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Jei mes neturėtume žiemos, pavasaris nebūtų toks malonus: jei kartais nejaustume 

nepritekliaus skonio, klestėjimas nebūtų toks laukiamas.  

                                                                                                               Anne Bradstreet 



 

 

Gruodžio 15 dieną Naciona-
linėje bibliotekoje vyko apskritojo 
stalo diskusija „Mūsų herojus Čiu-
nė Sugihara. Kreipimasis į Lietu-
vos ir Japonijos jaunimą dėl tai-
kos, žmogiškumo ir pasirinkimo 
laisvės“, kurioje dalyvavo LR už-

sienio reikalų vice-
ministras Egidijus 
Meilūnas, VDU 
istorijos fakulteto 
habil. prof. dr. Egi-
dijus Aleksandra-
vičius, VU filolo-
gijos fakulteto 
prof. dr. Mindau-
gas Kvietkauskas, 
Meidžio universi-
teto (Japonija) 
prof. Čiharu Inaba, 
Japonijos ambasa-
dorius Lietuvoje 
Tetsu Ozaki, dis-
kusiją moderavo 

naujai paskirtas Vilniaus Gaono 
žydų istorijos muziejaus direktorius 
dr. Simonas Strelcovas. Mūsų gim-
nazijai atstovavo antrokai Pijus 
Blankus, Austėja Svirskytė, Meda 
Butkutė, Ugnė Balsevičiūtė, Saman-
ta Pilvelytė bei trečiokas Danielius 

Jalianauskas. Mokinius lydėjo už-
sienio (anglų) kalbos mokytoja Sta-
selė Riškienė. Dalyviai pasidalijo 
įžvalgomis apie Čiunės Sugiharos 
pasiekimų ir žygdarbių reikšmę ir jo 
puoselėtų žmogiškųjų vertybių aktu-
alumą šių dienų kontekste bei per-
davė žinutę Lietuvos ir Japonijos 
jaunimui. Diskusijos pasiklausyti 
atvyko ir būrys Lietuvoje studijuo-
jančių japonų mainų studentų, 
o mūsų gimnazijos mokiniams buvo 
suteikta proga diskusijos dalyviams 
užduoti taiklius ir jiems svarbius 
klausimus. Tai buvo puiki proga 
papildyti savo žinių bagažą apie 
Čiunę Sugiharą, suprasti Lietuvos ir 
Japonijos šalių draugystės ir bendra-
darbiavimo svarbą. 

 
Samanta Pilvelytė, IIGA kla-

sės mokinė 

Puslapis 2 K L I G I E T I S  

GIMNAZISTAI VILNIUJE DALYVAVO APSKRITOJO STALO DISKUSIJOJE 



 

 

Praėjusių metų pabaigoje 
Lenkijos miestelyje Poronine vyko 
tarptautinio Erasmus+ projekto 
„Songs of Humanity“ kūrybiniai 
užsiėmimai. Projekte dalyvavo ko-
mandos iš Latvijos, Lietuvos ir Len-
kijos. Lietuvai atstovavo 12 KLIG 

mokinių: Titas Atstopas (IIGA kla-
sė), Justas Norvilis (IIGA klasė), 
Alanas Borusas (IIGB klasė), Emi-
lija Norkutė (IIGB klasė), Livija 
Staponkutė (IIGB klasė), Ranatas 
Vazgis (IIGB klasė), Vidas Bulkšas 
(IIGC klasė), Lukas Mindaugas Jo-
nuškis (IIGC klasė), Eresta Juškaitė 
(IIGC klasė), Martynas Lučinskas 
(IIGC klasė), Ugnė Stasiulytė (IIGC 
klasė) ir Jonas Benediktas Šličius 
(IIGD klasė). Juos lydėjo dailės mo-
kytoja Žyginta Ivanavičienė ir už-
sienio (anglų) kalbos mokytoja Ra-
munė Radžiūtė-Bačkauskienė. 

