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75-ąjį kartą gimnazijos bendruomenė sutiko rugsėjo 1-ąją, mokslo metų pradžią. Į 

Šiaulių kultūros centrą susirinko ne tik mokiniai, mokytojai, mokinių tėveliai, bet ir nemažai garbių 

svečių. Po gimnazijos direktorės I. Asauskienės pranešimo sveikinimo žodžius tarė LR ŠMM 

Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Švietimo organizavimo skyriaus vyriausiasis 

specialistas A. Vaitiekėnas, LR Seimo nario E. Žakario padėjėja, Rotary klubo atstovas. Išsamiai ir 

nuosekliai prisimindami įstaigos istoriją ir apie jos eigoje nueitą kelią pasisakė prof. S. Sondeckis, 

buvęs direktorius P. Juodelė. Tarp sveikinimo kalbų ir prisiminimų skambėjo gimnazijos mokinių ir 

mokytojų atliekami koncertiniai numeriai. Renginį organizavo, koordinavo ir vedė mokytoja R. 

Sližienė. Renginio metu buvo paminėtas prof. S. Sondeckio garbingas 85-erių metų jubiliejus. 

Kultūros centro priesalyje veikė dailės ugdymo programos mokinių kūrybinių darbų paroda. Po 

iškilmingo renginio darnia eisena gimnazijos bendruomenė pajudėjo link savo pastatų į P. Višinskio 

gatvę.  

2014–2015 m. m. gimnazijai vadovauja direktorė Irena Asauskienė. Direktorės 

padėjėjas ūkio reikalams Pranciškus Mockus. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Neringa 

Brazaitienė, Meninio ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Irida Motekaitienė. Socialinė 

pedagogė Alma Grigienė, pavasarį (nuo kovo mėnesio) iš vaiko auginimo atostogų grįžusi jos darbą 

tęsė anksčiau dirbusi socialinė pedagogė Vilma Alasauskienė. Bibliotekos vedėja Danutė Poškienė. 

Mokykloje dirba 77 mokytojai (iš jų 24 antraeilininkai), 38 administracijos ir ūkio dalies 

darbuotojai. 1–3 klasėse mokosi 68 mokiniai, 9–12 klasėse – 122 mokiniai, papildomo mokymo 

skyriuje – 69 mokiniai.  

Metodinės grupės: fortepijono metodinė grupė (pirmininkė M. Kaubrienė), styginių 

instrumentų metodinė grupė (pirmininkė M. Minčiūnienė), gitaros metodinė grupė (pirmininkas M. 

Būda), pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinė grupė (pirmininkas R. Jonaitis), akordeono 

metodinė grupė (pirmininkė M. Markevičienė), liaudies instrumentų metodinė grupė (pirmininkė 

R.Vaišnorienė), choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė (pirmininkė J. Juozūnienė), 

bendrojo fortepijono metodinė grupė (pirmininkė I. Brūzgienė), muzikinio teorinio paruošimo 

metodinė grupė (pirmininkė J. Narkienė), dailės metodinė grupė (pirmininkė L. Narušienė) ir 

bendrojo ugdymo metodinė grupė (pirmininkas V. Tamoševičius), pradinio ugdymo metodinė 

grupė (pirmininkė A. Mockuvienė), papildomo mokymo skyriaus bendrojo fortepijono metodinė 

grupė (pirmininkė R. Sližienė). 

Gimnazijos taryba: mokytojų atstovai – M. Būda, J. Narkienė (pirmininkė), A. 

Mockuvienė, tėvų atstovai – V. Niunevienė, E. Petrulienė, S. Valiukas, mokinių atstovai – N. 

Latovinas, K. Šaltmirytė, gimnazijos bendruomenės atstovė – R. Urlakienė. 

Mokinių taryba: 12a – J. Daraškevičius, M. Ričkus, 12b – J. Leinartaitė, S. Miežytė, 

11a – K. Goštautaitė, K. Stučkus, 11b – G. Urmonaitė, 10 – M. Laurinavičius (pirmininkas), I. 

Lukytė (pirmininko pavaduotoja), M. Milašauskas, R. Navickaitė, 9 – L. Brazauskas, K. 

Stabrauskaitė.  

Klasių vadovai: 12a klasė – D. Marcišauskienė, 12b klasė – A. Bernotas, 11a, 11b 

klasė – Z. Gramailienė, 10 klasė – R. Valiukienė, 9 klasė – V. Einorienė, 3 klasė – A. Mockuvienė, 

2 klasė – V. Šuipienė, 1 klasė – R. Gudmonienė.  

  

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių šventei bei gimnazijos 75-ečiui skirtame renginyje koncertavo kanklių 

ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė), E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė), K. Kaučikaitė 

(mokyt. R. Sližienė), L. Jurgutavičiūtė (mokyt. H. Mockienė, M. Minčiūnienė, koncertm. K. 

Juciūtė), B. Gedrimaitė (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. S. Vaičiulionis), J. Drakšas ir mokytojas 

Z. Drakšas (koncertm. K. Juciūtė).   

Rugsėjo 1 d. papildomo mokymo skyriaus mokinė B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė) koncertavo 

Gruzdžių gimnazijos rugsėjo 1-osios šventėje. 



Rugsėjo 2 d. mokytojų tarybos posėdyje pristatyti šių mokslo metų ŠMM apibrėžti tikslai ir 

uždaviniai, metodinės veiklos prioritetai ir sklaida, gimnazijos ugdomosios veiklos prioritetinės 

kryptys. 

Rugsėjo 6 d. 2 klasės bendruomenė (mokyt. V. Šuipienė) jau trečiąjį kartą rinkosi prie Talkšos 

ežero į tradicija tapusią šeimų sporto šventę „Mama, tėtis ir aš“. 

Rugsėjo 10 d. įvyko 1 klasės mokinių tėvų susirinkimas. 

Rugsėjo 11–16 d. mokytoja J. Minkevičiūtė kartu su gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 

mokinėmis I. Morkūnaite, E. Urbelyte (7 kl.), D. Matuzevičiūte (5 kl.) bei Šiaulių šv. apašt. Petro ir 

Pauliaus katedros jaunimo vokaliniu ansambliu „Credo“ lankėsi Vokietijoje, kur dalyvavo 

įvairiuose renginiuose bei koncertavo. 

Rugsėjo 11 d. Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje įvyko X tarptautinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ atidarymo koncertas. Dalyvavo jungtinis gimnazijos 

akordeonistų ir Šiaulių miesto akordeono mokytojų orkestras (dirigentė M. Markevičienė), jaunimo 

kamerinis choras „Atžalynas“ (vadovė ir dirigentė J. Juozūnienė), M. Levickis, koncerto vedėja 

mokytoja R. Sližienė. 

Rugsėjo 12 d. „Šiaulių dienos 2014“ atidarymo eisenoje dalyvavo gimnazijos bendruomenė. Eisena 

inscenizavo K. Donelaičio kūrinį „Metų laikai“. Mūsų bendruomenė priklausė metų laikui – žiemai. 

Dalyvių aprangos apipavidalintojos dailės mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė. Viena iš atidarymo 

šventės iš vedėjų – gimnazijos mokytoja R. Sližienė. 

Rugsėjo 12 d.  gimnazijos kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) ir mokinys J. Dudnikas 

(mokyt. A. Bernotas) dalyvavo „Šiaulių dienos 2014“ renginiuose, grojo socialdemokratų 

surengtoje akcijoje. 

Rugsėjo 13 d. mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė su mokiniais dalyvavo Palangoje vykusiame 

renginyje, jaunimo alternatyvios mados festivalyje „KILiMAS“, kur pristatė madų kolekcijas 

„Džinsomanija“ ir „ABOriGRA“.   

Rugsėjo 16 d. bibliotekos skaitykloje parengta paroda „Juozui Tumui-Vaižgantui – 145“.  

Rugsėjo 17–19 d. mokytoja L. Narušienė dalyvavo seminare Turkijoje, kuris vykdomas pagal 

eTwinning projektą. 

Rugsėjo 18 d. mokiniai J. Drakšas, A. Venckutė, ansamblis „AG grupė“ (mokyt. Z. Drakšas) 

dalyvavo Lietuvos pramonininkų asociacijos 25-mečiui skirtame renginyje – paminklo Ch. 

Frenkeliui atidengime. Renginį vedė mokytoja R. Sližienė. 

Rugsėjo 20 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės K. Stasiūnaitė (4 klasė) ir B. 

Liutkutė (5 klasė) kartu su mokytoja D. Vasauskiene dalyvavo šalies vaikų ir jaunimo menų 

festivalyje „Skambantis Dvaras“ Pakruojo dvare. 

Rugsėjo 21 d. Šiaulių miesto ir apskrities bėgimo varžybose „Saulės mūšis – 2014“ sėkmingai 2000 

metrų distanciją įveikė 10 klasės mokinė Gabija Krivickaitė. 

Rugsėjo 23–27 d. mokiniai M. Lukauskas ir E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo 

tarptautiniame konkurse „Trophee Mondial 2014“, Kaune (jaunimo grupė). E. Bartkevičiūtė pateko 

į II turą bei laimėjo 7 vietą. M. Lukauskas I ture užėmė 7 vietą. 

Rugsėjo 25 d. gimnazijos akordeonistai pasinaudojo galimybe išgirsti Lietuvoje pasaulinio masto 

akordeono atlikėjus ir vyko klausytis Kaune vykusio tarptautinio konkurso „Trophee Mondial 

2014“ dalyvių perklausose.   

Rugsėjo 26 d. 11 klasės mokinys N. Latovinas dalyvavo renginyje „Tyrėjų naktis“ ir skaitė 

pranešimą (mokyt. O. Girjotienė). 

Rugsėjo 26 d. mokytoja I. Rimšienė su 9–12 klasių mokiniais dalyvavo Šiaulių universitete 

vokiečių kalbos pamokoje „Typisch Deutsch?“, kurią vedė ŠU lektorė V. Jociuvienė. Mokiniai 

susipažino su lingafoninės įrangos pritaikymo galimybėmis.  

Rugsėjo 29 d. mokytoja I. Rimšienė vedė atvirą vokiečių k. pamoką „Deutsch ist easy“ gimnazijos 

bendruomenei. 

Rugsėjo 30 d. gimnazija prisijungė prie šalyje aštuntąjį kartą vykdomo Konstitucijos egzamino. 



Rugsėjo 30 d. toliau gimnazijoje leidžiamas laikraštis „Sondeckiukai“, kurio leidybą kuruoja 

lietuvių kalbos mokytoja V. Šilerienė. 

Spalio 1 d. ŠU leidykla išleido mokytojo R. Gaubo parengtą knygą „Populiariosios muzikos teorijos 

ir harmonijos pagrindai“ su CD. 

Spalio 1 d. prie Prūdelio vyko projektui „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“ skirtas renginys 

„Bėgimas – tai sveikata“, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos ir „Rasos“ progimnazijos 

bendruomenės. Renginį organizavo kūno kultūros mokytojos N. Brazaitienė ir L. Vaičiutė. 

Muzikinę programą renginio metu atliko „AG grupė“ (mokyt. Z. Drakšas).  

Spalio 1 d. Šiaulių socialinių paslaugų centre koncertavo mokiniai N. Latovinas, K. Stučkus (11 kl.) 

ir M. Ričkus (12 kl.). Koncertą organizavo mokytoja R. Ragauskaitė.   

Spalio 1–4 d. dailės mokytoja J. Šaltė dalyvavo seminare Graikijoje pagal eTwinning programą. 

Spalio 3 d. gimnazijos mokinių taryba surengė koncertą mokytojams, vyresniųjų klasių mokiniai 

tradiciškai vedė pamokas pradinių klasių mokiniams ir jaunesniems kolegoms (9–11 kl. 

mokiniams). 

Spalio 3 d. vakarą gimnazijos akordeonistai kartu su Šiaulių kameriniu orkestru (vadovas J. 

Janulevičius) koncertų salėje „Saulė“ padovanojo koncertą Šiaulių miesto mokytojams. Dirigentė 

M. Markevičienė, koncerto vedėja – R. Sližienė. 

Spalio 4 d. gimnazijos mokytojai vyko kelionėn į Nidą. 

Spalio 4 d. 12 kl. mokinės E. Bartkevičiūtė ir R. Matuliokaitė koncertavo Šiaulių vyskupijos 

Pastoraciniame centre vykusiame M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio renginyje.  

Spalio 5 d. 1 klasės mokiniai kartu su savo tėveliais ir šeimos nariais smagiai žaisdami, 

sportuodami, bendraudami tarpusavyje ir su esančiais gyvūnais, leido sekmadienio popietę 

Radviliškio rajone įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje „Pušyno vila“.   

Spalio 6–10 d. pradinių klasių mokiniai (mokyt. R. Gudmonienė, V. Šuipienė, A. Mockuvienė) 

„Rudenėlio“ šventės metu surengė kūrybinių darbų, pagamintų iš rudens gėrybių, parodą, 

sukurtomis kompozicijomis papuošė gimnazijos aplinką, vaišinosi prie gausiai valgiais padengtų 

stalų.   

Spalio 7 d. naująjį koncertų sezoną „Muzikiniai eskizai“ UAB „Rūta“ kavinėje pradėjo gimnazijos 

liaudininkai (mokyt. R. Vaišnorienė ir A. Bernotas). Koncertą vedė R. Sližienė. 

