 
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apdovanojimui. Už praėjusių metų 
puikius rezultatus apdovanoti įvairių 
respublikinių olimpiadų ir konkursų 
nugalėtojai: Kostas Čaplinskas, Eglė 
Ambrožaitė, Kipras Kunigėlis, Ugnė 
Žukauskaitė, Brigita Trambavičiūtė, 
Kamilė Milieškaitė, Kostas Šilingas. 
Vyko iškilminga paauksuotų ir 
pasidabruotų ženklelių už gerus 
mokymosi pasiekimus ceremonija. 
Gimnazijoje jau keletą metų yra 
teikiami tokie ženkleliai. Apdo-
vanojimo tikslas – įvertinti mokinių 
mokymosi rezultatus, išrinkti geriau-
sius metų mokinius ir juos paskatinti; 
atkreipti dėmesį į mokinius, kuriais 
galėtų didžiuotis visa gimnazijos 
bendruomenė. Gimnazijos mokiniai 
apdovanojami dviejų tipų ženkleliais. 
Vėliau šventė persikėlė į klases, kur 
buvo valgomas šventinis tortas. 
Šventės proga atvertas po remonto ir 
mokyklos vestibiulis (juostelę 
perkirpo Šiaulių r. meras Antanas 
Bezaras). Skambėjo Kamilės Mi-
lieškaitės atliekama Marijono Miku-
tavičiaus daina ,,Ši vasara” (jai talki-

no  Mantas Eigirdas ir Kristupas 
Rofinbergas). Jų vadovė muzikos 
mokytoja Jovita Bražukienė. Po puik-
ios dainos svečiai buvo pakviesti ar-
batos. Kaip žurnalistė Rita Žadeikytė 
rašo: „Daug svečių, daug šypsenų, 
daug sveikinimų, dovanų ir 

linkėjimų!“ Ačiū jai už nuotrau-
kose įamžintas gražias šventės 
akimirkas. 
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Vita Šventickienė, lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 



 

 

 

GIMNAZIJOS ĮKŪRĖJAS 
 

– Gerbiamas direktoriau, Jūs nuo 
pat mokyklos atidarymo, t. y. nuo 
1981 m. rugsėjo 7 d., ėjote šios mo-
kyklos direktoriaus pareigas. Nuo 
Jūsų iniciatyvos, sprendimų prik-
lausė ir mokinių, ir mokytojų, ir 
pačios mokyklos likimas. Gal prisi-
mintumėte savo kelią į šią mo-
kyklą? 
– Baigęs Šiaulių K. Preikšo pedago-
ginį institutą (dabar Vilniaus univer-
siteto Šiaulių akademija) atvykau į 
Kuršėnus. Iš pradžių dirbau Kuršėnų 
vidurinėje mokykloje fizikos moky-
toju. Vėliau – Kuršėnų 3-oje viduri-
nėje mokykloje direktoriaus pava-
duotoju, dar šiek tiek vėliau buvau 
paskirtas Kuršėnų 1-osios vidurinės 
mokyklos direktoriumi, o pastačius 
Kuršėnų 4-ąją vidurinę mokyklą – jos 
vadovu. Net 22 metus krimtau gim-
nazijos direktoriaus duoną. 
– Jūsų komandoje pavaduotojais 
dirbo Vytautas Varkalis, Genovai-
tė Lipskienė, Regina Kazlauskienė, 
Tatjana Kriliuvienė, Aldona Mik-
nienė, Antanas Šalavėjus, Daiva 
Ūsaitė, ir, žinoma, geriausi miesto 
mokytojai. Mokykla turėjo pripa-
žinimą. Joje mokytis norėjo dauge-
lio kuršėniškių vaikai. Kaip pavy-
ko taip greitai užauginti mokyklą 
visuomenės akyse? 
– Mūsų pavaduotojų ir mokytojų ko-
lektyvo dėka gimnazija tapo visiems 
svarbi. Mokykloje dirbo tikrai daug 
iniciatyvių ir stropių mokytojų, mo-
kėsi daug darbščių ir kūrybiškų mo-
kinių. Čia dirbo jau Amžinybėn iške-
liavęs fizinio ugdymo mokytojas Vy-
tautas Kviklys. Mokytojo darbo re-
zultatas – net 10 metų gimnazijos 
mokinių komanda respublikinio kon-
kurso ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ nuga- 
lėtoja. Vėliau mokytojui į pagalbą 
atskubėjo jo kolega, dabar jau fizinio 
ugdymo mokytojas Juozas Savickas. 
Mokyklą įvairiais tarptautiniais pro-
jektais garsino ir anglų kalbos moky-

toja Valdonė Verseckienė. Jos 
dėka aplankyta Italija, Anglija, 
Norvegija ir kt. šalys, pasidomėta 
tų šalių švietimo sistema. Infor-
matikos mokytojas Arvydas Ver-
seckas irgi daug dirbo garsinda-
mas mokyklą rajone, Lietuvoje. 
Jis sukūrė pirmąjį elektroninį die-
nyną, vedė kompiuterinio raštin-
gumo kursus Šiaulių rajono mo-
kytojams etc. Žodžiu, turėjome 
kuo didžiuotis. 
– 2001 metų lapkritį Kuršėnų 
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 
pašventinta Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazijos vėliava. 
Kas jos autoriai? 
– Vėliavą ir ženkliuką sukūrė 

gimnazijos dailės mokytoja Dalia 
Jokubauskienė. 
– Gimnazistai daug keliavo. Bu-
vo nuvykę net į JAV. Kaip nuti-
ko, kad jiems pavyko aplankyti 
šią šalį ir net dalyvauti festiva-
lyje ,,Vaidiname V. Šekspyrą“? 
– 2004 metais anglų kalbos mo-
kytojos Tatjanos Kriliuvienės ini-
ciatyva grupė gimnazijos mokinių 
pastatė spektaklį, kurį režisavo 
Šiaulių dramos teatro aktorė Sil-

vija Povilaitytė. Tuomet ėjau Šiaulių 
rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pareigas. Kartu su Tatja-
na Kriliuviene į JAV lydėjau mūsų 
gimnazistus. Už Atlanto į festivalį 
skrido Vaidotas Gajauskas, Akvilė 
Rapševičiūtė, Evelina Bišlytė, Arvy-
das Raščikas, Arnas Bakavičius, Au-
relija Gaubaitė, Vaidotas Jarašius, 
Rūta Roikaitė. Visas festivalio aki-
mirkas užfiksavo Zenonas Ripinskis. 
– Gimnazija visada buvo atvira 
naujovėms. Dar Jums būnant jos 
vadovu pradėti organizuoti dakta-
ro Juozo Petro Kazicko informati-
kos konkursai, gimnazijoje lankėsi 
daugybė svečių.  
– Gimnazijoje lankėsi Lietuvos Res-

publikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
Krašto apsaugos ministras Linas Lin-
kevičiaus, Seimo narė Rima Baškie-
nė, daugybė kitų iškilių ir svarbių 
asmenybių. Jie padėjo savo pavyz-
džiu formuoti jaunus žmones. 
Jūsų vadovavimo mokykloje laiko-
tarpiu mokykloje veikė kavinė, į 
kurią pavydžiai žvelgė kitų miesto 
mokyklų mokiniai. 
Iš tikro mokyklos kavinė tapo savo-
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GYVENIMĄ IR ŠIRDĮ ATIDAVĘ MOKYKLAI 

Vėl Rugsėjo 1-oji. Ant naujųjų mokslo metų slenksčio 40-ąjį kartą išdidžiai iškėlusi galvą 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija žvelgia į savo vaikus, jų mokytojus, tėvus (rūpintojus) ir ad-
ministraciją. Ta proga kalbiname pirmąjį gimnazijos direktorių Romualdą Bladžinauskį ir jo 
žmoną Virginiją Bladžinauskienę. 