Mokiniai susipažino su kitų 
tautybių atstovais, dirbo komando-
se, piešė, kūrė dainas, jas įrašinėjo 
ir pristatė Krokuvos pagrindinės 

mokyklos bendruomenei.  
Projekto dalyviai aplankė Za-

kopanės ir Krokuvos miestus, Mors-
kie oko ežerą Tatrų kalnuose, mėga-
vosi maudynėmis karštose versmė-
se. 

„Grįšime ne tokie, kokie atvy-
kome!“– teigė vienas projekto daly-
vis. Tikra tiesa! Sportininkai šoko, 
dainavo, dailės mokytoja kalbėjo 
angliškai, o užsienio (anglų) kalbos 
mokytoja piešė!  

Šis projektas įrodė, kad KLIG 
mokiniai yra kūrybiški, artistiški, 
lankstūs, atsakingi, visapusiški ir 
labai nuoširdūs. 

 
Žyginta Ivanavičienė ir Ramunė 
Radžiūtė-Bačkauskienė, projekto 
vadovės 
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KLIG GIMNAZISTŲ IŠVYKA Į LENKIJĄ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baigėsi Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro orga-
nizuotas respublikinis kraštotyrinis
-kūrybinis konkursas „Šeimos is-
torija – mano istorija”. Šiemet 
konkurse 5–8 ir 9–11 klasių gru-
pėse dalyvavo 150 mokinių. Iš vi-
so komisijai pateikti 145 darbai. 

Konkurso tikslas – skatinti 
mokinius domėtis savo šeimos is-
torija, kuo daugiau sužinoti apie 
savo protėvius, rinkti ir sisteminti 

informaciją, susijusią su savo gimi-
nės praeities išsaugojimu, didžiuotis 
savo šeima, lavinti meninius, kūry-
binius gebėjimus. Konkursinių dar-
bų vertinimo prioritetai: kuo giles-
nis savo šeimos kartų pažinimas, 
faktologinės medžiagos gausa ir tu-
riningumas, genealoginio medžio 
schemos originalumas ir menišku-
mas, darbo tvarkingumas. 

Sveikiname IIIGA klasės mo-
kinę Rasą Griciūtę, šiame konkurse 
užėmusią trečią vietą (mokytoja As-
ta Mazūraitė). Jos darbą sudarė dvi 
dalys: rašinys „Angaros upė ir pul-
kas avių“ ir genealoginio medžio 
schema (priedas prie rašinio). Rasos 
šeimos geneologinio medžio šaknys  
siekia 1866 metus.  

Rasos močiutė, Juzė Švamba-
rienė, paklausta, ką mano apie anū-
kės laimėjimą, teigia: „Anūkės lai-
mėjimas labai pradžiugino ir sujau-

dino. Esu jai dėkinga, jog prisimini-
mai iš sunkiausio bei skaudžiausio 
gyvenimo laikotarpio tremtyje neli-
ko užmarštyje, o buvo įamžinti ir 
galės liudyti mūsų giminės istoriją. 
Mes kalbėjomės, surinkome nuot-
raukas. Vėl mano atmintyje atgiję 
įvykiai iš vaikystės, praleistos Sibi-
re, tapo jaudinančiu, jauriu ir tei-
kiančiu žinių apie ne tik mano šei-
mos, bet kartu ir visų lietuvių patir-
tį, nes tremtyje visi dalijomės bend-
ru skausmu ir vargu. Daugeliui 
jaunų žmonių jau sunku įsivaizduoti 
šį istorinį laikotarpį, todėl buvo la-
bai gera savo žodžiais anūkei per-
duoti viską, kas buvo išgyventa ir 
yra taip svarbu norint įsivaizduoti 
gyvenimą anuomet“. 

 
Asta Mazūraitė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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RESPUBLIKINIAME KRAŠTOTYRINIAME-KŪRYBINIAME  
KONKURSE – TREČIA VIETA 



 

 

Kužių mokykloje vyko res-
publikinio kraštotyrinio-kūrybinio 
konkurso „Prisimink, išsaugok, 
kurk” baigiamoji konferencija. 
Konkursas, kurio tikslas – ugdyti 
pilietiškumą, domėjimąsi ir pasidi-
džiavimą Lietuvos istorija, skirtas 
Romo Kalantos ir Lietuvos bažny-
čios kronikos metams paminėti. 
Mokiniai buvo skatinami rinkti ir 
apibendrinti informaciją apie Ro-
mo Kalantos aukos ir Lietuvos 
bažnyčios kronikos svarbą; plėsti 
kūrybiškumą ir saviraišką. 