Spalio 8 d. gimnazijoje lankėsi Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos 

nuovados nepilnamečių reikalų inspektorė Eglė Šukienė. Ji susitiko su 10 klasės ir 12 klasių 

gimnazistais. Visi kartu gvildeno labai aktualius 16-mečiams ir 18-mečiams klausimus apie jų teises 

bei pareigas. Renginio iniciatorės – bendrojo ugdymo skyriaus vedėja N. Brazaitienė ir socialinė 

pedagogė A. Grigienė. 

Spalio 9 d., minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną, gimnazijos 2–3 klasių mokiniai lankėsi katinų 

muziejuje (mokyt. V. Šuipienė, A. Mockuvienė).  

Spalio 9 d. Šiaulių bulvare vykusiame renginyje „Naktiniai Šiauliai su Vytauto Mačernio nakties 

poezija“ dalyvavo 12b klasės mokiniai su lietuvių k. mokytoja A. Gagiliene. 

Spalio 9 d. gimnazijoje lankėsi Nacionalinės regionų plėtros agentūros vykdomo projekto „Gifted 

and Talented Childrens Teachers' and Parents' Training (GATE)” delegacija iš Lietuvos ir užsienio 

šalių. Diskusijoje pranešimus pristatė dailės mokytojos L. Narušienė, J. Šaltė, joms talkino anglų k. 

mokytoja Z. Gramailienė. Svečius priėmė ugdymą organizuojančių skyrių vedėjos I. Motekaitienė ir 

N. Brazaitienė. 

Spalio 10 d. mokytojos R. Vaišnorienės paruoštas kanklių ansamblis, mokinys J. Dudnikas (mokyt. 

A. Bernotas) bei akordeonistai (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo ŠPRC Statybos ir mechanikos 

skyriaus Mechanikos sektoriaus 50-ečiui skirtame minėjime. 

Spalio 10 d. prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ koncertavo gimnazijos akordeonistai 

prevenciniame renginyje, kurį organizavo ŠAVPK Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato 

Viešosios policijos skyrius. Mokytojos D. Vasauskienė ir M. Markevičienė. 



Spalio 10 d. 1–3  klasių dailės programos mokiniai (mokyt. J. Šaltė, L. Narušienė) savo piešinius 

išsiuntė į Japonijoje vykstantį konkursą „World children’s picture contest“. 1 kl. mokinės A. 

Atstopaitės piešinys laimėjo bronzos medalį, o 3 kl. G. Šimkutės darbas buvo atrinktas į Garbės 

galeriją. Abiejų autorių mokytoja J. Šaltė 

Spalio 11 d. grupė gimnazijos mokytojų – V. Daknienė, M. Minčiūnienė, M. Kaubrienė, R. Jonaitis 

ir L. Mameniškytė lankėsi Vilniuje vykusiame pasaulinio garso atlikėjų Gidono Kremerio ir Martos 

Argerich koncerte, kuriame taip pat grojo iš Pabaltijo šalių jaunimo sudarytas kamerinis orkestras 

„Kremerata Baltica“.  

Spalio 11 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre Šiaulių miesto donorams koncertavo E. 

Bartkevičiūtė (12 kl., mokyt. M. Markevičienė). 

Spalio 13 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojos J. Minkevičiūtės mokiniai. 

Spalio 15 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojos J. Juozūnienės mokiniai. Koncerto 

koncertmeisteriai S. Vaičiulionis, R. Daukantaitė. Taip pat talkino 12 kl. mokinės M. Mickevičiūtė 

(mokyt. M. Kaubrienė) ir R. Matuliokaitė (mokyt. M. Minčiūnienė). Koncerto vedėja – R. Sližienė.    

Spalio 16 d. Lietuvos Šiaurės kolegijoje B. Rudžio kūrybos darbų parodos atidaryme koncertavo N. 

Latovinas (mokyt. R. Jonaitis) ir E. Verba (mokyt. A. Povilaitis).  

Spalio 17 d. Vilniaus Europos namuose vykusiame konkurse „Euroskola“ dalyvavo gimnazijos 

mokinių komanda, vadovaujama mokytojos D. Marcišauskienės.  

Spalio 17–18 d. gimnazijos Choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė suorganizavo seminarą 

„Jaunųjų dainininkų vokalo formavimo specifika“ ir meistriškumo pamokas. Renginys vyko Šiaulių 

dainavimo mokykloje „Dagilėlis“. Atviras pamokas vedė solistė Viktorija Miškūnaitė ir choro 

dirigentas Remigijus Adomaitis.  

Spalio 20 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos ir papildomo mokymo skyriaus pianistai, 

kuriuos paruošė mokytojos A. Abromavičienė, I. Brūzgienė, K. Juciūtė, I. Tautkuvienė, L. 

Mameniškytė, V. Daknienė, M. Kaubrienė, N. Gotalskaja, R. Sližienė bei trimitininkai J. Drakšas ir 

A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas). 

Spalio 21 d. 9 klasės mokiniai su vadove V. Einoriene dalyvavo prevenciniame renginyje VšĮ vaikų 

ugdymo ir pramogų centre „Spalvotos idėjos“. Šios įstaigos direktorė S. Lizdenienė skaitė paskaitą 

apie rūkymo žalą. 

Spalio 23 d. vyresniųjų klasių dailės mokiniai dalyvavo Šiaulių universiteto Dailės galerijoje 

lektoriaus Ramūno Jaro vedamoje atviroje paskaitoje „Performansas ir performansiškumas: kas ir 

kodėl?“. 

Spalio 23 d. vakarą gimnazijos styginių instrumentų metodinė grupė susirinko prisiminti ir paminėti 

mirusius garsius muzikus. Vakaro metu gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokiniai (mokyt. 

M. Minčiūnienė, L. Bražaitė, N. Prascevičienė) pristatė muzikų biografijas ir pagrojo paruoštus 

kūrinius. Akompanavo koncertmeisteriai L. Mameniškytė, D. Girčius, D. Šulcaitė, O. Popova.      

Spalio 23–25 d. tradiciniame kasmet Estijoje vykstančiame tarptautiniame festivalyje-konkurse 

„Pärnu akordionimuusika“ dalyvavo gimnazijos 9–12 klasių akordeonistai, smuikininkė R. 

Matuliokaitė, mušamųjų instrumentų mokinys E. Verba bei papildomo mokymo skyriaus mokinės 

B. Liutkutė (5 kl.) ir A. Buturlakina (6 kl.). Mokinius lydėjo mokytojos M. Markevičienė ir D. 

Vasauskienė. Gimnazijos mokiniai parsivežė tris Grand prix, tai akordeonistų orkestras, E. 

Bartkevičiūtė ir M. Lukauskas, 1 vietas pelnė: A. Adomaitytė, A. Buturlakina, duetas R. Kudulytė ir 

K. Goštautaitė, 2 vietas pelnė: A. Norbutaitė, R. Kudulytė (mokyt. M. Markevičienė), duetas L. 

Vaičius ir D. Alejūnas (mokyt. J. Markevičius), B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė).  

Spalio 24 d. gimnazijos dailės mokytojų komanda svečiavosi Kauno dailės gimnazijoje, kur 

susipažino su vykdomomis veiklomis, įrengtomis patalpomis, mokymo baze, pasisėmė patirties. 

Mokytojai taip pat aplankė Kaune vykusias parodas. 

Spalio 24 d. Alytuje vykusiame IV respublikiniame jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalyje-

konkurse „Atlėk, sakale“ dalyvavo mišrus ansamblis: gimnazijos 2 kl. mokinys J. Drakšas, 3 kl. 

mokinė A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas) ir gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4 kl. mokinė I. 



Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė). Trio surinko maksimalų balą ir laimėjo 1 vietą bei pelnė 

konkurso taurę. Ansamblis taip pat apdovanotas už originaliausią lietuvių autoriaus kūrinio 

interpretaciją. 

Spalio 24 d. mokytoja J. Minkevičiūtė su violončelininke I. Butkute koncertavo Akmenės Šv. Onos 

bažnyčioje. Koncertas – vienas iš penkių projekto „Kviečia vargonai“ suplanuotų renginių. 

Spalio 26 d. – lapkričio 3 d. „Coupe Mondiale“ (Pasaulio taurė) konkurse Austrijoje, Zalcburge 

dalyvavo 12 kl. mokinė E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). Klasikinės muzikos 

kategorijoje laimėjo 8 vietą, o varjete muzikos kategorijoje – 4 vietą. 

Spalio 28 d. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko koncertas „Muzikinė kelionė laiku su 

Martynu Levickiu“, įtrauktas X tarptautinio akordeono muzikos festivalio-konkurso „Linksmasis 

akordeonas“ programą. Koncerte dalyvavo M. Levickis ir styginių kvartetas „SinChronic“.  

Spalio 29 d. gimnazijoje vyko projekto eTwinning veiklų pristatymas. Be atvykusių lektorių iš 

Kauno, savo patirtimi šiame projekte pasidalino ir seminaruose Turkijoje bei Graikijoje 

dalyvavusios gimnazijos dailės mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė. 

Lapkričio 4 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje studentų atstovybės komandinio darbo mokymuose 

dalyvavo 9–12 klasių dailės mokiniai. Mokinius lydėjo mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė. 

Lapkričio 5 d. gimnazijos salėje koncertavo LMTA studentė L. Griciūtė (kanklės). 

Lapkričio 5 d. 9–12 klasių mokinių komanda (mokyt. L. Narušienė) dalyvavo Šiaulių apskrities 

ekologinių ir pilietinių idėjų projekte „Susitinkam po reklamos“, kuris vyko Šiaulių kultūros centre.  

Lapkričio 5 d. 12 kl. mokinės E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė) ir R. Matuliokaitė 

(mokyt. M. Minčiūnienė) koncertavo Kuršėnų kultūros centre vykusiame renginyje. 

Lapkričio 5 d. ir 8 d. 11 klasių vadovė Z. Gramailienė kartu su mokiniais lankėsi kino festivalio 

„Nepatogus kinas“ filmų peržiūrose, kurios vyko kino teatre „Atlantis Cinema“. 

Lapkričio 6 d. Kuršėnų meno mokykloje vykusiame Respublikiniame muzikos bei meno mokyklų 

liaudies instrumentų pedagogų seminare-praktikume „Jaunųjų atlikėjų sėkmingo pasiruošimo 

konkursams specifika“ dalyvavo mokytojai R. Vaišnorienė, A. Bernotas, L. Andriuškienė su savo 

mokiniais. 

Lapkričio 6 d. festivalyje „Rudens mozaika“ solistų varžytuvėse dalyvavo gimnazijos mokiniai L. 

Bučaitė, 9 kl., B. Gedrimaitė, J. Leinartaitė, kuriai akompanavo M. Mickevičiūtė ir R. Matuliokaitė, 

12 kl., (mokyt. J. Juozūnienė, M. Kaubrienė, M. Minčiūnienė), K. Dargužaitė, 1 kl. (mokyt. Ž. 

Stanelienė), I. Brajinskaitė, 2 kl. (mokyt. J. Minkevičiūtė), R. Sabaliauskaitė, 3 kl. (mokyt. H. 

Mockienė, koncertm. K. Juciūtė) ir papildomo mokymo skyriaus mokinės M. Šaltytė ir A. 

Kardašiūtė, 5 kl. (mokyt. J. Juozūnienė), L. Jurgutavičiūtė, 4 kl. (mokyt. H. Mockienė, koncertm. K. 

Juciūtė). Mokinė J. Leinartaitė atrinkta dalyvauti baigiamajame festivalio-konkurso koncerte. 

Lapkričio 6 d. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko į X tarptautinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ programą įtrauktas koncertas, kuriame dalyvavo M. 

K. Čiurlionio kvartetas ir V. Zubicky (Ukraina, Italija). 

Lapkričio 6 d. Panevėžyje vykusiame IV Lietuvos jaunimo dainuojamosios poezijos konkurse-

festivalyje „Mano senas drauge“ ansamblis „Gitaristai ant platformos“ – M. Ričkus, N. Latovinas, 

K. Stučkus, B. Ručinskas (mokyt. M. Būda) laimėjo 1 vietą. 

Lapkričio 7 d. gimnazijos mokytojai R. Vaišnorienė ir A. Bernotas dalyvavo seminare 

„Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos 

erdvėje“ Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje. 

Lapkričio 7 d. gimnazijos mokiniai Ž. Valiukas, 9 kl., J. Leinartaitė (mokyt. J. Juozūnienė, 

koncertm. S. Vaičiulionis), E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė), R. Matuliokaitė, 12 kl. 

(mokyt. M. Minčiūnienė), A. Venckutė, 3 kl., J. Drakšas, 2 kl. (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K. 

Juciūtė) koncertavo Šiaulių m. savivaldybės organizuotame renginyje Ch. Frenkelio viloje. Renginį 

vedė mokytoja R. Sližienė. 

Lapkričio 7 d. gimnazijos akordeonistai koncertavo Šiaulių m. centro poliklinikoje.  



Lapkričio 7 d. Šiaulių laiptų galerijoje parodos atidaryme grojo M. Lukauskas (10 kl., mokyt. M. 