 

 

tišku gimnazistų traukos centru. Joje 
mokiniai ir mokytojai galėdavo atsi-
gerti arbatos, užkąsti, mokiniai net 
ruošdavosi pamokoms. Be to, joje 
vykdavo įvairios šventės, sveikinda-
vome mokytojus. 
– Visada buvote aktyvus. Sakėte, 
kai Švietimo ir sporto skyriaus ve-
dėją Valerijoną Krūmą išlydėjote į 
užtarnautą poilsį, o atsisveikinimas 
su juo vyko mūsų gimnazijoje, Jūs 
vedėte renginį. Vadinasi, teko pa-
būti visokiuose amplua? 
– Iš tikro taip ir buvo. Renginį ve-
džiau su Kuršėnų 1-osios vidurinės 
mokyklos direktore Rima Raščikiene 
(dabar gimnazijos geografijos moky-
toja). Tai buvo pakankamai atsakin-
gos akimirkos. 
– Priklausėte ,,Rotary“ klubui, dir-
bote Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriumi, me-
ru, Šiaulių rajono švietimo ir spor-
to skyriuje vyriausiu specialistu, 
net 22 metus vadovavote gimnazi-
jai. Kuris darbas mieliausias? 
– Kai priklausiau ,Rotary“ klubui, du 
kartus per mėnesį susitikdavome ir 
aptardavome darbus. Kuršėnuose rū-
pinomės darželiu ,,Eglutė“, teikėme 
materialinė pagalbą. Manau, kad visi 
darbai svarbūs, todėl vieno išskirti 
nenorėčiau. 
– Mokytojų kolektyvas Jūsų vado-
vavimo laikotarpiu daug keliavo. 
Romualdas Bladžinauskis: 
– Tikrai daug keliavome, o atėjus 
auksaspalviam rudeniui, dovanojan-
čiam savo gėrybes, sėsdavome į ma-
šinas ir važiuodavome į mišką gry-
bauti. Sutardavome susitikimo laiką. 
Visada pusvalandį į sutartą vietą vė-
luodavo jau Amžinybėn iškeliavęs 
biologijos mokytojas Jonas Prelgaus-
kas. Sėdime, laukiame, o jo vis nėra. 
Paskui įpratome, kad mūsų Jonas vė-
luoja pusvalandį. O šis savo taisyklės 
niekada ir nesulaužė.  
Virginija Bladžinauskienė: 
– Kolektyvas laukdavo tų išvykų. 
Sėdame, būdavo, iš Mingės ir plau-
kiame visi į Nidą. 
– Jums 2003 metais už nuopelnus 
gimnazijai suteiktas Garbės i-
vinskiečio vardas. Ar džiugina toks 
įvertinimas? 
– Visada malonu, kai tavo darbus 
pastebi, įvertina. 

– Kaip sugebėjote, dirbdamas 
toje pačioje gimnazijoje su 
žmona Virginija, namuose atsi-
riboti nuo gimnazijos, moky-
tojų, mokinių gyvenimo? 
– Nebuvo lengva, bet pavykdavo. 
Auginome dvi dukras, todėl mo-
kyklos reikalų namuose bandyda-
vome nespręsti. 
– Mokytoja Virginija, ar lengva  
buvo būti direktoriaus žmona ir 
dirbti jam vadovaujant? 
– Nelabai. Būdavo momentų, kai 
mokytojai kalbėdavosi mokytojų 
kambaryje, o man įėjus –
nutildavo. Nedažnai taip būdavo, 
bet pasitaikydavo. Kartą, kai ma-
žesnioji dukra dar mokėsi pradi-
nėse klasėse, Romas vedėsi pro 
šalį svečią aprodydamas mo-
kyklą. Duktelė pribėgo ir kreipė-
si: ,,Tėti!“ Vyras, grįžęs į namus, 
paprašė mokykloje taip į jį nesik-
reipti ir paaiškino tokio prašymo 
priežastį. 
– Užauginate dvi dukras, turite 
tris anūkus.  
Virginija Bladžinauskienė:  
– Abi dukros baigė mūsų mo-
kyklą. Vaida baigė mokyklą su 
pagyrimu, o Asta irgi gerai mokė-
si. Gabūs ir mūsų anūkai. Nedas  
studijuoja Vilniuje moderniųjų 
technologijų fiziką ir vadybą. Jis 
jau trečio kurso studentas. Žo-
džiu, seka senelio pėdomis. 
Romualdas Bladžinauskis: 
– Anūkas gabus: net nelankęs vai-
ravimo mokykloje teorinės dalies 
paskaitų iš karto išlaikė egzaminą  
ir jam buvo įteiktos vairuotojo 
teisės. 
– Koks dabar Virginijos ir Ro-
mualdo Bladžinauskių gyveni-
mas? 
Virginija Bladžinauskienė: 
– Turime sodą, vaikus, gyvenan-
čius Šiauliuose ir dažnai aplan-
kančius tėvus, paglobojame anū-
kus. Ir rytoj laukiu atvažiuojančio 
Matijaus. Laisvalaikiu siuvinėju 
kryželiu paveikslus – juk aš tech-
nologijų mokytoja. 
Romualdas Bladžinauskis: 
– Esu bitininkas. Mūsų sode keli 
bičių aviliai. Be to, meistrauju. 
Esu padaręs kelias medines 
skulptūras. Pomėgį paveldėjau iš 

senelio. Jis klumpdirbys buvo. Pa-
bandžiau prakalbinti ir akmenį. Pavy-

ko! Tad sode puikuojasi kelios skulp-
tūros iš akmens. Fizikos neužmirštu. 
Ant mūsų sodo namelio stogo įreng-
tas saulės kolektorius. Turime ir sau-
lės vandens šildytuvą, o po žolę ropo-
ja robotukas vejapjovė. 
– Ar dažnai sutinkate savo buvu-
sius kolegas? 
– Kol nebuvo karantino, dažnai susi-
bėgdavome, gimtadienius kartu  

šventėme. Karantinas situaciją pakei-
tė. Dabar rečiau, pabendraujame tele-
fonu, bet nuo minčių apie mokyklą, 
kolegas ne visada pabėgame. 
 
Atsisveikindamas direktorius su 
žmona Virginija dovanoja gimnazi-
jos mokytojams aviečių, ekologiško 
medaus ir obuolių iš savo išpuose-
lėto sodo linkėdamas neprarasti 
smalsumo, išminties bei noro tobu-
lėti. O mes sakome: 
– Direktoriau, ačiū už gimnaziją, 
už idėjas, už rudens dovanas. Svei-
katos Jums abiem ir gražių bei ilgų 
džiaugsmu apdalytu, šeimos narių 
meile prisotintų Gyvenimo metų! 
  
Raimonda Rumbinaitė, lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytoja 
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VISADA LAUKIAMAS 
 
– Gerbiamas pavaduotojau, šiais 
metais gimnazija švenčia 40-ies 
metų jubiliejų. Mokykloje dirbote 
nuo jos atidarymo. Galima sakyti, 
esate net jos krikštatėvis, nes rūpi-
notės leidimu šios mokyklos staty-
bai Kuršėnų mieste. Galbūt paban-
dykime grįžti į tuos laikus, kai susi-
tikote su Lietuvos Respublikos 
Švietimo ministerijos Finansų sky-
riaus viršininku ir įtikinote jį, kad 
mūsų mieste reikalinga dar viena 
mokykla. 
– Buvo toks laikas, kai Šiaulių rajono 
švietimo skyriaus vedėjo Valerijono 
Krūmo paprašytas susitikau su LR 
švietimo ir mokslo ministerijos Fi-
nansų skyriaus viršininku. Tiesa, da-
bar jau jo pavardės neatmenu – ištry-
nė laikas, bet situaciją puikiai prisi-
menu. Man buvo pavesta įtikinti mi-
nisterijos atstovą, kad Kuršėnuose 
būtina dar viena mokykla, nes miesto 
vidurinėse mokyklose mokiniai mo-
kosi dviem pamainomis. Juk darbą 

pradėdavome 8 val., o mokyklos 
duris užverdavome vėlai vakare. 
Išklausęs mano argumentus apie 
perkrautas miesto mokyklas prie 
pusryčių, kurie užsitęsė iki pietų, 
stalo Finansų skyriaus viršininkas 
išvyko. Po dviejų savaičių sužino-
jome, kad duotas leidimas dar 
vienai mokyklai Kuršėnuose sta-
tyti. Tad gal ir esu mokyklos 
krikštatėvis. 
– Visi pasiilgstame rugsėjų šilu-
mos, raudonų šermukšnių ke-
kių, bendravimo su kolegomis, 
medinio suolo, mokinių tylaus 
kuždesio. Ar dažnai mintimis 
grįžtate į mokyklą? 
 – Rugsėjai visada primena darbo 
vietą, ryšį su mokykla – antrai-
siais savo namais. 
– Prieš pradėdamas darbą Kur-
šėnų 4-oje vidurinėje mokyklo-
je, dirbote Kuršėnų 1-oje vidu-
rinėje. Ar skausmingai palikote 
senąją darbo vietą, t. y. Kur-
šėnų 1- ąją vidurinę mokyklą? 
– Aš per visą savo gyvenimą, kai 
1959 m. baigiau VVPI ir įgijau 
matematikos ir braižybos specia-
lybes (pirmoji tokių specialistų 
laida Lietuvoje), dirbau tik trijose 
darbovietėse – Kuršėnų darbo 
vidurinėje mokykloje, Kuršėnų 1-
oje vidurinėje mokykloje ir Kur-
šėnų 4-oje vid. mokykloje (dabar 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimna-
zija).O palikdamas Kuršėnų 1-ąją 
vid. mokyklą didelio skausmo 
nejaučiau, nes visa širdimi troš-
kau dirbti naujojoje mokykloje. 
Net kreipiausi į Šiaulių r. partijos 
komiteto trečiąjį sekretorių Albi-
ną Rupšį, kuravusį rajono mo-
kyklas, ir prašiau perkelti mane į 
naująją mokyklą – juk rūpinausi 
leidimu šios mokyklos statyboms. 
Vedėjas Valerijonas Krūmas siūlė 
likti senojoje mokykloje, bijojo, 
kad be manęs Kuršėnų vid. mo-
kykloje nesusitvarkys, todėl, pa-
sak vedėjo, reikia žmogaus, mo-
kančio vadovauti pasiliekančiam 
kolektyvui. Siūlė likti. Nesutikau. 
Po pokalbio su sekretoriumi Albi-
nu Rupšiu buvau paskirtas į Kur-