 Sveikiname IIGB klasės 
mokinę Martiną Kaleševičiū-
tę, šiame konkurse užėmusią trečią 
vietą. Martinai pasiruošti padėjo 
istorijos mokytoja Violeta Lauru-

tienė ir lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Asta Mazūraitė.  

Baigiamojoje konferencijoje 
pristatydama savo atliktą darbą mo-
kinė teigė: „Nagrinėjau Lietuvos 
Katalikų bažnyčios kronikos leidi-
nius. Mane domino, kas juose rašo-
ma apie Kuršėnų kraštą. Pasirinkau 
daryti šį darbą, nes apie Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikas moko-
mės ne tik istorijos, bet ir lietuvių 
kalbos ir literatūros pamokose. Per 
literatūros pamokas kalbėjome apie 
laisvo žmogaus laikyseną. Mane 
sudomino Nijolės Sadūnaitės, vie-
nuolės, kovotojos už žmogaus teises 
ir Lietuvos laisvę, asmenybė. Jos 
nelegali veikla buvo Lietuvos Kata-
likų bažnyčios kronikos dauginimas 

ir platinimas. Tad nusprendžiau apie 
tai pasidomėti plačiau. Man ypač 
buvo aktualu, kas kronikose rašoma 
apie Kuršėnų miestą ir jo kraštą. 
Informacijos daug neradau. Radau 
medžiagos tik apie Kuršėnų miestą 
ir Varputėnų kaimą, sužinojau, ko-
kiose kronikose rašoma apie šias 
vietoves. Gimnazijoje vykdžiau 
apklausą. Jos tikslas – sužinoti, ką 
mokiniai, mokytojai žino apie Lie-
tuvos katalikų bažnyčios kroniką.“ 

 
 
Asta Mazūraitė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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RESPUBLIKINIAME KRAŠTOTYRINIAME-KŪRYBINIAME  
KONKURSE – TREČIA VIETA 



 

 

Baigiantis metams gimnazijos mokytojų ir aptarnaujančių darbuotojų kolektyvas, susirinkęs į Šiaulių rajono 
savivaldybės viešąją biblioteką, apmąstė nuveiktus darbus bei dalyvavo edukacinėse veiklose.  
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GIMNAZIJOS KOLEKTYVO APSILANKYMAS MIESTO BIBLIOTEKOJE 

Kalėdos yra puikus laikas sustoti. O sustojus pamatyti tuos, kurie yra šalia, skirti jiems visą savo 

laiką, nes jis yra brangesnis už šveicariškus laikrodžius ar hibridinius automobilius. 



 

 

Kalėdos! Jau pats žodis 
džiugina širdį. Nesvarbu, kad gali-
me bijoti skubėjimo, ilgų kalėdi-
nių dovanų sąrašų, ką reikia nu-
pirkti ir padovanoti, kai ateis Kalė-

dos, vis dar galime jausti tą šiltą jaus-
mą, kurį jautėme, kai buvome vaikai, 
tą pačią šilumą, kuri pripildo mūsų 
širdis ir mūsų namus. Gimnazijos 
mokytojų  kolektyvas džiaugėsi ne 

tik vienas kito buvimu šalia, bet ir 
dovana, gauta iš Kalėdų senelio, bei 
visi kartu dalyvavo pamokoje 
„Dovanų išpakavimo ypatumai“. 
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PAMOKA „DOVANŲ IŠPAKAVIMO YPATUMAI” 
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PAMINĖTA TARPTAUTINĖ  
MIGRANTŲ DIENA 

Gruodžio 18 dieną minima UNESCO Tarp-
tautinė migrantų diena. Per geografijos pamokas 
gimnazijos trečiokai gilinosi į migrantų problemas, 
kurios valstybės geriausiai rūpinasi jais bei sulau-
kia daugiausia kitataučių. Mokiniai kūrė plakatus 
ir diskutavo, kokios problemos kyla kitataučiams 
Lietuvoje. 