Markevičienė). 

Lapkričio 10 d. UAB „Rūta“ kavinėje įvyko renginys „Teatras? ...Spalvos ir garsai“. Renginio metu 

3 klasės dailininkai (mokyt. J. Šaltė) kartu su papildomo mokymo skyriaus mokiniais (mokyt. J. 

Juozūnienė, R. Sližienė) pristatė parengtą mini spektaklį su mirioramomis.  

Lapkričio 11 d. gimnazijoje vyko tolerancijos savaitei skirta apskritojo stalo diskusija „Ar 

pakantumas turi ribas“.   

Lapkričio 11 d. Ch. Frenkelio viloje vykusiame Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuotame 

renginyje „Kūrybiniai rudenys“ dalyvavo gimnazijos mokiniai: M. Mickevičiūtė (mokyt. 

Kaubrienė), P. Klangauskas (mokyt. R. Narkus), J. Leinartaitė, I. Visockytė, A. Jasinskaitė, K. 

Šaltmirytė, B. Gedrimaitė (mokyt. J. Juozūnienė), ansamblis „Gitaristai ant platformos“ – M. 

Ričkus, N. Latovinas, K. Stučkus, B. Ručinskas (mokyt. M. Būda) ir papildomo mokymo skyriaus 

mokinės B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė). 

Lapkričio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės salėje Šiaulių mero taurės „Šiaulių sveikuolis – 2014“ 

vienuoliktojo konkurso apdovanojimų ceremonijoje koncertavo mokinių ansamblis „Gitaristai ant 

platformos“ – N. Latovinas, B. Ručinskas, K. Stučkus, M. Ričkus (mokyt. M. Būda).  

Lapkričio 11 d. 9–10 klasių mokiniai (mokyt. R. Jonaitienė) dalyvavo informacinių technologijų 

konkurse „Bebras“. 

Lapkričio 11 d. gimnazijos mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė) 

dalyvavo festivalio „Rudens mozaika“ chorų varžytuvėse. Kolektyvas atrinktas į baigiamąjį 

koncertą.  

Lapkričio 12 d. 3 klasės dailės mokiniai kartu su papildomo mokymo skyriaus mokiniais dalyvavo 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame projekte „Įtraukiantis 

skaitymas su mirioramomis“. Mokytojos J. Šaltė, J. Juozūnienė, R. Sližienė. Koncertinius numerius 

atliko J. Drakšas, A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas), I. Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė), A. 

Marcinkevičiūtė, A. Bagūnaitė (mokyt. R. Sližienė). 

Lapkričio 12 d. Šiaulių Socialinių paslaugų centre koncertavo mokiniai M. Lukauskas, L. Vaičius ir 

D. Alejūnas (mokyt. M. Markevičienė, J. Markevičius). Koncertą organizavo mokytoja R. 

Ragauskaitė. 

Lapkričio 12 d. ansamblių varžytuvėse festivalyje „Rudens mozaika“ dalyvavo mokytojų J. 

Minkevičiūtės ir J. Juozūnienės paruošti ansambliai. Baigiamajame festivalio koncerte dalyvauti 

atrinktas mokytojos J. Juozūnienės paruoštas vokalinis ansamblis: P. Klangauskas, J. Leinartaitė, B. 

Gedrimaitė, K. Šaltmirytė, A. Jasinskaitė, I. Visockytė. 

Lapkričio 13 d. gimnazijoje vyko renginys „Tolerancijos medis“, skirtas tolerancijos savaitei. 

Mokiniai pasidalino savo mintimis apie toleranciją, iš savo paruoštų detalių sukūrė bendrą 

gimnazijos bendruomenės tolerancijos medį. 

Lapkričio 13 d. Šiaulių universiteto gimnazijos organizuoto respublikinio festivalio-konkurso 

Daina.LT 2014 finaliniame renginyje Forum Cinemas kino salėje dalyvavo 12 kl. mokinė S. 

Miežytė su mokytoja J. Šalte ir kūrybinės grupės nariai N. Latovinas, 11 kl., I. Lukytė, 10 kl. 

Lapkričio 13 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojos J. Minkevičiūtės mokiniai ir jos 

vadovaujamas Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros jaunimo vokalinis ansamblis „Credo“. 

Lapkričio 14 d. 1–3 klasių mokiniai su mokytojomis R. Gudmoniene, V. Šuipiene, A. Mockuviene 

lankėsi Šiaulių dramos teatre, kur stebėjo pagal švedų vaikų rašytojos A. Lindgren kūrinį „Emilis iš 

Lionebergos“ Vilniaus kamerinio teatro pastatytą to paties pavadinimo spektaklį.   

Lapkričio 18 d. matematikos mokytoja R. Valiukienė gimnazijos 9–12 klasių mokiniams surengė 

matematikos olimpiadą. 

Lapkričio 18 d. „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos salėje koncertavo LMTA doktorantė, 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja metodininkė pianistė G. Kondrotaitė. 

Koncertą aplankė gausus gimnazijos pianistų mokytojų ir mokinių būrys. 



Lapkričio 19 d. Respublikiniame jaunųjų choro dirigentų konkurse, skirtame religinės muzikos, 

poezijos ir chorų globėjai šv. Cecilijai, kuris vyko Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 

gimnazijoje, dalyvavo J. Leinartaitė, 12 kl. (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. S. Vaičiulionis, D. 

Girčius) ir L. Brazauskas, 9 kl. (mokyt. N. Vaičiulienė, koncertm. R. Daukantaitė). Mokinė J. 

Leinartaitė savo kategorijoje laimėjo 1 vietą. 

Lapkričio 19 d. bibliotekos skaitykloje paruošta paroda „Salomėjai Nėriai – 110“. 

Lapkričio 19 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru dalyvavo 

mokiniai: J. Zaleskis, 2 kl. (mokyt. A. Povilaitis), kanklių ansamblis Arvilė Vaitkevičiūtė, Roberta 

Petraitytė, 11 kl. ir Odeta Šidlauskaitė, 10 kl. (mokyt. R. Vaišnorienė), M. Mickevičiūtė, 12 kl. 

(mokyt. M. Kaubrienė) ir L. Jurgutavičiūtė, papildomo mokymo skyrius, 4 kl. (mokyt. M. 

Minčiūnienė). Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė. 

Lapkričio 20 d. gimnazijos salėje ir Šiaulių vyskupijos pastoriniame centre vyko X tarptautinio 

akordeono muzikos festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ jaunųjų atlikėjų konkursas. Po 

konkurso į vakarinį koncertą pakvietė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos absolventai: 

akordeonistų kvintetas „Mozaika“, trio „Chillout“ bei 12 kl. mokinė E. Bartkevičiūtė. Konkurso 

laureatai: 1 vieta – M. Dambrauskaitė (3 kl.), M. Lukauskas (10 kl.), E. Bartkevičiūtė (12 kl.); 2 

vieta – R. Kudulytė (10 kl.), A. Norbutaitė (10 kl.), A. Adomaitytė (12 kl.), duetai: R. Kudulytė ir 

K. Goštautaitė, L. Vaičius ir D. Alejūnas. Papildomo mokymo skyrius: 1 vieta – B. Liutkutė, duetas 

B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė; 2 vieta – D. Matuzevičiūtė; 3 vieta – A. Buturlakina.  

Lapkričio 20 d. 1–3 klasių mokiniai (mokyt. R. Gudmonienė, V. Šuipienė, A. Mockuvienė) 

traukiniu keliavo į Radviliškį bei lankėsi Šiaulių geležinkelio muziejuje. 

Lapkričio 20 d. mokinė L. Bučaitė, 9 kl. (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. S. Vaičiulionis, R. 

Matuliokaitė, 12 kl.) dalyvavo Respublikinio jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurso-festivalio 

„Perliukai“ uždarymo koncerte Vilniuje. 

Lapkričio 20 d. 3 klasės mokiniai su kūrybine muzikine programa (miriorama) kartu su papildomo 

mokymo skyriaus 4–5 klasių mokinėmis pasirodė Šiaulių r. Bazilionų vidurinėje mokykloje. 

Mokytojos J. Šaltė, J. Juozūnienė, R. Sližienė.    

Lapkričio 20 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta gimnazijos mokinių dailės kūrybinių 

darbų paroda „Rudens mozaika“. Atidarymo metu koncertavo mokiniai N. Latovinas ir E. Verba. 

Renginį vedė mokytoja R. Sližienė. 

Lapkričio 20 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo pučiamųjų instrumentų mokiniai. 

Lapkričio 21 d. bendrojo ugdymo mokytojų komanda lankėsi Vilniuje vykusioje parodoje 

„Mokykla be sienų“. 

Lapkričio 21 d. gimnazijos 9–12 klasių mokiniams vyko renginiai, skirti verslumo ir karjeros 

ugdymui. Gimnazijoje lankėsi atstovai iš Lietuvos verslo kolegijos, AB „Šiaulių banko lizingas“, L. 

Navicko ir partnerių TŪB juridinės konsultacijų firmos „Investicija“, Kalba.lt konsultantai. 

Lapkričio 21 d. vyko X tarptautinio akordeono muzikos festivalio-konkurso „Linksmasis 

akordeonas“ koncertai N. Akmenėje ir Akmenėje. 

Lapkričio 22 d. koncertų salėje „Saulė“ vyko baigiamasis X tarptautinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ koncertas, kuriame dalyvavo tarptautinis 

akordeonistų orkestras „Baltic tremolo“, gimnazijos absolventai, grupė „Subtilu-Z“, berniukų ir 

jaunuolių choras „Dagilėlis“. Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė. Po koncerto gimnazijos 

patalpose vyko festivalio-konkurso dalyvių vakaronė. 

Lapkričio 25 d. Baisogalos dvare koncertavo gimnazijos parengto ir vykdomo projekto „Muzika 

Šiaurės Lietuvos dvaruose“ dalyviai. Be Radviliškio muzikos mokyklos atlikėjų, dvare koncertavo 

gimnazijos mokiniai: J. Drakšas, A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas), O. Šidlauskaitė, R. Petraitytė 

(mokyt. R. Vaišnorienė), M. Mickevičiūtė (mokyt. M. Kaubrienė), K. Taunytė (mokyt. L. 

Mameniškytė), B. Gedrimaitė, J. Leinartaitė (mokyt. J. Juozūnienė), E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. 

Markevičienė), R. Matuliokaitė (mokyt. M. Minčiūnienė) papildomo mokymo skyriaus mokinės: I. 

Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė), L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė), K. Kaučikaitė 



(mokyt. R. Sližienė), koncertm. K. Juciūtė, L. Mameniškytė. Koncertą vedė R. Sližienė, programą 

sudarė M. Kaubrienė. 

Lapkričio 26 d. 12b klasės mokinė Odeta Brazionytė (mokyt. I. Rimšienė) dalyvavo Šiaulių 

apskrities bendrojo ugdymo mokyklų  7–12  klasių mokinių II–III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, 

prancūzų) konferencijoje „Ar pomėgiai gali padėti mokytis“, kuri vyko  Šiaulių Dainų 

progimnazijoje. 

Lapkričio 26 d. gimnazijos dainavimo mokiniai ir papildomo mokymo skyriaus mergaičių vokalinis 

ansamblis koncertavo Kuršėnų meno mokykloje. Mokinius paruošė mokytojai J. Juozūnienė, R. 

Narkus, B. Smiltinikienė, J. Minkevičiūtė, Ž. Stanelienė, koncertm. R. Daukantaitė, V. Daknienė, 

D. Girčius. Akompanavo ir 12 klasės mokinė M. Mickevičiūtė. Renginį organizavo mokytoja H. 

Mockienė.  

Lapkričio 26–28 d. VIII Karlo Ozolo tarptautiniame jaunųjų trimitininkų konkurse Latvijoje, 

Jekabpilio mieste 2 klasės mokinys J. Drakšas laimėjo 2 vietą, o 3 klasės mokinė A. Venckutė – 3 

vietą. Mokytojas Z. Drakšas, koncertm. K. Juciūtė. 

Lapkričio 27 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gitaros ir mušamųjų instrumentų mokiniai. 

Lapkričio 27 d. 12a klasės mokiniai su anglų k. mokytoja Z. Gramailiene dalyvavo informacinių 

technologijų ir anglų kalbos konkurse „Žinių erdvė“ („Knowledge space“), kuris vyko  Šiaulių 

miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filiale „Saulė“.  

Lapkričio 28 d. respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkūre „Angelo žinia“, kurį organizavo 

Raseinių r. Šiluvos gimnazija, dalyvavo gimnazijos mokinių dailės darbai (mokyt. L. Narušienė, J. 

Šaltė, V. Barakauskas). 11 klasės mokinės G. Urmonaitės (mokyt. L. Narušienė) darbas laimėjo 3, 

vietą, o 3 klasės mokinės R. Vaicekauskaitės (mokyt. J. Šaltė) – rėmėjų specialųjį prizą atskirose 

amžiaus grupėse.  