šėnų 4-ąją vid. mokyklą direktoriaus 
pavaduotoju. 
– Keliems direktoriams vadovau-
jant Kuršėnų 4-oje vid. mokykloje 
teko dirbti? 
– Man dirbant mokyklai vadovavo 
Romualdas Bladžinauskis.  
– Kokią mokinių ir mokytojų veik-
lą kuravote? 
– Pagal direktoriaus Romualdo Bla-
džinauskio sudarytą administracijos 
darbo paskirstymą buvau atsakingas 
už mokyklos pamokinės ir užklasinės 
veiklos tvarkaraščius, trumpalaikius 
pamokų pakeitimus susirgus ar išvy-
kus į komandiruotes mokytojams, 
vedžiau net mokytojų atvykimo į dar-
bą apskaitą, rašiau mokslo metų pa-
baigos ir kitas ataskaitas. Rūpinausi 
mokyklos mokinių maitinimu, vaikų 
globa ir rūpyba. Be to, nuolat kontro-
liavau, analizavau mokinių ugdymą, 
programų vykdymą, žinių atitikimą 
bendriesiems standartams.  
– Gal pamenate, kokių mokytojų 
veiklą kuravote? 
– Mano dėmesio centre (pagal pasis-
kirstymą) buvo jau Amžinybėn iške-
liavusios istorijos mokytojos Graži-
nos Rimkienės, istorijos mokytojo 
Romualdo Putniko, matematikos mo-
kytojų Zosės Zorienės, Alvyros Mar-
cinkienės, Vitalijos Šukienės, geogra-
fijos mokytojų Adolfinos Lingienės ir 
Reginos Urbonienės, biologijos mo-
kytojo irgi jau Amžinybėn iškeliavu-
sio Jono Prelgausko, fizikos mokyto-
jos Stanislavos Milieškienės, chemi-
jos mokytojos Daivos Petrikytės-
Matuzienės, informatikos mokytojų 
Dalios Tamoševičiūtės ir Arvydo 
Versecko, dailės mokytojos Dalios 
Jokubauskienės, muzikos mokytojos 
Irenos Maneikienės, technologijų 
mokytojų Virginijos Bladžinauskie-
nės, Albino Jokubausko ir pradinių 
klasių mokytojų Birutės Šatienės, 
Vidos Ritikienės ir Miglės Petraus-
kienės veikla. Tuomet mokykla dar 
buvo neišgryninta, joje mokėsi ir pra-
dinių klasių mokiniai, todėl kuravau 
šių pradinių klasių mokytojų ir jų 
mokinių veiklas. 
– 1994 m. rugsėjo 1 d. mokykloje 
LR švietimo ir mokslo ministerija 
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leido steigti pirmąją gimnazijos 
klasę. Jos atidarymu rūpinotės ir 
Jūs. 
– Respublikoje pradėjus kurti atskiro-
se mokyklose gimnazijos klases, neli-
ko nuošalyje ir mūsų mokykla. Buvo 
sudaryta iniciatyvinė grupė, kurioje 
aktyviai dirbau ir aš. 1993 m. rugsėjo 
mėnesį buvau nuvykęs pasikonsul-
tuoti dėl humanitarinio profilio gim-
nazijos kūrimo į Radviliškio Lizdei-
kos gimnaziją. Daug informacijos, 
pagalbos suteikė šios mokyklos di-
rektorius. Bet to neužteko. 1994 m. 
sausio pradžioje vykau į Kau-
no ,,Varpo“ gimnaziją dėl realinio 
profilio gimnazijos kūrimo, konsulta-
vausi su tos mokyklos direktoriaus 
pavaduotojais L. Lukošiumi ir A. 
Bartašiumi. Pastarasis – buvęs Kur-
šėnų vid. mokyklos mokinys, todėl 
labai geranoriškai padėjo. Aišku, da-
lyvavau ir Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo instituto organizuotuose 
kursuose, seminaruose. Gimnazijos 
klasės steigimo klausimais konsulta-
vausi su LR švietimo ir mokslo mi-
nisterijos inspektoriumi K. Ka-
minsku, Kauno ,,Varpo“ gimnazijos 
direktore A. Gedminiene, Panevėžio 
Juozo Balčikonio direktoriumi R. 
Dambrausku. Norėdami įkurti huma-
nitarinio profilio klasę, dokumentus 
ir mokytojų sudarytas programas, 
planus siuntėme į Vilnių. Laukėme 
atsakymo. Pavyko. Tad darbas davė 

rezultatus – mokykloje įsteigta gim-
nazijos klasė. Vėliau jau ir realinio 
profilio klasė. 
– Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazija – ne pirma gimnazijos statu-

są Kuršėnuose turėjusi mo-
kykla. 
– Aš pats baigiau Kuršėnų r. 
Smurgių pradinę mokyklą. 1947 
m. pradėjau mokytis Kuršėnų 
gimnazijos pirmoje klasėje. 1949 
m. rugsėjo 1 d. vykdant sovietinių 
mokyklų reformą netekau IIIG 
klasės mokinio statuso ir tapau 
vidurinės mokyklos septintoku. 
1954 m. baigiau vidurinę mo-
kyklą. Ši mokykla (pirmoji Kur-
šėnų gimnazija) buvo Vytauto ir 
Alėjos gatvių sankryžoje. Ir šian-
dien išlikę visi trys buvusios gim-
nazijos pastatai. Dabar jie – gyve-
namieji namai.  
– Tikriausiai daugiausia Jūsų 
laiko mokykloje rudenį atimda-
vo tvarkaraščio sudarymas?  
– Man dirbant kompiuterinių 
programų, palengvinančių tvarka-
raščio sudarymą, nebuvo. Visi 
puikiai žinome, kad mokinių dar-
bingumas priklauso nuo gerai ir 
metodiškai sudaryto tvarkaraščio. 
Šį darbą mokykloje dirbau jau 
kelis dešimtmečius, todėl pagal 
galimybes stengiausi sudaryti 
tvarkaraštį taip, kad sunkesnes 
pamokas keistų lengvesnės, kad 
kiekvieną savaitės dieną būtų vie-
nodas pamokų krūvis. Žodžiu, 
matematiko mąstymas ir gebėji-
mai tik padėjo. Be to, pažinau 
beveik visus Kuršėnų m. mokyklų 
mokytojus senjorus, todėl mo-
kykloje, kolegoms išvykus į ko-
mandiruotę ar susirgus, beveik 
visada rasdavau mokytoją, kuris 
pavaduodavo išvykusįjį. Žodžiu, 
mokymo procesas vyko ritmingai. 
– Ar buvo lengva būti administ-
ratoriumi ir išlaikyti draugiš-
kus santykius su mokytoju ko-
lektyvu? 
– Visada stengiausi išklausyti 
kiekvieną mokytoją. Kiek galė-
jau, padėjau savo patarimais ir, 
svarbiausia, kūrybiškiems moky-
tojams stengiausi netrukdyti kūry-
biškai dirbti. 
– Gimnazijos darbe buvo daug  
inovatyvių sprendimų. Kokių? 
– Buvo. Vieni pasiteisino, o kiti – 
ne. Bandėme komplektuoti moki-
nių klases pagal mokymosi vi-
durkį. Aukščiausią vidurkį turin-

tys mokiniai mokėsi vienoje klasėje, 
žemesnį – kitoje. Deja, toks mokinių 
skirstymas į klases nepasiteisino, nes 
mokinių žinios negilėjo. Nedaug ži-
nių turintys mokiniai išdykavo, 
mokslą užmiršo. 
– Ko kuršėniškiai nežino apie Vy-
tautą Varkalį? 
– Niekada nesakiau, kad Šiaulių r. 
švietimo skyriaus vedėjo prašytas net 
du kartus sudarinėjau mokinių sąra-
šus pagal mikrorajonus mokykloms. 
Tai nutiko, kai Kuršėnuose pastatė 
Kuršėnų 3-ąją vid. (dabar Kuršėnų 
Pavenčių mokykla-daugiafunkcis 
centras) ir Kuršėnų 4- ąją vidurinę. 
– Dabar Jūsų gyvenimo ritmas lė-
tesnis. Nebeliko mokyklinių skam-
bučių, mokinių klegesio. Jūs radote 
kitą veiklos sritį – daug laiko pra-
leidžiate sode, kurį pavyzdingai 
puoselėjate su visa šeima. Sveikatos 
Jums, gražių ir prasmingų darbų 
ir, žinoma, niekada neužmiršti ta-
kelio į savo antruosius namus – 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimna-
ziją, kurioje visada esate laukia-
mas. 
 