 
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė, geografijos 

mokytoja 

Gimnazijoje vyko Šiaulių 
rajono bendrojo ugdymo ir kaimo 
vietovių mokyklų mokinių 3x3 
krepšinio varžybos, kuriose daly-
vavo Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijos, Kuršėnų Stasio Ang-
lickio progimnazijos, Gruzdžių 
gimnazijos, Kairių jungtinės mo-
kyklos bei Meškuičių gimnazijos 
mokiniai.  

Mūsų gimnazijai atstovavo 
Edvinas Rimkus (IGA klasė), Benas 
Bielskis (IGA klasė), Titas Čer-
niauskas (IGA klasė) ir Gabrielius 
Lauermann (IGA klasė). Vaikinai 
po atkaklių kovų iškovojo III vietą.  

Gimnazijos merginų komandą 
sudarė Evelina Kazlauskaitė (IGB 
klasė), Nerilė Šlikaitė (IGB klasė), 
Vilija Terminaitė (IGB klasė) ir 

Kotryna Žvigaitytė (IGA klasė). 
Merginos, nusileidusios Kuršėnų 
Stasio Anglickio progimnazijos 
krepšininkėms, užėmė antrą vietą.  

 
Juventa Katkutė, fizinio ugdy-

mo mokytoja 

GIMNAZIJOJE VYKO 3X3 KREPŠINIO VARŽYBOS 



 

 

 Gruodžio mėnesį vykusiose 
tarpzoninėse svarsčių kilnojimo 
varžybose gimnazijos komanda – 
Naglis Dargužas (IIGB klasė), Po-
vilas Petrulis (IIGB klasė), Titas 
Pilipavičius (IIGB klasė), Marty-
nas Pumputis (IIGC klasė), Gvidas 

Janulis (IIGC klasė), Lidija Tere-
chova (IIIGB klasė), Donatas Šiur-
kus (IIIGB klasė), Greta Galkutė 
(IVGA), Vytautas Puzaras (IVGB 
klasė), Nojus Starasotnikovas 
(IVGC klasė) – iškovojo pirmą vietą 
ir teisę dalyvauti tarp dešimt stip-

riausių Lietuvos mokyklų komandų 
finalinėse varžybose vasario mėne-
sį. 

 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas 
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TARPZONINĖSE SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBOSE – PIRMA VIETA 

Gruodžio 6 dieną Šiaulių ma-
nieže vyko Šiaulių rajono ir Šiaulių 
miesto lengvosios atletikos taurės 
varžybos. Jose dalyvavo sportinin-
kai iš Šiaulių, Telšių, Palangos 
miestų, Biržų, Kėdainių, Radviliš-
kio, Vilkaviškio, Akmenės, Joniš-
kio, Kelmės, Pasvalio, Pakruojo 
rajonų bei mūsų gimnazijos. 

Šuolio į aukštį rungtyje Airo-
nas Misiulis (IIGB klasė), įveikęs 
165 cm aukštį, iškovojo antrą vietą. 
Vakaris Kaveckas (IIIGA klasė) 
3000 m bėgimo rungtyje buvo ket-
virtas, o Modestas Andruška 
(IIIGB klasė) 1000 m bėgimo 
rungtyje – penktas. Eitvydas Vilkas 
(IGA klasė) šuolio į tolį rungtyje 
liko penktas. 

 
Juozas Savickas, fizinio ug-

dymo mokytojas 
  

ŠIAULIŲ RAJONO IR ŠIAULIŲ MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS  
TAURĖS VARŽYBOS 
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Laikraščio „KLIGietis“ redaktorė ir maketuotoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė 
 
V. Kudirkos g. 33, LT-81147  
Kuršėnai, Šiaulių rajonas  
Tel. (8 41) 58 58 45 Faks. (8 41) 58 58 45  