Lapkričio 28 d. gimnazijoje suorganizuotas seminaras mokytojams „Muzikinių gebėjimų ugdymas 

atlikėjo raiškos pamokoje“, kurio metu smuikininkai ir pianistai galėjo dalyvauti meistriškumo 

pamokose, kurias vedė smuikininkas D. Puodžiukas ir pianistas A. Puodžiukas. Mokinius atviroms 

pamokoms paruošė gimnazijos mokytojai: I. Tautkuvienė, I. Brūzgienė, N. Gotalskaja, R. Sližienė, 

L. Mameniškytė, M. Kaubrienė, M. Minčiūnienė, N. Prascevičienė. 

Lapkričio 28 d. 12 klasės mokiniai E. Verba ir E. Bartkevičiūtė dalyvavo Šiaulių respublikinės 

ligoninės atnaujinto priimamojo skyriaus atidaryme. Renginį vedė mokytoja R. Sližienė.  

Lapkričio 28 d. visi gimnazijos mokinių tėveliai turėjo galimybę dalyvauti atvirų durų dienoje ir 

individualiai pabendrauti su dalykų mokytojais.  

Lapkričio 29 d. baigiamajame festivalio „Rudens mozaika“ koncerte dalyvavo gimnazijos mišrus 

choras (vadovė R. Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė), mišrus vokalinis ansamblis ir J. Leinartaitė 

(mokyt. J. Juozūnienė).  

Lapkričio 29 d. šiuolaikinio meno festivalyje „VIRUS ‘19“ „VIRUS MADOJE“ mūsų gimnazijos 

mokiniai pristatė devynių modelių avangardinę kolekciją „ABOriGRA“, kurią paruošti ir pristatyti 

padėjo mokytojos J. Šaltė ir L. Narušienė. 

Gruodžio 2 d. gimnazijos bendruomenė prisijungė prie akcijos „Knygų Kalėdos“. Akcija tęsis iki 

sausio 25 d. 

Gruodžio 2 d. gimnazijos salėje vyko papildomo mokymo skyriaus bendrojo fortepijono mokinių 

koncertas „Muzikiniai eskizai“, kurį organizavo ir vedė mokytoja R. Sližienė. 

Gruodžio 3 d. liaudies muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. Vaišnorienė ir R. Daukantaitė) 

dalyvavo Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjime koncertų salėje „Saulė“. 

Gruodžio 4 d. gimnazijoje lankėsi Šiaulių universiteto menų fakulteto atstovai, kurie susitiko su 

abiturientais ir pristatė universiteto studijų programas bei priėmimo sąlygas. 

Gruodžio 4 d. 11 kl. mokinė Lukrecija Klovaitė (mokyt. V. Šilerienė) dalyvavo konferencijoje „K. 

Donelaičio pėdomis“, kuri vyko Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filiale. 



Gruodžio 5 d. mokiniai N. Latovinas, 11 kl. (mokyt. O. Girjotienė) ir I. Matiliūnaitė, 12 kl. (mokyt. 

A. Vaičiūnienė) dalyvavo respublikinėje gamtos mokslų konferencijoje Šiaulių Simono Daukanto 

gimnazijoje.  

Gruodžio 5 d. 12 klasės mokinė S. Miežytė (mokyt. J. Šaltė) dalyvavo Lietuvos jaunųjų fotografijos 

menininkų konkurso baigiamajame renginyje Vilniuje, kur vyko seminaras ir laureatų 

apdovanojimai. S. Miežytės darbai pateko į laureatų sąrašą.   

Gruodžio 5 d. pradinių klasių mokiniai su mokytoja L. Narušienė dalyvavo miesto eglučių puošimo 

šventėje. 

Gruodžio 5 d. papildomo mokymo skyriaus mokinė B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė) dalyvavo 

renginyje „Po rudens darbų“, kuris vyko Šiuipyliuose. 

Gruodžio 5 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene lankėsi edukaciniame renginyje 

„Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai“ Žaliūkių malūnininko sodyboje.  

Gruodžio 8 d. papildomo mokymo skyriaus mokinė B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė) 

koncertavo Šiaulių rajono moterų klubo „Atgaiva“ renginyje.  

Gruodžio 9 d. gimnazijos mokiniai koncertavo Šiaulių sanatorinėje mokykloje. Koncertą 

organizavo mokytojai M. Būda ir A. Povilaitis. 

Gruodžio 9 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi edukaciniame renginyje 

„Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai“ Žaliūkių malūnininko sodyboje.  

Gruodžio 10 d. mokytojas V. Tamoševičius pravedė raštingiausio mokinio diktanto konkursą. 

Nugalėtojomis tapo L. Bučaitė (1 vieta), S. Miežytė (2 vieta), M. Mickevičiūtė (3 vieta).  

Gruodžio 10 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene lankėsi edukaciniame renginyje 

„Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai“ Žaliūkių malūnininko sodyboje.  

Gruodžio 10 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokiniams 

koncertavo gimnazijos ir papildomo mokymo skyriaus mokiniai. Koncertą organizavo mokytoja M. 

Kaubrienė. 

Gruodžio 11 d. įvyko atestacijos komisijos posėdis. Patvirtintos šios kvalifikacinės kategorijos: 

Kristina Juciūtė – koncertmeisterė metodininkė, Irma Rimšienė – mokytoja metodininkė, Raimonda 

Sližienė – mokytoja ekspertė. 

Gruodžio 11 d. UAB „Rūta“ kavinėje kalėdinį koncertą surengė gimnazijos ir papildomo mokymo 

skyriaus stygininkai – smuikininkai ir violončelininkai (mokyt. M. Minčiūnienė, N. Prascevičienė, 

L. Bražaitė). 

Gruodžio 11 d. vyko 1–3 klasių mokinių tėvų susitikimai su gimnazijos administracija ir klasių 

mokytojomis. 

Gruodžio 12 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokinė A. Kardašiūtė (mokyt. J. 

Juozūnienė, koncertm. R. Daukantaitė) IX tarptautiniame festivalyje-konkurse „Skriski, giesmele“ 

(Šaukėnai, Kelmės r.) tarp savo amžiaus grupės solistų laimėjo 2 vietą. 

Gruodžio 12 d. laisvalaikio ir prekybos centre „Saulės miestas“ surengtoje akcijoje „Maltiečių 

sriuba“ dalyvavo gimnazijos akordeonininkų orkestras, vadovė M. Markevičienė.   

Gruodžio 12 d. gimnazijos salėje įvyko tradicinis pianistų koncertas „Švenčių belaukiant“, kurį 

organizavo fortepijono metodinės grupės pirmininkė M. Kaubrienė. Koncerte dalyvavo 1–3 klasių 

solistai ir ansambliai.  

Gruodžio 13 d. akordeonininkų orkestras (vadovė M. Markevičienė) koncertavo LR Finansų 

ministerijos surengtame euro konkurse Šiaulių r. savivaldybės salėje.  

Gruodžio 15–18 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo muzikinių dalykų atsiskaitymuose (atlikėjo 

raiška, ansamblinis muzikavimas). 

Gruodžio 15 d. gimnazijoje vyko susitikimai su meno kūrėjais: pradinių klasių mokiniai bendravo 

su rašytoja U. Uliūne, vyresnių klasių mokiniai – su „Blogos mergaitės dienoraštis“ ir kitų knygų 

vaikams bei paaugliams autore, režisiere, aktore K. Gudonyte. Susitikimus organizavo Šiaulių 

krašto kultūros fondas, vykdydamas tarptautinį projektą „Jaunimo literatūros dienos Šiaurės 

Lietuvoje 2014“. 



Gruodžio 15 d. gimnazijos salėje vyko papildomo mokymo skyriaus mokytojų J. Juozūnienės, Ž. 

Stanelienės, N. Vaičiulienės, H. Mockienės, J. Minkevičiūtės dainavimo mokinių kalėdinis 

koncertas (koncertm. K. Juciūtė, R. Daukantaitė, D. Girčius, V. Daknienė). Koncertą vedė 12 klasės 

mokinė J. Leinartaitė. 

Gruodžio 15 d. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje koncertavo papildomo mokymo skyriaus mokinė D. 

Matuzevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 

Gruodžio 16 d. įvyko dailės programos mokinių susitikimas su knygų iliustracijų kūrėju P. 

Juodišiumi.   

Gruodžio 17 d. įvyko mokytojų ir mokinių diskusija tema „Kas vagia Kalėdas?“. 

Gruodžio 17 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko akordeonistų koncertas „Saldžiosios Kalėdos“. 

Gruodžio 18 d. koncertavo 9–12 klasių dainavimo mokiniai ir mišrus choras.  

Gruodžio 18 d. Ch. Frenkelio viloje įvyko tradicinis geriausiųjų gimnazijos pianistų koncertas. 

Mokinius paruošė mokytojos N. Gotalskaja, I. Tautkuvienė, L. Mameniškytė, M. Kaubrienė, O. 

Popova, V. Daknienė, I. Brūzgienė. Programoje dalyvavo ir papildomo mokymo skyriaus mergaičių 

vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ž. Stanelienės (koncertm. D. Girčius). 

Gruodžio 18 d. gimnazijos 10–11 klasių kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo 

parodos „Vytautui-Vincentui Timinskui atminti“ atidaryme Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje.   

Gruodžio 18 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje anglų k. konkurso metu koncertavo M. Lukauskas 

(10 kl., mokyt. M. Markevičienė). 

Gruodžio 18 d. liaudies instrumentų metodinė grupė surengė Advento popietę. 

Gruodžio 18 d. mokytojos J. Minkevičiūtės mokiniai (dainavimas, vargonai) koncertavo Šiaulių šv. 

Apašt. Petro ir Pauliaus katedroje. 

Gruodžio 18 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre mokytojos J. Minkevičiūtės mokiniai 

dalyvavo Šiaulių apskrities teisėsaugos darbuotojų adventiniame vakare „Pasitinkant Šv. Kalėdas“. 

Gruodžio 19 d. gimnazijoje vyko mokinių tarybos surengtas renginys ir visų klasių šventiniai 

kalėdiniai renginiai. 

Gruodžio 19 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos salėje su Lietuvos kameriniu orkestru grojo E. 

Barkevičiūtė (12 kl., mokyt. M. Markevičienė). 

Gruodžio 23 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje koncertavo mokytojos L. Andriuškienės 

vadovaujamas papildomo mokymo skyriaus folklorinis ansamblis. 

Gruodžio 30 d. Šiaulių klubo „Lemtis“ lankytojams koncertavo M. Lukauskas (10 kl., mokyt. M. 

Markevičienė). 

Sausio 12 d. bibliotekoje parengta paroda „Neužmiršti“, skirta sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai 

paminėti. 

Sausio 12 d. gimnazijos mokytojos J. Šaltės vadovaujama mokinių komanda įsitraukė į 

„eTwinning“ programos dailės projektą „The colour in my town buildings and frontages“ („Spalva 

mano miesto pastatuose ir fasaduose“), kuriame dalyvauja panašaus tipo Ispanijos, Turkijos ir 

Lenkijos mokyklos. Projekto logotipo kūrimo konkurse nugalėjo mūsų 10 kl. mokinės G. 

Černenkaitės sukurtas logotipas. 

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

Renginį organizavo istorijos mokytoja D. Marcišauskienė ir mokinių taryba. 

Sausio 13 d. Šiaulių m. Skvere prie savivaldybės vykusiame laisvės gynėjų dienos minėjime 

dalyvavo gimnazijos mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė), kuris kartu su miesto pučiamųjų 

orkestru atliko Lietuvos himną. 

Sausio 14 d. 11a klasės mokinys K. Stučkus dalyvavo Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados 

miesto etape, kuris vyko Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Mokytoja Z. Gramailienė. 

Sausio 15 d. 2–3 klasių mokiniai (mokytojos V. Šuipienė, A. Mockuvienė) dalyvavo LPF vykdyto 

projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2014“ dalyvių plaukimo varžybose, kurios 

vyko Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos baseine. 



Sausio 20 d. gimnazijos 11, 12 klasių dailės mokiniai stebėjo ŠU magistrantų darbų pristatymą 

Šiaulių dailės galerijoje. Su mokiniais dalyvavo mokytojai L. Narušienė, V. Lesauskienė, V. 

Barakauskas.  

Sausio 20 d. gimnazijoje mokytoja D. Marcišauskienė pravedė grupei 11 ir 12 klasių mokinių 

istorijos olimpiadą. Į miesto etapą atrinkti mokiniai: K. Stučkus, M. Mickevičiūtė ir J. Leinartaitė.    

Sausio 20 d. gimnazijoje pravestas respublikinio vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ 

konkursas. Konkursą organizavo mokytojos V. Einorienė, Z. Gramailienė, L. Narušienė, I. 

Rimšienė ir J. Šaltė. 

Sausio 22 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 1–3 klasių keramikos būrelio (mokyt. J. Šaltė, L. 

Narušienė) paroda „Sudie, Kalėdų eglute“. 

Sausio 23 d. gimnazijoje atidaryta 12 klasės mokinės V. Švobaitės (mokyt. V. Lesauskienė) 

fotografijos darbų paroda „Ruduo sutiko žiemą“, o Šiaulių universiteto bibliotekos kavinėje „Post 

Scriptum“ – paroda „Šaltas Baltijos rytas“. 

Sausio 26 d. 2 klasės mokiniai su vadove V. Šuipiene apsilankė bibliotekoje „Šaltinėlis“, kur vyko 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos socialinės globos centro „Goda“ 

lankytojų siuvinėtų darbų parodos „Zodiako ženklai“ atidarymas.  