Raimonda Rumbinaitė, lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytoja 
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– Jūs dirbote Šiaulių r. neakivaiz-
dinės mokyklos, kuri buvo įkurta 
Kuršėnų 4-osios vidurinės mo-
kyklos patalpose, direktore. Koks 
tai buvo laikotarpis? Ką atmenate, 
o gal praeityje likę ir tokių aki-
mirkų, kurių nenorite prisiminti? 
– Mes – Šiaulių r. neakivaizdinės 
mokyklos darbuotojai – šiose patal-
pose įsikūrėme kartu su Kuršėnų 4-
ąją vidurine mokykla įnamių 
teisėmis. Turėjome didelę klasę, ku-
rią spinta padalijome į dvi erdves. 
Mažesnėje patalpoje įrengėme darbo 
vietas direktorei ir pavaduotojui, o 
didesnėje patalpoje rinkdavosi 
mokytojai, dirbo sekretorė, metodin-
inkė.  
– Sovietmečiu, kiek teko girdėti, 
tokios neakivaizdinės mokyklos 
buvo steigiamos visoje Lietuvoje. 
Ar Jūsų vadovaujama Šiaulių r. 
neakivaizdinė mokykla išsiskyrė iš 
kitų tokio tipo mokyklų? 
– Teisingai. Sovietmečiu, t. y. 1975 
metais, buvo pradėtos steigti neaki-
vaizdinės mokyklos. Jų principas bu-
vo toks – vidurinį mokslą turi įsigyti 
visi dirbantieji: įmonių, įstaigų 
dirbantieji, mašinistai, melžėjos etc. 
Už mokinių sąrašų sudarymą buvo 
atsakingi įmonių, gamyklų vadovai. 
Jie turėjo užtikrinti tokių mokinių 
mokymąsi, rūpintis, kad, nepra-
leidinėtų pamokų. 
Žodis ,,mokymasis“ tada skambėjo 
labai pakiliai: per visus mokslo metus 
vyksta sesijos, o jų metu 
dirbantiesiems suteikiamos atostogos. 
Šie atostogų metu pagal grafiką lanko 
pamokas, o mokytojai skiria namų 
darbus. Mokiniams sudaromas ir in-
dividualių konsultacijų grafikas, šie 
bendradarbiauja su įvairių dalykų 
mokytojais. Ir taip iki kitos sesijos. 
Kiek atmenu, prie kiekvienos tokios 
mokyklos buvo atidaromi konsul-
taciniai punktai, už kurių darbą buvo 
atsakingas direktorius. Tokio konsul-
tacinio punkto darbą kontroliavo 
metodininkai. Taip buvo ir mūsų 

mokykloje. Daug mokiniams 
padėjo šviesios atminties ma-
tematikos mokytoja Irena 
Plečkauskienė, kurią buvau 
paskyrusi ir sekretore-mašininke. 
Metodininkėmis dirbo Tamara 
Urbonavičienė, Irena Bražienė, 
Pranė Rakužienė. 
– Ar sunku buvo surinkti žmo-
nes, norinčius mokytis? 
– Kadangi už dirbančiųjų moky-
mąsi buvo atsakingas KP, rajono 
vykdomieji komitetai, įstaigos, 
organizacijos, tai sąrašai mokinių, 
norinčių mokytis, buvo ilgi. Pla-
nus įvykdydavome ir viršydavo-
me. Atsimenu, kaip mokytojų ru-
dens konferencijose aš, Kazimie-
ra Arust, buvau sodinama į Prezi-
diumą ir giriama, kad už plano 
įvykdymą... Faktiškai tai buvo 
toks mokslo nuvertinimas, panie-
kinimas, koks galėjo būti tik pa-
gyrūniškoje sovietinėje Lietuvoje. 
Žodžiu, į tuos punktus 
Gruzdžiuose, Meškuičiuose mo-
kiniai neatvykdavo, jokios pamo-
kos nevyko, o mano metodinio 
darbo specialistės faktiškai nieko 
neveikdavo. Ką tikrinsi, kai nėra 
mokinių. Kartais fiktyviai surašy-
davo, kad šie lankė pamokas. Ra-
jono konsultaciniuose punktuose 
užpildydavo ir žurnalus, kad mo-
kiniai lankė pamokas, nors jose jų 
nebuvo. Vaikščiodavau po Šiau-
lių r. Komunistų partijos komite-
tą, vykdomąjį komitetą, Pavenčių 
cukraus kombinatą prašydama 
padėti suvaryti mokinius į klases.  
– Bet juk reikėjo mokiniams ir 
egzaminus laikyti? 
– Reikėjo. Laikė. Atvarydavo 
tuos sąraše esančius žmones lai-
kyti vidurinio mokslo egzaminus. 
Mūsų tikslas – leisti jiems 
nusirašyti iš vadovėlio, nes kitaip 
negaus atestato. Mes leidžiame ir 
džiaugiamės, jei nurašo tai, ko 
reikalauja tema. Išrašydavome 
atestatus, o mūsų mokiniai net 

neateidavo jų pasiimti. Dalis atestatų 
likdavo seife, nes mokiniams buvo 
nereikalingi. Vėl skambiname, 
prašome pasiimti. 
– Kitos išeities sovietmečiu neturė-
jote? 
– Man dažnai kildavo mintis baigti tą 
komediją. Bet pagalvodavau – kitas 
direktorius irgi stebuklo nepadarys. 
Bus tas pats – sąrašiniai mokiniai. 
– Daugybę metų Jūsų pavaduotoju 
dirbo lituanistas Kazys Lipskis.  
– Dirbo. Šitiek metų dirbo. Jau Ana-
pilin iškeliavo mano buvęs kolega 
Kazys Lipskis. Visada sąžiningai pa-
mokoms ruošdavosi ir kiti mano ko-
legos. Stasė Stuopelienė, Genovaitė 
Giedraitienė, Jurgis Matas, Henrikas 
Umbrasas buvo šaunūs žmonės ir 
mokytojai. 
– Kalbame tik apie darbą. O lais-
valaikis, bendri suėjimai, bendros 
šventės, dalijimasis džiaugsmais ir 
rūpesčiais? 
– Teko dalyvauti ir mokytojų, ir mo-
kinių organizuojamose šventėse, vai-
šėse. Prisimenu, kaip prašiau nevarto-
ti svaigalų. Tai mokiniai į gėrimą pri-
pylė degtinės, o aš, nežinodama, kad 
mano stiklinėje toks gėrimas, papra-
šiau jo įpilti daugiau. Visi juokėsi, 
kai supratau, koks čia gėrimas. Prisi-
menu ir tokį epizodą, kai kartą į dar-
bą pavėlavau. Juk mokinių nėra, tai 
kokia čia skuba. Jau Amžinybėn iške-
liavusi lituanistė Pranė Rakužienė 
meta ant stalo rūkytos nutrijos gaba-
liuką ir sako: ,,Baikit darbus, metas 
ėsti.“ Užkaičiame kavinuką, pasik-
viečiame geranoriškos mokyklos di-
rektorių Romualdą Bladžinauskį, fil-
motekos vedėją Česlovą Kovėrą ir 
bendraujame. Taip bendraudami su-
piršome mokytoją Stefutę Stulgienę 
ir Česlovą Kovėrą. Jie gyvenime tapo 
pora. 
– Jūsų du vaikai baigė Kuršėnų 4-
ąją vidurinę mokyklą. Kalbinti mo-
kytojai Jūsų vaikus labai gerai atsi-
mena, nes šie – ir informatikos, ir 
fizikos respublikinių olimpiadų 
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Kiek atminimų-atsitikimų, /Gyvų kitados / Vienas už kito brėško ir švito/ Anapus ribos!                                                                                                                             
Maironis 

 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos patalpose, atidarius Kuršėnų 4-ąją vidurinę mokyklą, joje įsikūrė ir Šiaulių 
r. neakivaizdinė vidurinė mokykla. Jos direktore dirbo Kazimiera Arust. Tad pokalbis su šios mokyklos buvusia 
direktore. 



 

 

dalyviai, prizininkai. 
– Malonu, kad mano vaikus buvę 
kolegos atsimena. Širdį paglosto... 
Smagu pabendrauti su jų buvusiais 
mokytojais, ypač sūnaus Aino auk-
lėtoja Irena Kvikliene. Ji mane pa-
sikviesdavo į savo klasės susirinki-
mus. Buvo kūrybiška ir mokytoja, ir 
auklėtoja. 
– Ar atsimenate savo vaikų išleis-
tuves? Gal jos buvo išskirtinės, 
ypatingos? 
– Dalyvavau abiejų sūnų išleistuvė-
se. Ainas mokyklą baigė 1988 m. 
Atestate puikavosi beveik vieni pen-
ketai, bet medalio vaikinui niekas 
neįteikė, nes laikė egzaminus tri-

mestre turėdamas tris ketvertus. 
Tiesa, egzaminus išlaikė puikiai – 
visi dalykai, iš kurių laikė egza-
minus, įvertinti penketais. Tiesa, 
tada buvo penkiabalė vertinimo 
sistema. Antrasis sūnus Aldis 
mokyklą baigė 1989 m. Jis vis 
skųsdavosi, kodėl jį mokyklą 
siunčia į fizikos, o ne į ma-
tematikos olimpiadas. Olimpi-
adoms nesiruošdavo, gabus buvo. 
Be to, vis laimėdavo trečią vietą. 
– O kaip su tais mokiniais, ku-
rie mokėsi Jūsų vadovaujamoje 
Šiaulių r. neakivaizdinėje vidu-
rinėje mokykloje? Ar buvo ga-
bių žmonių? Gal buvo ir tokių, 

kurie įstodavo ir į aukštąsias mo-
kyklas? 
– Aišku, kad buvo. Net išsireikalau-
davau perskaityti nurodytą literatūrą. 
– Ko palinkėtumėte mokyklai, sto-
vinčiai ant 40-ies metų gyvavimo 
slenksčio? 
– Linkiu ir ,žinoma, norėčiau, kad ir 
toliau mane lydėtų gražūs ir šilti pri-
siminimai apie Kuršėnų Lauryno I-
vinskio gimnazijoje ir neakivaizdinė-
je mokykloje dirbusius mokytojus. 
Švieskite ir tobulinkite savo mokinius 
ir mokyklą. 
 
Raimonda Rumbinaitė, lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytoja 
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Ak, tas laikas! Iš pradžių jis slenka lėtai, pamažu, o vėliau ima bėgti, nesulaikomai sruventi. Panašus ir mūsų 

gyvenimas. 31-eri mano gyvenimo metai bėgo prabėgo Kuršėnuose. 30 savo gražiausių ir darbingiausių metų ati-
daviau Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijai.  

Dėkoju Likimui, kad savo Gyvenimo kely teko sutikti puikius kolegas, sakyčiau, tikrus savo darbo profesio-
nalus, kad teko dalyvauti kuriant išgryniną gimnaziją, reformuojant švietimo sistemą ir, žinoma, kartu su visais 
siekti novatoriškiausios gimnazijos vardo. 

 O Laikas vis bėga, skuba, nešdamas ir atnešdamas naujus iššūkius. Įveikime juos būdami stiprūs ir sveiki! 
                             

Nuoširdžiai Albinas Jokubauskas 



 

 

„Netruko prabėgti žieduota va-
sara ir, nepakartojamas akimirkas 
suvėrę ant prisiminimų smilgų, pasi-
tinkame naują Rugsėjį – dar vieno 
rudens pradžią“, – tokiais žodžiais į 
gimnazijos bendruomenę Rugsėjo 1-
osios rytą kreipėsi renginio vedėjos 
Akvilė Kančauskaitė ir Fausta Jagmi-
naitė. Vasara jau prabėgo, tačiau rug-
sėjis atneša naujus džiaugsmus, atra-
dimus ir žinias, draugus ir bendravi-
mą, kurio paskutiniu metu mums taip 
trūko. Itin šiltus sveikinimo žodžius 
tarė gimnazijos direktorė Dalia Ta-
moševičiūtė. Ji linkėjo šilumos, 
bendrystės, susitelkimo. Gimnazistus 
sveikino Lietuvos Respublikos Seimo 
narė Rima Baškienė, gimnazijos mo-
kinių prezidentė Arūnė Dunauskytė. 
Itin džiugu, kad gimnazija keičiasi ne 
tik išore, bet ir vidumi. Nuo šių metų 
rugsėjo kartu su gimnazijos direktore 
vadovavimo vairą suks net trys nauji 
pavaduotojai: Jurgita Butnorienė, 
Juozas Savickas ir Vilma Žukauskie-
nė. Mokytojų gretas taip pat papildė 
net trys nauji mokytojai. 

Kaip ir kasmet, savo žodį tarė 
ir abiturientai. Tai jau 24-oji gimna-
zistų laida. Pasak jų, mokykla kaip 
lenktynės, kuriose kiekvienas siekia 
geriausių rezultatų tam, kad finišas 
būtų sėkmingas. Abiturientai tądien 
pravažiavo starto liniją jau paskutinį, 
ketvirtąjį ratą, šiose mokslo lenktynė-
se. O važiavo visaip: kas su mašina, 

kas su paspirtukais. Nuoširdūs 
padėkos žodžiai skriejo administ-
racijai, mokytojams, draugams, 
kartu lenktyniavusiems šiose 
lenktynėse. 

Šokiu susirinkusius svei-
kino būrelis mokytojų ir mokinių, 
kuriuos ruošė choreografijos 
mokytoja Ingrida Levitaitė.  

Renginio vedėjos Fausta ir 
Akvilė linkėdamos, jog Rugsėjo 1
-oji būtų nutvieksta rudenin įžen-
gusios saulės spindulių, džiugintų 
margaspalviais jurginų, astrų, kar-
delių žiedais, o pro lengvą rytme-
čio rūką, apiberiantį rasos lašais 

kiekvieną kybantį voratinklį, nušvistų 
sodri auksinio rudens diena visus 
pakvietė į tuščias klases. Viliamės, 
jog jos šiemet ilgai bus užpildytos 
moksleiviško juoko, šventinio 
džiaugsmo ir jaunatviško šurmulio. 

 
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytoja 
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Rugsėjo 1-osios šventė 



 

 

Mokytojo profesijai visada ke-
liami ypatingi reikalavimai, taip reiš-
kiant pagarbą bei paženklinant jo 
veiklą atsakomybe už mokinių moky-
mą bei auklėjimą. Mokytojo darbas – 
tai jo pašaukimas. Geras ugdymas 
yra visada kūrybiškas darbas. 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazija jau daug metų didžiuojasi savo 
mokytojais, kasmet tampančiais 
Microsoft programos „Partneriai mo-
kyme” „Novatoriško pedago-
go” (MIE) projekto dalyviais.  

Mokytojai novatoriai – tai ug-
dymo proceso atsinaujinimo ir pažan-
giosios kaitos variklis. „Microsoft 

novatoriško pedagogo” programa 
pripažįsta pasaulio pedagogus 
novatorius, kurie naudoja techno-
logijas padėti kolegoms tobulinti 
ugdymo procesą ir pasiekti geres-
nių mokinių rezultatų.  

Gimnazijoje turime net 13 
mokytojų ekspertų: Valdonė Ver-
seckienė (anglų kalba), Violeta 
Čibinskienė (fizika), Vita Šven-
tickienė (lietuvių kalba ir literatū-
ra), Ramunė Radžiūtė-
Bačkauskienė (anglų kalba), Lai-
ma Jonušaitė (biologija, chemija), 
Inga Klinauskienė (anglų kalba), 
Rima Raščikienė (geografija), 
Vilma Žukauskienė (vokiečių kal-
ba), Tatjana Kriliuvienė (anglų 
kalba), Žyginta Ivanavičienė 
(dailė), Roma Mickutė (istorija), 
Asta Mazūraitė (lietuvių kalba ir 
literatūra), Juozas Savickas 
(fizinis ugdymas). Tai mokytojai, 

turintys žinių ir patirties dirbti su IT 
ir visada pasiruošę suteikti pagalbą 
ne tik mokiniams, bet ir savo gimna-
zijos mokytojams bei kolegoms iš 
kitų respublikos mokyklų. 

 
Tatjana Kriliuvienė, anglų kal-

bos mokytoja 
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Paskelbti Microsoft programos „Partneriai mokyme”  
„Novatoriško pedagogo” projekto dalyviai 

https://ivinskis.lt/kursenu-lauryno-ivinskio-gimnazijai-suteiktas-microsoft-pavyzdines-mokyklos-vardas/


 

 

Rugsėjo 20–21 dienomis Lau-
ryno Ivinskio gimnazijos mokytojai 
dalyvavo ilgalaikės programos 
„Mokytojų kompetencijų plėtotė ir 
grįžtamasis ryšys – kiekvieno moki-
nio sėkmė“ I modulio „Mokymosi 
nuostatos, būdai, išmokimo stebėji-
mas ir rezultatų panaudojimas“ mo-
kymuose, kuriuos vedė lektorė Jeliza-
veta Tumlovskaja. 

Pozityvi nuostata veiklai – vie-
na svarbiausių sėkmingo rezultato 
sudedamųjų dalių. Sėkmingas moky-
masis taip pat labai priklauso nuo 
jame dalyvaujančių subjektų 
(mokinių, pedagogų, mokinių tėvų 
(rūpintojų) nuostatų. Geras mokyma-
sis tinkamo mokymo organizavimo 
pasekmė, o tinkamas mokymas savo 
ruožu priklauso nuo mokinių pažini-
mo lygio, jų motyvacijos sužadinimo 
ir palaikymo, tinkamų mokymosi me-
todų, būdų ir formų parinkimo, mo-
kymosi subjektų atsakomybės už sa-
vo veiklą.  

Programos tikslas – išnagri-
nėti mokymo nuostatų ir būdų ir 
išmokimo stebėjimo rodiklių 
sampratą, skatinti mokytojus įver-
tinti teigiamų nuostatų reikšmę 
mokinių mokymuisi, jų motyvaci-
jai, pažangai ir rezultatams bei 
siekti įgytų žinių ir įgūdžių prak-
tinio pritaikymo. 