Sausio 27 d. Šiaulių miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazijoje dalyvavo 9 kl. mokinė L. Bučaitė ir 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė (mokyt. V. 

Tamoševičius). M. Mickevičiūtė tarp miesto 12 klasių mokinių pasirodė geriausiai (1 vieta). 

Sausio 28 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vargonų muzikos koncerte dalyvavo mokytojų 

A. Abromavičienės, I. Brūzgienės, L. Filimonenko, K. Juciūtės, N. Gotalskajos, M. Kaubrienės, L. 

Mameniškytės, R. Sližienės bendrojo fortepijono mokiniai. 

Sausio 30 d. II respublikiniame vaikų ir moksleivių dainavimo konkurse, skirtame Algimanto 

Raudonikio kūrybai, kuris vyko Joniškyje, dalyvavo papildomo mokymo skyriaus vokalinis 

mergaičių ansamblis (mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. D. Girčius), 10 kl. mokinė I. Lukytė (mokyt. 

R. Narkus) ir 12 kl. mokinė J. Leinartaitė (mokyt. J. Juozūnienė). I. Lukytei pritariančios grupės 

sudėtis N. Latovinas, B. Ručinskas, K. Stučkus, M. Ričkus (mokyt. M. Būda). J. Leinartaitei 

akompanavo koncertm. S. Vaičiulionis ir 12 kl. mokinė R. Matuliokaitė (mokyt. M. Minčiūnienė). 

J. Leinartaitė tapo konkurso laureate.  

Sausio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-113 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams“ stipendija 

skirta ir mūsų gimnazijos 10 kl. mokiniui M. Lukauskui. 

Vasario 2 d. bibliotekos skaitykloje veikia parodos „Antanui Baranauskui – 180“ ir  „Poetui 

Antanui Miškiniui – 110“. 

Vasario 4 d. 12 kl. mokinė G. Urmonaitė dalyvavo Lietuvos mokinių dailės olimpiados antrajame 

(miesto) etape, kuris vyko Šiaulių Gegužių progimnazijoje (mokyt. L. Narušienė). 

Vasario 4 d. Šiaulių klubo „Liūtai“ organizuotame renginyje, skirtame paminėti dailininko V. 

Rimkaus jubiliejų, grojo 12 klasės mokinė E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 

Vasario 4 d. įvyko mokytojų tarybos posėdis. Aptarti 1 pusmečio ugdymo pasiekimų rezultatai, 

metinio veiklos plano pagrindinės tezės, direktorė I. Asauskienė supažindino su naujais LR 

Vyriausybės priimtais įsakymais ir nutarimais.  

Vasario 5 d. 9 klasės mokiniai su klasės vadove V. Einoriene ir ugdymo karjerai koordinatore M. 

Jakutiene lankėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos „Sodra“ Šiaulių skyriuje, kur 

susipažino su Valstybės tarnautojo specialybe. 

Vasario 6 d. III respublikiniame instrumentinių ansamblių konkurse „Karamelė“, vykusiame 

Kelmės meno mokykloje, fortepijoninis duetas A. Dambrauskaitė ir A. Leščinskytė (3 kl., mokyt. 

K. Juciūtė) apdovanotas diplomu, trimitininkai A. Venckutė, 3 kl. ir J. Drakšas, 2 kl. (mokyt. Z. 

Drakšas, koncertm. K. Juciūtė) laimėjo laureato vardą.   



Vasario 6 d. mokytojo A. Povilaičio paruošti atlikėjai dalyvavo V tarptautiniame muzikos ir meno 

mokyklų mušamųjų instrumentų festivalyje „Ritmas kitaip 2015“ Šiaulių kamerinėje salėje 

„Polifonija“. 

Vasario 7 d. gimnazijos mokinių komanda, lydima mokytojų M. Jakutienės ir R. Abukevičiaus, 

dalyvavo išvykoje į Vilnių, kur lankėsi LMTA, parodų centre Litexpo, Kongresų rūmuose. 

Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su studijų programomis ir galimybėmis, operos „Jonas ir 

Greta“ režisiere D. Ibelhauptaite. Išvykos pabaigoje buvo žiūrima jaunimui skirta opera „Jonas ir 

Greta“. Džiugu, kad bilietus į šį renginį dovanojo gimnazijos savininkas LR ŠMM. 

Vasario 7 d. Vilniaus savivaldybės salėje Vilniaus „Rotaraktų“ renginyje grojo 12 klasės mokinė E. 

Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 

Vasario 7 d. 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė (mokyt. M. Kaubrienė) dalyvavo tarptautiniame 

pianistų konkurse Valetos mieste (Malta). Savo amžiaus grupėje Medeinė laimėjo 2 vietą. 

Vasario 9 d. gimnazijoje prasidėjo saugesnio interneto savaitei skirti renginiai. 

Vasario 9 d. gimnazijos choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė suorganizavo seminarą 

muzikos mokytojams „Apie motyvaciją, vertinimą ir kūrybą kitaip“, kurį vedė Kauno Aleksandro 

Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja I. Šeduikienė ir Garliavos meno mokyklos mokytoja I. 

Mažuikaitė.  

Vasario 9 d. mokytoja N. Vaičiulienė surengė koncertą Šiaulių lopšelyje-darželyje „Saulutė“. 

Koncerte dalyvavo Arvilė Vaitkevičiūtė (mokytoja R. Vaišnorienė), Lukas Brazauskas ir Sofija 

Kart (mokytoja N. Vaičiulienė), Karolina Stasiūnaitė ir Beatričė Liutkutė (mokytoja D. 

Vasauskienė).  

Vasario 10 d. edukacinėje programoje „Sveiki pusryčiai“ Šiaulių arbatinėje „Valerijonas“ dalyvavo 

3 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene.  

Vasario 11 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojų R. Narkaus ir M. Būdos mokiniai, 

akompanavo K. Juciūtė. 

Vasario 11 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje tarpmokyklinėse varžybose dalyvavo gimnazijos 

vaikinų komanda, vadovaujama mokytojos L. Vaičiutės. Renginys skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės 25-mečiui.  

Vasario 12 d. bibliotekoje parengta paroda „Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. 

Vasario 12 d. edukacinėje programoje „Sveiki pusryčiai“ Šiaulių arbatinėje „Valerijonas“ dalyvavo 

2 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene. 

Vasario 12 d. Kuršėnų meno mokykloje koncertavo akordeonistai M. Lukauskas ir D. Alejūnas 

(mokyt. M. Markevičienė ir J. Markevičius). 

Vasario 12 d. gimnazijos bendruomenė paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę. 

Koncertavo mokytojų N. Vaičiulienės, D. Vasauskienės, A. Povilaičio, J. Markevičiaus, J. 

Juozūnienės, R. Vaišnorienės paruošti ansambliai ir mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė, 

koncertm. V. Daknienė). Renginį vedė mokytojos D. Marcišauskienės kuruojamos vedėjos I. 

Ribakovaitė ir J. Leinartaitė.  

Vasario 12 d. per ilgąją pertrauką 9 klasės mokiniai pakvietė visus paminėti šv. Valentino dieną. 

Salėje buvo renkama šauniausia pora. 

Vasario 12 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Salduvė“ koncertavo 11 klasės mokinė A. Vaitkevičiūtė 

(mokyt. R. Vaišnorienė). 

Vasario 13 d. Šiaulių geležinkelio darbuotojams koncertavo gimnazijos akordeonistai E. 

Bartkevičiūtė, A. Adomaitytė, M. Lukauskas, K. Goštautaitė, R. Kudulytė, V. Švobaitė, B. 

Peldavičiūtė, D. Alejūnas ir L. Vaičius (mokytoja M. Markevičienė).  

Vasario 13 d. Šiaulių Avižonio regos centre koncertavo L. Žalytė, R. Petraitytė, A. Vaitkevičiūtė, 

O. Šidlauskaitė, G. Gelžinytė. Merginas lydėjo mokytoja R. Vaišnorienė. 

Vasario 13 d. gimnazijoje įvyko pianistų 2–3 klasių mokinių Etiudų konkursas. Laureatėmis tapo 3 

klasės mokinės A. Dambrauskaitė, A. Leščinskytė, G. Roduner, E. Samuilytė, diplomantu – 2 

klasės mokinys A. Samuilis. 



Vasario 13 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi bibliotekoje „Šaltinėlis“, kur 

susipažino su bibliotekininko profesija. 

Vasario 13 d. gimnazijoje vyko 9–12 klasių mokinių ir mokytojų  apskritojo stalo diskusija „Saugus 

internetas – draugiška aplinka!“. 

Vasario 13 d. Naujosios Akmenės kultūros centre vykusiame renginyje koncertavo 12 klasės 

mokinės J. Leinartaitė, R. Matuliokaitė, E. Bartkevičiūtė. Mokines lydėjo mokytoja J. Juozūnienė ir 

koncertmeisteris S. Vaičiulionis.  

Vasario 13 d. 11 klasės mokiniai dalyvavo Vinco Kudirkos dailaus rašto konkurse „Rašom 2015“. 

Vasario 14 d. gimnazijoje įvyko liaudies instrumentų metodinės grupės suorganizuotas XII 

respublikinio J. Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurso zoninis turas. 

Vasario 18 d. vyko vaikų atranka į pirmąją klasę. Gimnazijos pristatymo metu koncertavo mokytojų 

D. Vasauskienės ir M. Markevičienės mažųjų akordeonistų ansamblis. 

Vasario 19 d. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko Šimtadienio šventė. 12 klasių vadovai D. 

Marcišauskienė ir A. Bernotas.  

Vasario 20 d. gimnazijoje lankėsi LR Seimo narys E. Žakaris ir LR Švietimo ir mokslo 

viceministras R. Vaitkus. Įvyko susitikimas su gimnazijos bendruomene.  

Vasario 21 d. gimnazijoje vyko akordeono metodinės grupės suorganizuotas Lietuvos akordeonistų 

konkurso „Vilnius 2015“ Šiaulių regiono turas, kuriame dalyvavo gimnazijos akordeonistų duetai: 

B. Liutkutė ir K. Stasiūnaistė, L. Vaičius ir  D. Alejūnas, K. Goštautaitė ir R. Kudulytė, solistai: M. 

Dambrauskaitė, A. Buturlakina, B. Liutkutė, D. Matuzevičiūtė, M. Lukauskas, A. Norbutaitė, A. 

Adomaitytė, E. Bartkevičiūtė, L. Vaičius. 

Vasario 23 d. skaitykloje parengta paroda „Algimantui Baltakiui – 85“. 

Vasario 24 d. įvyko gimnazijos tarybos posėdis. 

Vasario 24 d. Šiaulių Lieporių gimnazijoje istorijos olimpiadoje dalyvavo mokiniai K. Stučkus (11 

kl.) ir M. Mickevičiūtė (12 kl.). Mokytoja D. Marcišauskienė. 

Vasario 24 d. gimnazijoje vyko „Kalbų kengūros“ konkursas, kuriame dalyvavo 9–10 klasių 

mokiniai. Konkursą pravedė mokytojos V. Einorienė ir Z. Gramailienė. 

Vasario 25 d. gimnazijoje vyko fortepijono metodinės grupės organizuotas papildomo mokymo 

skyriaus 4–6 klasių mokinių (fortepijonas) Etiudų konkursas. Absoliučiai geriausiai pasirodė 6 kl. 

mokinys. Boris Kim (mokyt. O. Popova). Laureatėmis tapo A. Bagūnaitė, G. Masėnaitė, A. 

Leščinskytė, A. Marcinkevičiūtė, diplomantėmis – A. Lesnickaitė, K. Kaučikaitė, B. Ulytė, F. 

Pratkelytė. 

Vasario 25 d. 10 klasės mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) grojo Šiaulių socialinių 

paslaugų skyriuje klubo „Lemtis“ nariams.  

Vasario 25 d. gimnazijos 9–10 klasių mokinių komanda, lydima mokytojo V. Tamoševičiaus, 

dalyvavo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje vykusioje Mažojoje lietuvių kalbos olimpiadoje. 9 

klasės mokinė L. Bučaitė tą pačią dieną dalyvavo Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse, 

kuris vyko Šiaulių Lieporių gimnazijoje (mokyt. V. Tamoševičius).   

Vasario 25 d. įvyko 9–12 klasių mokinių tėvų susirinkimai. Ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjos supažindino tėvelius su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo aprašu (N. 

Brazaitienė) ir Vidurinio ugdymo programa bei PUPP tvarka (I. Motekaitienė). 

Vasario 25 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko mokytojos R. Sližienės mokinių koncertas „Pasimatymas 

su Šopenu“.  

Vasario 26 d. 12 klasės mokinės Bernadeta Gedrimaitė ir Justina Leinartaitė dalyvavo Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje „Jubiliejinis poeto, 

žurnalisto, kraštotyrininko Stasio Bulzgio kūrybos vakaras ir knygos „Nepaverskim dykuma 

širdies“ sutiktuvės“. Mokytoja Jurgita Juozūnienė, koncertmeisteris Sigitas Vaičiulionis. 