Mokymų metu aptarti teori-
niai temos aspektai (mokinių pa-
žinimo strategijos, mokymosi y-
patumai, motyvacijos skatinimo ir 
palaikymo būdai). Lektorė akcen-
tavo, jog itin svarbus dėmesys 
turi būti skiriamas mokymosi po-
reikiams ir stiliams. Tyrimų re-
zultatai rodo, jog iš 150 veiksnių, 
labiausiai veikiančių mokinių pa-
siekimus, pirmoje vietoje sau pa-
rašyti pažymiai ir mokinių lūkes-
čiai. Formuojamasis vertinimas 
penktoje vietoje, klasės diskusijos 
septintoje, elgesys per pamokas 
šešioliktoje. O vasaros atostogos 

liko tik 146 vietoje. 
Lektorė kvietė nagrinėti konk-

rečias situacijas stebint filmuotą me-
džiagą, vertinti jas, aptarti. 

Antroji mokymų diena buvo 
labiau orientuota į mokymąsi praktiš-
kai tobulinti pamokos planavimo įgū-
džius, orientuojantis į konkretų re-
zultatą ir jo pamatavimą. Formulavo-
me pamokos tikslus, uždavinius, mo-
deliavome konkrečias pamokas dirb-
dami grupėse. Be abejojo, kaip ir mo-
kiniai gauna namų darbų, taip ir mo-
kytojai jų gavo. Lektorė mūsų nepa-
gailėjo ir skyrė išties daug namų dar-
bų, kuriuos turėsime atlikti per nuro-
dytą laiką. Galbūt viską padarę galė-
sime patvirtinti vieną iš keturių pag-
rindinių gyvenimo nuostatų „Aš ge-
ras ir man sekasi, jūs geri ir jums se-
kasi“. 

 
 Asta Mazūraitė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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Ilgalaikė programa „Mokytojų kompetencijų plėtotė ir grįžtamasis  
ryšys – kiekvieno mokinio sėkmė“ 



 

 

Birželio pabaigoje–liepos pra-
džioje Anykščiuose veikė jaunųjų 
kūrėjų stovykla Vasaros akademija, 
kurią jau daug metų organizuoja Lie-
tuvos rašytojų sąjunga (pirmininkė 
Birutė Jonuškaitė). „Nykščio namuo-
se“ įsikūrė apie 20 talentingų mokin-
ių iš Biržų, Klaipėdos, Kybartų, 
Molėtų, Raguvos, Kalvarijos, Vil-
niaus, Kauno, Lazdijų, Kuršėnų bei iš 
pačių Anykščių. Tarp laimingųjų – ir 
mūsų gimnazijos abiturientė Eglė 
Ambrožaitė, pernai Lietuvos jaunųjų 
filologų konkurse prozos sekcijoje 
laimėjusi I laipsnio diplomą. Jaunųjų 
kūrėjų laukė įdomios kūrybinės 
veiklos, susitikimai su įžymiais Lie-
tuvos kūrėjais – poetu Ričardu Šilei-
ka, rašytoja Ilona Ežerinyte, pažintis 
su svarbiomis Anykščių vietomis – 
Antano Baranausko klėtele, kur vyko 
kūrybos vakaras; Vasaros akademijos 
dalyviai stabtelėjo prie Anykščių 
koplyčios, o prie Šventosios upės 
klausėsi rašytojo Rimanto Vanago 
pasakojimo apie verslaus 
malūnininko Jono Karvelio ir jo 
žmonos, garsios dainininkės Onos 
Zabielaitės-Karvelienės meilės is-
toriją. Rašytojas Rimantas Vanagas 
jauniesiems kūrėjams realiose 
erdvėse pasakojo apie savo knygų 
herojus, Anykščiuose gyvenusius ir 
čia palikusius savo pėdsakus, o 
rašytoja Gintarė Adomaitytė savo 

paskaitai vietą pasirinko Bronės 
Buivydaitės memorialiniame 
muziejuje. Akademijos veiklą 
savo fotoaparatu kruopščiai 
fiksavo stovyklos kuratorius 
rašytojas Ričardas Šileika. Eglė, 
paklausta apie šios stovyklos 
naudą, sako: „Labiausiai patiko 
klausytis laisvo žmogaus, poeto 
Ričardo Šileikos, jo nuoširdžių 
pasakojimų apie tiesą, kuri, anot 
jo, teisinga kiekvienam ir kartu nė 
vienam. Nė kiek nenusileido 
minčių įdomumu ir paauglių 
rašytoja Ilona Ežerinytė. 
Sužavėjo jos kitoniškas požiūris į 
rašymą, mokymas nepaklusti 
taisyklėms... Gavau daug pa-
tarimų, kurie pravertė tolesniame 
rašymo kelyje, radau atsakymus į 
rūpimus klausimus, supratau, 
kokią galią savyje gali nešti 
nepriklausomas žodis, o ta galia 
priklauso tik nuo pačių mūsų...“ 
Kultūrinėje svetainėje „Meno 
bangos“ anksčiau minėtas poetas 
Ričardas Šileika, dalydamasis 
įžvalgomis apie Vasaros akad-
emiją, svarsto mokytojo vaidmenį 
jauno žmogaus kūrybos procese: 
„Kiek jaunam žmogui reikia 
mokytojo? Kiek (ati)duodantis 
mokytojas gauna pats? Kiek 
naujažinių priimantysis pri(si)
ima? Kiek ir kaip tai keičia 

mąstyseną, vokimą? Iš mokytojo man 
baisu vieno, – atvirauja Ričardas 
Šileika, – kad jis protingauja / 
postringauja labiau iš prisiskaitytų 
formų ir pavidalų, bet ne iš širdies, ne 
iš vidinio žinojimo ir patyrimo. Man 
nepatinka mokytojas karys. Man 
nepatinka mokytojas kontrolierius. 
Man nepatinka mokytojas (iš)
kalikas. Geriausios mokyklos, labi-
ausios akademijos yra tos, kuriose 
nerašomi pažymiai, kur nereikia 
laikyti egzaminų ir įskaitų. Kur 
gyvuoja laisvas pasirinkimas. Kur 
pateikiami margi požiūriai, išban-
domi įvairiausi skoniai, kur 
nuomonė suprantama ir priimama 
tik kaip nuomonė (kurią suforma-
vo kitos išankstinės, dėl tam tikrų 
priežasčių (pa)tikusios nuomonės). 
Kuriose pasiimi tiek, kiek šiuo 
dabarties suvokimo metu gebi ir 
jėgi. Kur nereikia aikčioti, žagsėti 
ir šniurpsoti, kęsti pamokų ar 
lekcijų. Kur nėra (į)vertinimų, nes 
vertinimai, lyginimai (o tai iš esmės 
yra aukštinimai ir žeminimai) yra 
humanistinė priespauda ir etinis / 
moralinis terorizmas.“ Šios poeto 
Ričardo Šileikos mintys puikiai 
atskleidžia, kokio vaidmens turėtų 
kratytis šiuolaikinis mokytojas ir 
koks ugdymas turėtų didžiulę 
prasmę. Kol kas tai tik graži svajonė, 
bet ji visai įmanoma, pavyzdžiui, 
Vasaros akademijoje.  
 
Vita Šventickienė, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja 
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Vasarą prisiminus: jaunųjų kūrėjų stovykla Anykščiuose 



 

 

Vasaros pabaigoje man teko 
garbė sudalyvauti Lituanistikos aka-
demijoje, kurią organizavo Vilniaus 
universiteto studentai bei lektoriai. 
Šioje akademijoje praleidau vienas 
geriausių dienų, privertusių rimtai 
pagalvoti apie studijas Vilniaus uni-
versiteto Filologijos fakultete savo 
gyvenime! Užpildyti registraciją ir 
vykti į renginį paskatino mano lietu-
vių kalbos ir literatūros mokytoja. 
„Svajoji apie studijas Vilniaus širdyje 
įsikūrusiame Filologijos fakultete? 
Domiesi lietuvių kalba bei literatūra? 
Galbūt stalčiuose miega paslėpti Ta-
vosios kūrybos puslapiai? Jei į bent 
vieną klausimą atsakei „taip“ – šis 
skelbimas būtent Tau!“ – tokią infor-
maciją perskaičiau norėdama užsire-
gistruoti. Užsiregistravau ir šiuo 
sprendimu nė sekundei neteko nusi-
vilti!  

Lituanistikos akademija, kurio-
je dalyvavo 20 atranką praėjusių 10–
12 klasių mokinių, vyko paskutinį 
vasaros savaitgalį rugpjūčio 27–29 
dienomis. Į akademinį savaitgalį at-
vyko mokiniai iš Kauno, Vilniaus, 
Klaipėdos, Širvintų, Mažeikių ir Kur-
šėnų. 

Tik atvykę pirmąją dieną susi-
pažinome su dėstytojais, lektoriais ir 
kitais dalyviais. Semiotikos mokslus 
baigęs studentas supažindino su Vil-
niaus universiteto erdvėmis. Grįžus iš 

ekskursijos, iki vakaro vyko pas-
kaitos. Jos prasidėjo doc. dr. Gin-
tarės Judžentytės-Šinkūnienės 
paskaita ,,Žmogus, kalba ir erd-
vė“. Kita, tačiau ne ką mažiau 
įdomi paskaita, buvo ,,Latvių kal-
bos pradžiamokslis“. Dieną už-
baigėme susitikimu su poete Auš-
ra Kaziliūnaite ir fil-
mo ,,Fahrenheit 451“ peržiūra.  