Vasario 26 d. Ch. Frenkelio vilos salėje koncertavo gimnazijos pedagogai: Laimutė Mameniškytė, 

Marija Kaubrienė, Violeta Daknienė, Regina Vaišnorienė, Regina Marozienė, Lora Andriuškienė, 

Jurgita Juozūnienė, Beata Smiltinikienė, Živilė Stanelienė, Rita Daukantaitė, Lilija Klimaitė, 



Kristina Juciūtė, Irina Tautkuvienė, Dominykas Girčius, Marius Būda, Aurimas Povilaitis, Tomas 

Petrauskas, Arvydas Jankus ir 12 kl. mokinys Simas Aleknavičius. Koncerto „Muzikos spalvos“ 

iniciatorė ir organizatorė mokytoja I. Tautkuvienė. Renginį vedė Raimonda Sližienė.   

Vasario 27 d. gimnazijos 10–11 klasių mokiniai lankėsi Šiaulių arenoje vykusiame renginyje 

„Verslas veža“. Su mokiniais renginyje dalyvavo mokytoja M. Jakutienė ir bendrojo ugdymo 

skyriaus vedėja N. Brazaitienė.   

Kovo 3 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko gimnazijos pedagogų komandos organizuota tarptautinė 

tarpdalykinė konferencija „Atrask spalvų pasaulį su Vincentu van Gogu“. Pranešimus pristatė 

gimnazijos mokytojai: A. Vaičiūnienė, O. Girjotienė, L. Narušienė, J. Šaltė, R. Sližienė. Kūrybines 

dirbtuves renginio dalyviams pravedė mokytojas V. Barakauskas. Atskiras darbotvarkės dalis 

apjungė konferencijos vedėja mokytoja R. Sližienė. 

Kovo 3 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje mokytojų senjorų klubo 

„Šviesa“ surengtame Kovo 11-osios minėjime koncertavo kanklininkių ansamblis (mokyt. R. 

Vaišnorienė), vokalinis merginų ansamblis (mokyt. N. Vaičiulienė), solistė G. Petrevičiūtė (mokyt. 

B. Smiltinikienė, koncertm. R. Daukantaitė). Klausytojus savo atliekamais šokiais sužavėjo 1 klasės 

mokinė S. E. Kart.  Koncerto organizatorė mokytoja R. Daukantaitė. 

Kovo 4 d. gimnazijos 10 klasės mokiniai ir jų vadovė Rita Valiukienė suorganizavo etnografinę 

vakaronę „Užaugau Lietuvoj“, skirtą Etnografinių regionų metams, kurioje dalyvavo 9–12 klasių 

mokinių komandos. 

Kovo 4 d. gimnazijos pradinių klasių mokiniai savo darbelius pristatė socialinio partnerio Šiaulių 

lopšelio-darželio „Coliukė“ organizuotame renginyje „Kaziuko mugė“, kuris vyko Šiaulių kultūros 

centro aklųjų ir silpnaregių skyriuje. Renginio koncertinę programą sudarė gimnazijos kanklininkių 

ansamblio (mokyt. R. Vaišnorienė) ir 10 klasės mokinio M. Lukausko (mokyt. M. Markevičienė) 

atliekami kūriniai. 

Kovo 5 d. gimnazijos bendruomenės pagamintos apyrankės pasiekė Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 25-mečiui skirtos akcijos „Lietuvai ir man“ būstą – mokinių nupintos apyrankės 

pakabintos ant Gediminaičių stulpų konstrukcijos Nacionalinėje dailės galerijoje.  

Kovo 5 d. skaitykloje parengta paroda „25-asis nepriklausomybės pavasaris“, skirta Kovo 11-ajai. 

Kovo 5 d. IX respublikiniame vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai” Kelmės 

meno mokykloje dalyvavo mokytojų H. Mockienės ir Ž. Stanelienės paruošti mokiniai. 

Koncertmeisterės K. Juciūtė, V. Daknienė. Mokiniams pritarė gimnazijos kanklininkių duetas G. 

Gelžinytė ir O. Šidlauskaitė (mokyt. R. Vaišnorienė). Į vertinimo komisiją pakviesta gimnazijos 

mokytoja J. Juozūnienė. I laipsnio diplomais apdovanotos gimnazijos 3 kl. mokinės S. Petrulytė ir 

R. Sabaliauskaitė, laureato diplomus (aukščiausias įvertinimas) parsivežė papildomo mokymo 

skyriaus 4 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė ir 4–5 kl. mergaičių vokalinis ansamblis. 

Kovo 5–6 d. gimnazijos pianistai dalyvavo Klaipėdoje vykusiame XXXIV EPTA seminare-

praktikume. Renginyje koncertavo mokytojai L. Mameniškytė ir D. Girčius, seminare, kurį vedė 

Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijos docentas Toms Ostrovskis, dalyvavo 12 klasės 

mokinė M. Mickevičiūtė (mokytoja M. Kaubrienė). 

Kovo 6 d. gimnazijos pradinukai pakvietė bendruomenę į Kaziuko mugės parodą-pardavimą, kuri 

šiemet vyko salėje. Lankytojai galėjo įsigyti maisto gaminių, kūrybinių darbelių ir įvairiausių 

mokinių sukurtų gaminių. 

Kovo 6 d. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje vyko respublikinis jaunųjų dainininkų 

konkursas, skirtas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 75-mečiui. Konkurse dalyvavo 

mūsų gimnazijos mokiniai J. Leinartaitė, B. Gedrimaitė (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. S. 

Vačiulionis, akomp. R. Matuliokaitė), G. Šustauskaitė (mokyt. B. Smiltinikienė, koncertm. R. 

Daukantaitė), P. Klangauskas (mokyt. R. Narkus, koncertm. K. Juciūtė). G. Šustauskaitė laimėjo II 

laipsnio diplomą, B. Gedrimaitė – diplomą, J. Leinartaitei įteikta nominacija „Už geriausiai atliktą 

lietuvių kompozitoriaus originalų kūrinį“, P. Klangauskui – „Už artistiškumą“.   



Kovo 6 d. kanklininkių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo ŠU Edukologijos fakulteto 

magistro diplomų įteikimo šventėje.    

Kovo 6 d. Šiaulių Juventos progimnazijoje surengtas papildomo mokymo skyriaus 4 klasės mokinės 

L. Jurgutavičiūtės solinis koncertas. Mokytoja M. Minčiūnienė, koncertmeisterė L. Mameniškytė.   

Kovo 6–7 d. 12 kl. mokinė E. Bartkevičiūtė III respublikiniame bendrojo fortepijono jaunųjų 

atlikėjų konkurse (Vilnius) pelnė diplomą. Mokinės mokytoja R. Sližienė buvo pakviesta dalyvauti 

vertinimo komisijoje. 

Kovo 6 d. šventiniame koncerte Šiaulių miesto darbo biržos darbuotojams koncertavo 10–12 kl. 

akordeonistai, E. Verba ir R. Matuliokaitė.   

Kovo 6 d. Trakų gatvės galerijoje Remigijaus Venckaus parodos „Amnezija. Lakai ir erdvės“ 

atidaryme grojo 12 kl. mokinys E. Verba (mokyt. A. Povilaitis). 

Kovo 7 d. VI Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurso „Šypsenėlė“ I 

ture, kuris vyko Šiaulių Dainų muzikos mokykloje, dalyvavo mokytojų I. Tautkuvienės ir K. 

Juciūtės mokiniai. 4 klasės mokinės I. Tautkutė ir A. Lesnickaitė atrinktos į konkurso II turą, kuris 

vyks Vilniuje. Vertinimo komisijoje dirbo mokytoja L. Mameniškytė.  

Kovo 7–8 d. gimnazijos mokiniai O. Šidlauskaitė, G. Gelžinytė (10 kl.), R. Petraitytė ir A. 

Vaitkevičiūtė (11 kl.), papildomo mokymo skyriaus mokinė O. Bliūdžiūtė (4 kl.) dalyvavo XII Jono 

Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurse Vilniuje. Visi konkurso dalyviai grįžo su 

apdovanojimais: 2 vietą laimėjo – O. Šidlauskaitė ir R. Petraitytė, 3 vietą – G. Gelžinytė ir A. 

Vaitkevičiūtė, laureato diplomą – O. Bliūdžiūtė. Merginas konkursui paruošė mokytoja R. 

Vaišnorienė, koncertmeisteriai D. Šulcaitė ir D. Girčius.  

Kovo 9 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vykusiame respublikiniame 

ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai, dalyvavo J. Juozūnienės vadovaujamas vokalinis ansamblis, kuris laimėjo 1 vietą. Į 

vertinimo komisiją buvo pakviesta gimnazijos mokytoja D. Vasauskienė. 

Kovo 9 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi Šiaulių dviračių muziejuje. 

Kovo 10 d. Kovo 11-osios minėjime-koncerte dalyvavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ 

(vadovės R. Vaišnorienė, R. Daukantaitė), 2 klasės mokinių choras, eiles skaitė 3 klasės mokiniai, 

G. Stenianskytė (10 kl.). Renginį organizavo mokytojas V. Tamoševičius, vedė mokiniai I. Lukytė 

ir J. Dudnikas. 

Kovo 10 d. gimnazijoje istorijos mokytoja D. Marcišauskienė pravedė konkursą „Lietuvos istorijos 

žinovas“, kuriame dalyvavo 11 ir 12 klasių mokiniai. Geriausiai pasirodė 12a klasės mokinė M. 

Mickevičiūtė. 

Kovo 10 d. Naisių kultūros centre koncertavo gimnazijos mokiniai: S. Aleknavičius, A. Šiurkus, L. 

Bučaitė, M. Milašauskas, G. Šutkus, J. Jurevičius.  

Kovo 10 d. mokiniai I. Bieliauskaitė, J. Ručinskas, G. Urmonaitė (mokytoja L. Narušienė) gavo 

pažymėjimus už dalyvavimą respublikiniame 9–12 klasių mokinių meninių-mokslinių darbų 

konkurse „Meilės koordinatės“, kurį organizavo VDU Katalikų teologijos fakultetas. 

Kovo 11 d. respublikiniame mokinių piešinių konkurse „Ornamentas“, kurį organizavo Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnazija, 12 kl. mokinė I. Bieliauskaitė laimėjo 3 vietą (mokyt. L. 

Narušienė).  

Kovo 12 d. kanklininkių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo tautodailininkės Virginijos 

Šimkienės parodos atidaryme Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. 

Kovo 12 d. Trakų gatvės galerijoje atidaryta 12 klasės mokinės S. Miežytės (mokyt. J. Šaltė) 

fotografijos paroda „Mūsų kūniškumas“. Atidarymo metu grojo grupė „Gitaristai ant platformos“. 

Kovo 12–15 d. gimnazijos akordeonistai dalyvavo XIII tarptautiniame festivalyje-konkurse 

Limbažu mieste (Latvija).  

Kovo 12 d. vyko gimnazijos metodinės tarybos posėdis. Aptarti ugdymo turinio ir organizavimo, 

veiklos plano įgyvendinimo klausimai.  



Kovo 12 d. į tarptautinių konkursų laureatų pagerbimo iškilmes Lietuvos Respublikos Prezidento 

rūmuose buvo pakviesti mokiniai: E. Bartkevičiūtė, A. Adomaitytė, 12a kl., K. Goštautaitė, 11a kl., 

R. Kudulytė, M. Lukauskas, 10 kl. ir visas akordeonistų orkestras, laimėjęs Estijoje Grand Prix 

(mokyt. M. Markevičienė). Laureatams įteikti prezidentės D. Grybauskaitės sveikinimo raštai, o 

kovo 17 d. dalyvius pasveikino Šiaulių miesto meras J. Sartauskas.  

Kovo 12–14 d. papildomo mokymo skyriaus mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė) dalyvavo 

VI tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos konkurse-festivalyje, skirtame F. Šopenui, kuris 

vyko Naujosios Vilnios muzikos mokykloje. 

Kovo 12–15 d. Latvijoje XIII tarptautiniame akordeono muzikos festivalyje „Limbaži 2015“ 

dalyvavo gimnazijos akordeonistai tarptautinio orkestro „Baltic tremolo“ sudėtyje. Solo svečių 

koncertuose grojo 12 klasės mokinė E. Bartkevičiūtė. Ansamblinio muzikavimo konkurse 1 vietas 

laimėjo mokytojos D. Vasauskienės duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė, mokytojų M. 

Markevičienės ir R. Bakavičienės paruoštas trio: gimnazijos mokiniai M. Lukauskas, A. 

Buturlakina ir O. Lukauskaitė, Kuršėnų meno mokyklos mokinė.   

Kovo 13 d. skaitykloje veikia paroda „Justinui Marcinkevičiui – 85“. 

Kovo 13 d. gimnazijos 10 klasės mokinės dalyvavo paskaitoje „Meilė ir atsakomybė“, kurioje 

susipažino su meilės samprata, jos rūšimis, diskutavo apie santykius tarp merginų ir vaikinų 

spręsdamos praktines situacijas.   

Kovo 13 d. gimnazijos salėje vyko koncertas „Pavasarinis šėlsmas – 2015“, kuriame dalyvavo 

papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokiniai.   

Kovo 13–14 d. 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė dalyvavo Lietuvos lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje Druskininkuose. Mokinės mokytojas V. Tamoševičius. 

Kovo 16 d. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos 1 aukšto galerijoje atidaryta personalinė 

mokytojos Vilijos Lesauskienės kūrybinių darbų paroda „Kitoks pasaulis“. 