Antrąją dieną pradėjome 
nuo paskaitos „Vytautas Mačernis 
– poetas ir kartos lyderis“. Vyko 
kūrybinės dirbtuvės, kurių metu 
mums atskleidė keletą paslapčių, 
kaip nepritrūkti idėjų, rašant teks-
tus. Na, o antroje dienos pusėje 
turėjome susitikimą su gerai žino-
mu rašytoju Rimantu Kmita. Jo 
viena žinomiausių knygų popro-
manas ,,Pietinia kronikas“. Susiti-
kimo pabaigoje turėjau galimybę 
prieiti prie žinomo rašytojo, šiau-
liečio, bei paprašyti autografo. 
Vėliau sekė pasivaikščiojimas 
bohemiškajame Užupyje žvel-
giant Tūlos, Jurgio Kunčino ro-
mano „Tūla“ veikėjos, akimis. 
Vakarą užbaigėme protmūšiu.  

Paskutinę dieną pradėjome 
seminaru ,,Lietuvių kalbos dialek-
tologija“. Kitoje paskaitoje susi-
pažinome ir sužinojome, kaip kin-
ta žodžių reikšmės, turėjome pas-
kaitą ,,Lingvistikos sąsajos su 

teismo procesu“, kurios metu išgirdo-
me, kad  studentai, baigę Vilniaus 
universitetą, sėkmingai dirba ir kri-
minologijos srityje. Na, o visas šis 
nuostabus renginys baigėsi paskai-
ta ,,Kalbos politika: skirtingų kartų 
požiūris“, kurioje svečiavosi Antanas 
Smetona – lietuvių kalbininkas, Lie-
tuvių kalbos draugijos pirmininkas, 
parengęs rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų 
kalbų karybos terminų žodynėlį ir dar 
daugelį kitų knygų apie lietuvių 
kalbą, Vilma Zubaitienė – valstybi-
nės lietuvių kalbos komisijos narė – 
ir Audrius Valotka – valstybinės kal-
bos inspekcijos viršininkas. Šie gar-
sūs lietuvių kalbos veikėjai į kalbą 
pažvelgė iš kitos pusės, priversdami 
dar labiau pamilti gimtąją lietuvių 
kalbą, kuri kinta, tačiau nenyksta.  

 
Kamilė Milieškaitė, IIIGC klasės mo-
kinė 
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Neįkainojama patirtis Lituanistikos akademijoje 



 

 

Projektas ,,Medžių asmens sargybiniai“ 

Rugsėjo 9–17 dienomis Lietu-
voje vyko mokslo festiva-
lis ,,Erdvėlaivis Žemė“, skirtas moki-
niams. Renginiai dalyviams organi-

zuoti ir kontaktiniu, ir nuotoliniu bū-
du. Šiame festivalyje noriai dalyvavo 
ir mūsų gimnazistai. IIIGA klasės 
mokiniai, besimokantys biologijos 
išplėstiniu kursu, nuotoliniu būdu 
klausėsi Vilniaus universiteto paskai-
tos ,,Mikroorganizmų pasaulis“ ir 

praplėtė akiratį apie bakterijas, 
virusus, grybus. Išgirdo, kad stre-
sas veikia ne tik mus, bet ir mik-
roorganizmus. Pasirodo, kad bak-

terijos, patirdamos stresą, gali 
pažeisti mūsų smegenis. Šį faktą 
įrodo naujausi moksliniai tyrimai. 
Mokiniai plačiau sužinojo ir apie  
dabar vis dažniau vartojamos są-
vokos ,,mikrobiota“ aiškinimą.  

Paskaitoje dar kartą buvo 

patvirtintas faktas, kad virusai pavo-
jingi visiems gyviems organizmams. 
Jie pavojingi ir grybams, nes rudenį 
mėgstame paklaidžioti po miškus, 
grybaujame. O grybų karalystei prik-
lauso ne tik baravykai ir raudonvir-
šiai, bet ir mielės, pelėsiai. Pasirodo, 
mielės ne visada yra tokios ,,gerietės“ 
– jos gali sukelti mums, žmonėms, ir  
įvairių ligų, paprastai įvardijamų gry-
belinėmis ligomis. Jeigu ant produkto 
pamatysite pelėsį, būtinai jį išmeski-
me. Tai, ką matome ant produkto, yra 
sporangės, o pačiame produkte jau 
klesti grybo hipai, gaminantys miko-
toksinus, kuriais galime labai apsi-
nuodyti.  

Mikroorganizmų pasaulis – se-
nas ir labai įdomus, tačiau, deja, ir 
dar nepakankamai ištirtas. Todėl bū-
kime atidūs ir saugokime save.  
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Gimnazistai dalyvavo mokslo festivalyje ,,Erdvėlaivis Žemė“ 

Jau trečius metus mūsų gimna-
zija dalyvauja tarptautiniame projek-
te ,,Medžių asmens sargybiniai“, kurį 
organizuoja Prancūzijos Bordo uni-
versitetas. Darbo aprašą gauname 
prancūzų, anglų, vokiečių ir ispanų 
kalbomis. Naudodami paprastas prie-
mones, tokias kaip vielą, plastiliną, 
išsiaiškiname, kas gyvena medžiuo-
se: vabzdžiai, paukščiai, ropliai. Įdo-
mus pats paruošiamasis darbas – iš 
žalio plastilino gaminame vabzdžių 
vikšrus, kuriuos pritvirtiname prie 
medžių šakų. Pagal tam tikrą metodi-
ką ,,vikšrus“ palaikome 15 dienų, 
surašome duomenis ir siunčiame pro-
jekto organizatoriams. Renkami ir 
medžių lapai, tiriami jų pažeidimai. 
Sužinojome, kas yra galai, minos. 
Išmokome išmatuoti medžio aukštį, 
nustatyti vietovės koordinates. Kilus 
neaiškumams, visada maloniai pade-
da projekto koordinatoriai Bastien 
Castagneyrol ir Elena Valdes-

Correcher. Malonu gauti Europos 
žemėlapį, kuriame yra ir taškelis 
su mūsų gimnazistų rezultatais. 

Laima Jonušaitė, biologijos moky-
toja 



 

 

Projektas „EKO žinutės“ prasi-
dėjo išvyka. Projektą finansuoja 
Šiaulių rajono savivaldybė. Šiltą rug-
sėjo 9 dieną aplankėme vilnos manu-
faktūrą AlkaWool, Raizgių k. Tai 
puikus ekologijos idėjas propaguo-
jančio verslo pavyzdys. Manufaktūra 
teikia kompleksines ekologiškas kirp-
tos („žalios“) vilnos apdirbimo pas-
laugas, gamina ir parduoda Al-
kaWool prekės ženklo aukštos koky-
bės tik su 100 % grynai natūralia (be 
cheminio apdirbimo) lietuviška vilna 
įvairius sveikatinančius produktus.  
Remiant gamtosaugines iniciatyvas – 
manufaktūroje 50 % energijos paga-
minama iš atsinaujinančių energijos 

šaltinių – saulės, vėjo ir gruntinių 
šilumokaičių. Dėkojame įmonės 
direktoriui Jonui Tručinskui už 
EKO žinutes. 

Regioninių parkų veiklą, 
gamtos išteklių saugojimo ir tau-
sojimo principus, EKO turizmo 
idėjas pristatė Kurtuvėnų regioni-
nio parko ekologas Darius Ra-
mančionis. Jo dėka EKO turizmo 
objektas Girnikų piliakalnis, 
Šventkalnis atsiskleidė ne tik išs-
kirtiniu gamtos grožiu, bet ir mi-
tologine bei istorine prasme. Išvy-
kos paskutinė stotelė – stovykla 
„Tauras“, kurioje poilsis išvien su 
gamta persipina su tvaraus varto-

jimo idėjomis. Ačiū už priėmimą 
Margaritai Kušnerovai. 

Visuose aplankytuose Šiaulių 
rajono objektuose Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazijos IGD klasės mo-
kiniams buvo išsiųstas EKO žinučių 
lietus. Kiekvienas turėjo progą išgirs-
ti ir pasirinkti šiai dienai aktualią ir 
pritaikomą savo kasdienėje veikloje 
žinutę.   

 
Ramunė Jocienė, Šiaulių rajo-

no turizmo ir verslo informacijos 
centro vadybininkė 
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Paskleista EKO žinutė 



 

 

Rugsėjo 20–24 dienomis 
gimnazijoje per užsienio kalbų 
pamokas vyko įvairios veiklos, 
susijusios su Europos kalbų diena bei 
Europos judumo savaite. 

Anglų kalbos pamokose IIIG ir 
IVG klasių mokiniai vykdė projektus 
apie įvairių Europos ir pasaulio šalių 
sportininkų pasiekimus Tokijo 2020 
olimpiadoje. Pristatydami savo 
pasirinktų šalių sportininkus, mokin-
iai prisiminė, kur šių šalių reikia ie-
škoti Europos žemėlapyje, kaip atro-
do šių šalių vėliavos, kaip Europos 
kalbų diena švenčiama šiose šalyse, 
ir sveikinosi su klausytojais šių šalių 
kalbomis. Be to, naudodami Europos 
kalbų aplanką, mokiniai įsivertino 
savo kalbos mokėjimo lygį ir išsikėlė 
mokymosi tikslus, kurių sieks šiais 
mokslo metais. 

IIGD klasės mokiniai dalyvauja 
tarptautiniame projekte „Japanese Art 
Mile“. Jie vykdė grupių projektus, 
parengė ir pristatė vieni kitiems 
SWAY pateiktis apie Japonijoje vy-
kusių vasaros ir žiemos olimpinių 
žaidynių istoriją ir japonų olimpiečių 
laimėjimus visose Japonijoje vyku-
siose olimpiadose bei apie šiais me-
tais vykusiose Tokijo 2020 olimpinė-
se ir parolimpinėse žaidynėse pasiek-
tus japonų sportininkų rezultatus. Su 
šios klasės mokiniais Europos kalbų 
diena paminėta, organizuojant už-

duotį-konkursą tarp bendradar-
biaujančių grupių. Kiekviena gru-
pė turėjo per duotą laiką sužinoti 
ir užrašyti, kaip žodis „Sveiki!” 
skamba įvairiomis Europos kal-
bomis. 

Mokiniai taip pat rengė 
Padlet pateiktis. Jie traukė burtus, 
kokios ES šalies informaciją teik-
ti. Informaciją sudarė šalies 
pavadinimas, kalba, ir pasisvei-
kinimo žodis ta kalba. Toliau 
teikiama informacija apie šalies 
dalyvavimą Tokijo olimpinėse 
žaidynėse. Dalis gimnazistų rinko 
informaciją apie trijų pasirinktų 
Europos Sąjungos šalių 
sportininkų pasiekimus Tokijo 
olimpiadoje, parašė kelis įdomius 
faktus apie vieną pasirinktos ES 
šalies kalbą, pasakė keletą frazių 
tos šalies kalba. 

I–IIG klasių mokiniai po-
rose ir grupėse, peržiūrėję trum-
pus vaizdo įrašus apie įvairias 
sporto šakas, suskirstė jas į skirt-
ingas kategorijas (komandinis 
sportas, jėgos sportas, lauko spor-
tas etc.). Antra užduotis buvo 
susijusi su informacijos paieška. 
Mokiniai turėjo surasti, kas iš 
pateiktų keturių Europos ir pa-
saulio valstybių sportininkų Toki-
jo 2020 olimpiadoje pelnė aukso 
medalius nurodytose sporto 

šakose. Mokiniai vieni kitiems 
pristatė SWAY pateiktis. 

Rusų kalbos mokytojai parengė 
mokiniams įdomias užduotis. IG ir 
IIG mokiniai dirbo grupėse. Žiūrint į 
nuotraukas, grupėse reikėjo rasti atsa-
kymą, kurios sporto šakos įtrauktos į 
olimpines žaidynes, aptarti grupėse ir 
argumentuoti nuomonę, kokias sporto 
šakas patys mokiniai įtrauktų į 
olimpines žaidynes. Taip pat buvo 
pateikti penki klausimai, į kuriuos 
mokiniai sėkmingai atsakė, apie 
Tokijo vasaros olimpines žaidynes. . 

Per vokiečių kalbos pamokas 
IIG klasių mokiniai ruošė pateiktis 
apie vokiškai kalbančių šalių 
(Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos) 
Tokijo 2020 olimpiados nugalėtojus, 
žaidė memo žaidimą, kuris padėjo 
mokytis žodžius tema „Sporto 
šakos“. IG klasės mokiniai žaidė sta-
lo žaidimą apie olimpines žaidynes. 

Taigi savaitė buvo įdomi, in-
formatyvi, mokiniai dirbo aktyviai, 
noriai. Daug sužinota, daug išgirsta, 
daug išmokta. 

 
 
Ramunė Radžiūtė-

Bačkauskienė, kalbų metodinės gru-
pės pirmininkė 
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Europos kalbų dienų minėjimas gimnazijoje 



 

 

Rugsėjo 17 dieną Kuršėnų Pa-
venčių mokykloje-daugiafunkciame 
centre vyko Šiaulių rajono mokinių 
sporto šventė „Olimpinis ruduo – 
2021”. Lengvosios atletikos kroso 
varžybose merginų, gimusių 2006 m. 
ir vyresnių, grupėje Miglė Misiulytė 
(IVGB klasė) 1000 m bėgimo rungty-
je iškovojo trečią vietą. 500 m nuo-
tolį merginų, gimusių 2006 m. ir vy-

resnių, grupėje 
Gabrielė Joku-
bauskaitė (IIIGD 
klasė) finišavo 
trečia. Vaikinų, 
gimusių 2006 m. 
ir vyresnių, grupė-
je 1000 m bėgimo 
rungtyje antras 
finišavo Gvidas 
Janulis (IGC kla-
sė). Tos pačios 
amžiaus grupėje 
2000 m bėgimo 
rungtyje Vakaris 

Kaveckas (IIGA klasė) finišavo 
pirmas, Tautvaldas Jasnauskas 
(IIIGD klasė) – trečias. 

Gimnazijos vaikinų koman-
da – Gvidas Rimkus (IIIGA kla-
sė), Jeronimas Kunickis (IIIGB 
klasė), Pijus Milašauskas (IVGC 
klasė), Mangirdas Vilkas (IVGD 
klasė) – tinklinio varžybose užė-
mė pirmą vietą. Gimnazijos mer-

ginų tinklinio komanda – Akvilė 
Kančauskaitė (IVGA klasė), Eglė 
Ambrožaitė (IVGB klasė), Aistė 
Spulginaitė (IVGC klasė), Andrėja 
Jonušaitė (IVGD klasė) – liko antra. 

Vaikinų krepšinio varžybose 
Merūnas Staponkus (IIGA klasė) ir 
Domas Jankauskis (IIGA klasė) iško-
vojo pirmą vietą. 

 
Juozas Savickas, fizinio ugdymo mo-
kytojas 
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Šiaulių rajono sporto šventė „Olimpinis ruduo – 2021“ 



 

 

Europos judumo savaitė yra 
didžiausia tvaraus judėjimo kampa-
nija pasaulyje. Jos renginiai kasmet 
vyksta rugsėjo viduryje. Šia kampa-
nija siekiama populiarinti tvarias 

transporto priemones bei paskatinti 
gyventojus išbandyti susisiekimo 
automobiliais alternatyvas. Smagu 
matyti mūsų gimnazijos mokinius į 
mokyklą einančius pėsčiomis arba 
atvažiuojančius dviračiais ne tik ju-
dumo savaitę, bet tokią alternatyvą 

besirenkančius kasdien. Šiemet 
judumo savaitė siejosi su keliais 
renginiais – vienas iš jų klasių 
vaikščiojimas Kuršėnų miesto 
gatvėmis ieškant užkoduotų gat-

vių pavadinimų 
(kodai susiję su 
Europos kalbų die-
na). Tuo metu mo-
kytojai, neturintys 
klasių, rinkosi į 
aktų salę, kur Kur-
šėnų sporto mo-
kyklos treneris 
Gediminas Jonuš-
kis vedė funkcinę 

mankštą sėdint ant kėdžių. Sėdi-
mas darbas ir pasyvus gyvenimo 
būdas turi nemalonių pasekmių – 
pavyzdžiui, dėl nuolatinės raume-
nų įtampos vargina nugaros, 
sprando, pečių ir net galvos 
skausmai. Kad jų būtų išvengta, 

anot funkcinių treniruočių meistro, 
būtina skirti bent 10 minučių mankš-
tai darbo vietoje, tai yra sėdint ant 
kėdės. Pasirodo, net ir tokia mankšta 
gali priversti gerokai apšilti raumenis 
ir net išspausti prakaitą. Kita veiklos 
kryptis buvo susijusi su Tokijo olim-
pinėmis žaidynėmis. Gimnazistai per 
lietuvių kalbos ir literatūros pamokas 
pristatė savarankiškai paruoštas pa-
teiktis apie vieną Europos šalį 
(įdomesnius faktus, oficialias ir neo-
ficialias kalbas, reprezentuojančius 
šią šalį žmones, tarp jų sportininką, 
Tokijo olimpiados medalininką). To-
kiu būdu buvo paminėta ir Europos 
kalbų diena. Taigi rugsėjo 20–24 
dienomis KLIG’e vyko įvairios 
veiklos, susijusios su Europos judu-
mo savaite bei Europos kalbų diena.  

 
Vita Šventickienė, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja 

Puslapis 19 K L I G I E T I S  

Apie judumo savaitę gimnazijoje 
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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 
 
Žurnalistas – IVGD 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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