Kovo 17 d.1 ir 2 klasių mokiniai ir jų mokytojos R. Gudmonienė, V. Šuipienė dalyvavo bibliotekoje 

„Šaltinėlis“ susitikime su poete Z. Gaižauskaite  

Kovo 18 d. 2 klasės mokiniai su tėveliais ir mokytoja V. Šuipiene aplankė Zokniuose įsikūrusią 

Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazę. 

Kovo 19 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo matematikos konkurse „Kengūra“. Mokytojos R. 

Valiukienė, V. Šuipienė. 

Kovo 19 d. Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje vykusiame teisinių žinių konkurse „Temidė“ dalyvavo 

gimnazijos komanda „Teisingumo akys“ (mokytoja D. Marcišauskienė). Gimnazijos mokiniai 

koncertavo ir renginio programos apdovanojimų dalyje. 

Kovo 19 d. gimnazijos salėje vyko Papildomo mokymo skyriaus koncertas „Pavasarinis šėlsmas“, 

kuriame dalyvavo 6-7 klasių mokiniai. 

Kovo 20 d. 11 klasės mokinė A. Liaudanskytė su lietuvių kalbos mokytoja V. Šilerienė dalyvavo 

respublikinio konkurso „Mano teisės ir pareigos“, kuris vyko vasario mėnesį, geriausių rašinių 

autorių apdovanojime. Austės rašinys pateko tarp dešimties geriausiųjų.   

Kovo 20 d. gimnazijos pradinukai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi Šiaulių universiteto 

observatorijoje, kur stebėjo dalinį saulės užtemimą. Su mokiniais bendravo ŠU vyr. metodininkas, 

fizikas, Jaunųjų technikų būrelio vadovas V. Jankus.  

Kovo 21 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre buvo apdovanoti padėkos raštais ir 

atminimo dovanėlėmis Lietuvos mokinių keramikos konkurso „Mano kiemo aitvaras“ nugalėtojai. 

Tarp apdovanotų mokinių – gimnazijos 1 klasės mokinė Rugilė Pumputytė (mokytoja Justina Šaltė) 

už darbą „Lekiantis aitvaras“ (I kategorija, 1–4 klasės). 

Kovo 21 d. gimnazijos mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė) dalyvavo  
 V Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalio-konkurso „Mes Lietuvos vaikai” I turo konkurse „Dagilėlio“ 

dainavimo mokykloje. Kolektyvas apdovanotas I laipsnio diplomu. Choras pakviestas dalyvauti 

baigiamajame konkurso ture Klaipėdoje.  



Kovo 21 d. Vilniuje vykusiame VI Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos 

konkurse „Šypsenėlė“ dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4 klasės mokinės I. 

Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė) ir A. Lesnickaitė (mokyt. K. Juciūtė). 

Kovo 22 d. gimnazijos mokinių muzikinė grupė „Gitaristai ant platformos“ dalyvavo Pasaulinės 

geriamo vandens dienos minėjimo renginyje PC „Saulės miestas“. Renginį organizavo Šiaulių 

valstybinės kolegijos Organizacijos komunikacijos vadybos studentai. 

Kovo 23 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo konkurse „Išmanioji diena 2015“. 

Kovo 23–27 d. gimnazijoje vyko įvairios veiklos ir renginiai iniciatyvai „Veiksmo savaitė be 

patyčių“ palaikyti ir bendruomeniškumui skatinti.  

Kovo 24–28 d. Vilniuje vyko tarptautinis ir respublikinis akordeonistų konkursai „Vilnius 2015“. 

XI respublikiniame konkurse gimnazijos mokiniai pasiskirstė vietomis: E. Bartkevičiūtė – 1 vieta, 

M. Lukauskas – 2 vieta, M. Dambrauskaitė – 3 vieta, duetas R. Kudulytė ir K. Goštautaitė – 3 vieta, 

A. Adomaitytė – diplomas. Mokinius paruošė mokytoja M. Markevičienė. E. Bartkevičiūtė ir 

tarptautiniame konkurse laimėjo 1 vietą. Respublikiniame konkurse taip pat dalyvavo papildomo 

mokymo skyriaus mokinės: mokytojos D. Vasauskienės paruoštas duetas B. Liutkutė ir K. 

Stasiūnaitė laimėjo 3 vietą, solistė B. Liutkutė – diplomą, o mokytojos M. Markevičienės mokinės: 

A. Buturlakina – 2 vietą, D. Matuzevičiūtė – diplomą. 

Kovo 25 d. 3 klasės mokiniai su tėveliais ir mokytoja A. Mockuviene aplankė Zokniuose įsikūrusią 

Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazę. 

Kovo 25 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokiniai.  

Kovo 26 d. gimnazijos salėje įvyko papildomo mokymo skyriaus stygininkų koncertas-perklausa, 

kuriame dalyvavo mokinės L. Jurgutavičiūtė, G. Grigaitytė ir G. Pundzaitė. Mokytojos M. 

Minčiūnienė, N. Prascevičienė, L. Bražaitė. 

Kovo 26 d. Šiaulių miesto savivaldybėje koncertavo gimnazijos mišraus choro atstovai (mokyt. R. 

Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė). 

Kovo 26 d. Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje vykusiame labdaros koncerte „Dedikacija Maestro“ 

dalyvavo 12 klasės mokinė E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė).  

Kovo 26 d. parduotuvės „Skizze“ galerijoje atidaryta mokytojų L. Narušienės ir J. Šaltės pradinių 

klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „V. van Gogo įkvėpti“. Parodos metu koncertavo J. Drakšas 

ir A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K. Juciūtė), renginį vedė mokytoja R. Sližienė.  

Kovo 27 d. gimnazijos kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo restorane „Arka“. 

Kovo 27 d. gimnazijos salėje surengtas baigiamasis ,,Pavasarinio šėlsmo“ koncertas. 

Kovo 27–29 d. vyko XXIII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 

instrumentais konkursas. Kaune dalyvavo 2 kl. mokinys J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. 

K. Juciūtė), o Vilniuje – 12 kl. mokinys E. Verba (mokyt. A. Povilaitis, koncertm. V. Daknienė). 

Abu mokiniai laimėjo 3 vietas.  

Kovo 28 d. Liaudies instrumentų orkestras (mokyt. R. Vaišnorienė) dalyvavo šv. Teresės minėjime 

Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. 

Kovo 30 d. gimnazijos mokytojai R. Sližienė, L. Narušienė, J. Šaltė, V. Barakauskas pravedė 

Šiaulių regiono mokytojams renginį „Jausk. Būk. Čia. Dabar.“, skirtą meno edukacijos kultūros 

erdvėse savaitei „Menų dūzgės“. Dalyviai klausėsi paskaitų, muzikos įrašų, diskutavo, mokėsi 

kaligrafijos rašto, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Renginio metu muzikinius kūrinius atliko 

gimnazijos mokiniai J. Drakšas ir A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K. Juciūtė). 

Balandžio 1 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaulių miesto ir 

regiono muzikos mokyklų fortepijono mokytojų seminaras-susitikimas „Informacijos išteklių 

panaudojimas muzikos pamokose, taikant elektronines paslaugas“. Renginio metu gimnazijos 

mokytoja M. Kaubrienė pristatė pranešimą „Naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų 

ieškojimas, bendrų projektų aptarimas“.        

Balandžio 7 d. mokytoja J. Juozūnienė kartu su mokiniais koncertavo Šiaulių miesto savivaldybėje 

tarybos posėdžio metu. 



Balandžio 7 d. 9–11 klasių mokiniams buvo skaitomos paskaitos „Erkė – mažas sutvėrimas, bet 

didelė grėsmė“ ir „Asmens higiena“. Mokiniai įgijo žinių, gavo naudingų patarimų.  

Balandžio 8 d. Šiaulių l/d „Berželis“ koncertavo mokytojos R. Vaišnorienės vadovaujamos 

gimnazijos kanklininkės. 

Balandžio 8 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos liaudininkai, vokalistai, gitaristai. 

Balandžio 8–12 d. 10 kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo 

tarptautiniame konkurse Ostravo mieste (Čekija). 

Balandžio 8–12 d. dalyvauti Kauno valstybinėje filharmonijoje vykusiame XXIV tarptautiniame 

jaunųjų muzikų festivalyje tarp 15 jaunųjų atlikėjų iš Rusijos, Kosta Rikos, Latvijos, Kinijos, 

Italijos, Lenkijos, Šveicarijos, Vengrijos, Suomijos, Olandijos, Gruzijos ir Lietuvos buvo pakviestas 

gimnazijos 2 klasės mokinys J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas, koncertm. K. Juciūtė). 

Balandžio 9 d. gimnazijos dailės mokytojų komanda L. Narušienė, J. Šaltė ir V. Barakauskas 

dalyvavo kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ baigiamajame renginyje Kultūros 

ministerijoje. Gimnazijos mokytojai parsivežė UPC direktoriaus padėką gimnazijai už iniciatyvą ir 

bičiulystę įgyvendinant sumanymą.     

Balandžio 9 d. 3 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė dalyvavo konkurse „Muzikos talentų lyga“, kuris 

vyko Vilniuje. Mokyt. H. Mockienė. 

Balandžio 10 d. Lietuvos Muzikų rėmimo fondo Vilniuje S. Vainiūno namuose surengtame 

koncerte „Sugrįžimai“ grojo papildomo mokymo skyriaus mokinė G. Grigaitytė (mokyt. N. 

Prascevičienė, koncertm. D. Šulcaitė).  

Balandžio 10 d. gimnazijos 9–12 klasių mokiniai su vadovais dalyvavo „Atvirų durų dienoje tėvų 

darbovietėse“. Mokiniai lankėsi įstaigose: redakcijoje „Šiaulių naujienos“ (9 kl.), ŠPRC 

Mechanikos skyriuje (10 kl.), Šiaulių Dainų policijos nuovadoje (11 kl.), Šiaulių Katinų muziejuje 

(12a kl.), UAB Vonin Lithuania, Pramoninių žvejybos tinklų gamykloje (12b kl.).   

Balandžio 11 d. 3 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė dalyvavo XI populiarios dainos konkurse „Pavasario 

fiesta 2015“, kuris vyko Kaune. Rugilė Sabaliauskaitė pateko į apdovanotų diplomais nugalėtojų 

sąrašą. Mokytoja H. Mockienė. 

Balandžio 12 d. pažymint 140-ąsias M. K. Čiurlionio ir 250-ąsias M. K. Oginskio gimimo metines 

Kaune Girstučio kultūros ir sporto centre įvyko Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus 

Akvarelininkų sekcijos inicijuotos akvarelės parodos „Sąskambiai ir atspindžiai“ atidarymas. Greta 

pripažintų ir gerai žinomų akvarelės meistrų parodoje demonstruoti ir gimnazijos mokytojų J. Šaltės 

ir V. Barakausko darbai.   

Balandžio 14 d. 9 klasės mokiniai su vadove V. Einoriene lankėsi Šiaulių policijos komisariate 

pagal profesinio veiklinimo programą. 

Balandžio 14 d. gimnazijos kanklininkių ansamblis (mokytoja R. Vaišnorienė) koncertavo ŠU 

bibliotekoje vykusio teisinių žinių konkurso „Temidė“ dalyviams ir vertinimo komisijai. 

Balandžio 14 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4 klasės mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. 

M. Minčiūnienė) dalyvavo Kauno menininkų namuose vykusiame Pasaulinės kultūros dienos ir 

Lietuvos N. Rericho draugijos 80-ųjų metinių minėjime.  

Balandžio 15 d. papildomo mokymo skyriaus mergaičių vokalinis ansamblis (vadovė Ž. Stanelienė, 

koncertm. D. Girčius)) dalyvavo VII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto vaikų ir moksleivių festivalyje-

konkurse „Skambioji daina 2015“ Plungėje. Ansamblis laimėjo 1 vietą. 

Balandžio 15 d. XIII Lietuvos konservatorijų ir menų mokyklų mokinių solfedžio konkurse 

dalyvavo gimnazijos mokinės G. Šustauskaitė, O. Šidlauskaitė (mokyt. S. Petrauskaitė), M. 

Mickevičiūtė, R. Matuliokaitė (mokyt. J. Narkienė). Mokytojos J. Narkienės paruoštos merginos 

laimėjo antrąsias vietas. 

Balandžio 15 d. gimnazijoje vyko Šiaulių miesto moksleivių vokiečių dainos konkursas, kurio 

organizavimą inicijavo vokiečių kalbos mokytoja I. Rimšienė. Renginio metu koncertavo svečiai iš 

VDU Muzikos akademijos – prof. S. Martinaitytės studentai. Vakare Šiaulių kultūros centro 

priesalyje įvyko svečių koncertas, skirtas Europos kultūros dienai, miesto visuomenei. Koncerto 



organizatorė mokytoja J. Juozūnienė. 9 klasės mokinė G. Petrevičiūtė (mokyt. B. Smiltinikienė, 

koncertm. R. Daukantaitė) konkurse laimėjo 3 vietą. 

Balandžio 16 d. mokytoja J. Šaltė su 3 klasės mokiniais pristatė programą su miriorama Šiaulių 

logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje surengtoje šventėje „Prisiminus Velykėles“. 

Balandžio 16 d. 1–3 klasių mokiniai lankėsi Šiaulių kultūros centre spektaklyje „Linksmoji 

Einšteino laboratorija“.  

Balandžio 16 d. gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų L. Narušienės ir J. Šaltės, dalyvavo 

respublikiniame jaunųjų dizainerių alternatyvaus meno konkurse-festivalyje „Savitas stilius 2015“, 

kuris vyko ŠPRC. Gimnazijos mokinių kolekcija „ABOriGRA“ apdovanota 2 vietos diplomu, o 

geriausio modelio rinkimuose 10 klasės mokinė G. Gelžinytė laimėjo 3 vietą. 

Balandžio 16 d. gimnazijos salėje surengta mokinių, vykstančių į įvairius konkursus, muzikinė 

popietė. Mokinius paruošė mokytojos L. Mameniškytė, M. Minčiūnienė, I. Tautkuvienė. 

Balandžio 17 d. 10 kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) ir papildomo mokymo 

skyriaus merginų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė) dalyvavo festivalyje 

„Tutto“ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje.  

Balandžio 18 d. 3 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė) dalyvavo 6 respublikiniame 

vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkurse-koncerte „Lakštingalų slėnis 2015“.   

Balandžio 18–25 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. 

Minčiūnienė) dalyvavo IX tarptautiniame A. Glazunovo vardo stygininkų konkurse Paryžiuje 

(Prancūzija). Liepa gavo aukščiausią balą savo amžiaus grupėje ir pelnė 1 vietą. 

Balandžio 20–27 d. gimnazijos 10 klasės mokinės V. Baikauskytė ir A. Norbutaitė (3 vieta 2 ture) 

bei papildomo mokymo skyriaus mokinės A. Buturlakina (3 vieta), B. Liutkutė (2 vieta), duetas B. 

Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (2 vieta) dalyvavo 40-ame tarptautiniame konkurse „Pula 2015“ 

Kroatijoje. Mokinius lydėjo mokytojos D. Vasauskienė ir M. Markevičienė.   

Balandžio 21 d. 3 kl. mokinė M. Dambrauskaitė (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo tarptautiniame 

konkurse Latvijoje, Daugpilio mieste „Naujene 2015“. Miglė laimėjo 3 vietą. 

Balandžio 21 d. liaudies muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. Vaišnorienė ir R. Daukantaitė) 

koncertavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje. 

Balandžio 21 d. gimnazijos bibliotekos skaitykloje paruošta paroda „Henrikui Radauskui – 105“. 

Balandžio 22 d. gimnazijoje vyko Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo ir piešinių konkursas 

„Tau, mama“. Renginio metu buvo apdovanoti piešinių konkurso 1–3 vietų laimėtojai, tarp kurių ir 

mūsų gimnazijos mokytojų J. Šaltės ir L. Narušienės mokiniai. Dainavimo konkurse diplomus gavo 

papildomo mokymo skyriaus mokinė A. Jurevičiūtė (mokyt. N. Vaičiulienė, koncertm. R. 

Daukantaitė), J. Minkevičiūtės paruoštas 1–3 klasių mergaičių tercetas, E. Šlymas (mokyt. B. 

Smiltinikienė, koncertm. R. Daukantaitė), 1 vietą laimėjo A. Bagūnaitė (mokyt. J. Juozūnienė), 2 

vietą – R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė, koncertm. K. Juciūtė), 3 vietas – K. Dargužaitė 

(mokyt. Ž. Stanelienė, koncertm. V. Daknienė), duetas R. Petravičiūtė ir L. Brazauskas (mokyt. R. 

Narkus, koncertm. D. Girčius). 

Balandžio 23 d. tarptautiniame M. K. Oginskio konkurse Rietave dalyvavo mokytojų L. 

Mameniškytės ir I. Tautkuvienės mokiniai: M. Štabokaitė, G. Roduner, I. Tautkutė, A. Leščinskytė. 

Mokinės M. Štabokaitė ir I. Tautkutė laimėjo 3 vietas, o kitos dvi atlikėjos gavo diplomus.  

Balandžio 23 d. Radviliškio muzikos mokykloje vykusiame III respublikiniame pianistų konkurse 

„Čiurlionio jūra“ dalyvavo mokytojos M. Kaubrienės mokiniai. Gimnazijos 3 klasės mokinė E. 

Samuilytė laimėjo 3 vietą, papildomo mokymo skyriaus mokiniai V. Aksomaitis (5 kl.) – 2 vietą ir 

F. Pratkelytė (6 kl.) – 3 vietą.  

Balandžio 24 d. kanklių trio „Aušrinė“ (vadovė R. Vaišnorienė) ir A. Jankus (birbynė) koncertavo 

Rygoje.   

Balandžio 24 d. tarptautiniame M. K. Oginskio konkurse Rietave dalyvavo mokytojos B. 

Smiltinikienės paruošta mokinė G. Šustauskaitė (koncertm. R. Daukantaitė). Mokinė laimėjo 2 

vietą. 



Balandžio 24 d. gimnazijoje vyko pirmasis respublikinis bendrojo fortepijono jaunųjų atlikėjų 

festivalis „Aš ir fortepijonas“. Renginį organizavo bendrojo fortepijono metodinė grupė. Apskritojo 

stalo diskusijoje pranešimus skaitė mokytojos I. Brūzgienė, I. Tautkuvienė, K. Juciūtė.    

Balandžio 24 d. II respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Dainos sparnais“, kuris 

vyko Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje, dalyvavo mokinės J. Leinartaitė, B. Gedrimaitė, A. 

Kardašiūtė (mokyt. J. Juozūnienė), S. Petrulytė ir papildomo mokymo skyriaus  mergaičių vokalinis 

ansamblis (mokyt. Ž. Stanelienė), 1–3 klasių mergaičių tercetas (mokyt. J. 

Minkevičiūtė). Mokytojos Ž. Stanelienės vadovaujamas ansamblis laimėjo 2 vietą, J. Leinartaitė – 3 

vietą, B. Gedrimaitė – diplomą. 

Balandžio 24 d. 3 klasės mokinių ansamblis (A. Adomavičiūtė, M. Dambrauskaitė, U. Vertelytė), 

kurį paruošė mokytoja L. Klimaitė, dalyvavo I tarptautiniame festivalyje „Fleitos garsai 2015“. 

Festivalis vyko Šiaulių švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.  

Balandžio 24 d. gimnazijos mokinės K. Ubavičiūtė, S. Tarasevičiūtė, G. Krivickaitė, G. Urmonaitė 

(mokytoja J. Šaltė), dalyvavusios piešinių konkurse „Kaip delfinai ir banginiai gyvena laisvėje“, 

organizatorių kvietimu lankėsi koncertų salėje „Saulė“ vykusiame I. Aksionovo koncerte. 

Balandžio 27 d. 3 klasės mokiniai (mokyt. A. Mockuvienė) dalyvavo projekto „Tradicijos ir 

modernumas: interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams“  edukaciniame užsiėmime „Sakmių, 

padavimų kūrimas“ „Šaltinėlio“ bibliotekoje. Renginį vedė ŠU HF prof. Dž. Maskuliūnienė. 

Balandžio 28 d. gimnazijos salėje 3 klasės mokiniai koncertavo savo mamytėms.   

Balandžio 29 d. gimnazijoje vyko styginių instrumentų metodinės grupės suorganizuotas R. 

Bliškevičiaus vedamas seminaras Šiaulių regiono pedagogams „Naujas požiūris į senosios muzikos 

atlikimą. Muziejinis eksponatas ar gyvybingas ir jaudinantis atlikimas?“. Seminaro metu vykusiose 

meistriškumo klasės pamokose dalyvavo papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė 

(mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm L. Mameniškytė).  

Balandžio 29 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojo A.Povilaičio mokiniai.  

Balandžio 29 d. gimnazijos salėje 2 klasės mokiniai koncertavo savo mamytėms.   

Balandžio 30 d. gimnazijos kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo ŠPRC Prekybos 

ir verslo skyriuje. 

Balandžio 30 d. Šiaulių AVPK darbuotojams koncertavo mokytoja J. Juozūnienė ir jos parengti 

atlikėjai, 3 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė), akordeonų duetas R. Kudulytė ir K. 

Goštautaitė (mokyt. M. Markevičienė). Mokiniams akompanavo S. Vaičiulionis.  

Balandžio 30 d. gimnazijoje lankėsi Natų knygyno atstovai, kurie pravedė edukacinį renginį ir 

pristatė natų leidinius. 

Balandžio 30 d. gimnazijos salėje 1 klasės mokiniai koncertavo savo mamytėms. 

Balandžio 30 d. vyko atvirų durų diena mokinių tėvams. Administracija dalyvavo apskritojo stalo 

su tėvelių aktyvu diskusijoje. Bendro susirinkimo metu buvo pristatyti gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatai.     

Gegužės 5 d. koncertų salėje „Polifonija“ vaikų dainavimo studijos „Mikitukas“ 5 metų veiklos 

koncerte grojo L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė, koncertm. L. Mameniškytė). 

Gegužės 5–7 d. Vilniaus dešimtmetėje Dvariono muzikos mokykloje vykusiame IV 

respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Musica amabile“ dalyvavo mokytojos R. Sližienės 

papildomo mokymo skyriaus mokinės K. Kaučikaitė, A. Bagūnaitė ir A. Marcinkevičiūtė. K. 

Kaučikaitė laimėjo 2 vietą.  

Gegužės 6 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos akordeonistai. Koncertas skirtas 

paminėti pasaulinei akordeono dienai. 

Gegužės 7 d. grupė 9–11 klasių mokinių dalyvavo Europos egzamine, kurį gimnazijoje pravedė 

istorijos mokytoja D. Marcišauskienė. 

Gegužės 7 d. IV tarptautinio P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių 

konkurso-festivalio atidarymo metu vyko meninė akcija „Supinkim margą tautų juostą“ prie P. 

Višinskio paminklo. Akciją organizavo dailės mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė. Koncertavo 



liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. Vaišnorienė ir R. Daukantaitė), vaikų 

folklorinis ansamblis (vadovai L. Andriuškienė ir A. Bernotas). Vakare Šiaulių šv. apaštalų 

katedroje vyko pirmasis festivalio koncertas, kuriame koncertavo kanklių ansamblis, kanklių trio 

„Aušrinė“ ir Liaudies instrumentų orkestras (vadovė R. Vaišnorienė). Festivalio renginius vedė 

mokytoja R. Sližienė. 

Gegužės 7 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene dalyvavo „Šaltinėlio“ bibliotekoje 

vykusiame edukaciniame užsiėmime „Šešėlių teatrą kuriame Šiauliams“. 

Gegužės 8 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko IV tarptautinio P. 

Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso-festivalio edukacinis 

renginys „Kas tan teka per dvarelį“, skirtas Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

auklėtiniams, kuriame koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. 

Vaišnorienė ir R. Daukantaitė). Renginį vedė mokytoja R. Sližienė. 

Gegužės 8 d. 12 mokinių dalyvavo psichoaktyvių medžiagų prevencijai skirtame renginyje „Ar 

žalingi įpročiai tavo draugai“. Renginys vyko Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biure. 

Mokinius lydėjo bendrojo ugdymo skyriaus vedėja N. Brazaitienė. 

Gegužės 10 d. IV tarptautinio P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių 

konkurso-festivalio koncerte Šeduvos bažnyčioje koncertavo birbynininkai A. Bernotas ir A. 

Jankus. 

Gegužės 10 d. IV tarptautinio P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių 

konkurso-festivalio uždarymo koncerte koncertų salės „Saulė“ Vitražų salėje koncertavo liaudiškos 

muzikos ansamblis „Jovarėlis“. 

Gegužės 10 d. Pakruojo dvare įvyko projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncertas, 

kuriame dalyvavo įvairiais instrumentais grojantys bei dainuojantys gimnazijos ir papildomo 

mokymo skyriaus mokiniai. Koncertą vedė mokytoja I. Tautkuvienė.   

Gegužės 11 d. gimnazijos pradinių klasių mokiniai, lydimi mokytojos I. Tautkuvienės,  dalyvavo 

edukaciniame renginyje „Muzikos instrumentų pasaulis“, kuris vyko Šiaulių Ringuvos specialiojoje 

mokykloje.   

Gegužės 11 d. gimnazijos salėje koncertavo papildomo mokymo skyriaus mokiniai, pasirinkę 

papildomą dalyką (dainavimą, muzikos instrumentą). 

Gegužės 12 d. gimnazijos salėje koncertavo papildomo mokymo skyriaus mokinių ansambliai. 

Gegužės 13 d. KC III universiteto užbaigimo šventėje dalyvavo gimnazijos akordeonistai. 

Gegužės 13 d. 9–12 klasių mokiniai dalyvavo tradicinės Turizmo, ekologijos ir žmogaus saugos 

dienos renginiuose. Renginys vyko ŠU botanikos sode. 

Gegužės 13 d. papildomo mokymo skyriaus mokinės A. Marcinkevičiūtė, A. Bagūnaitė (mokytoja 

R. Sližienė) ir M. Šaltytė, A. Kardašiūtė, A. Bagūnaitė, G. Bartkevičiūtė (mokytoja J. Juozūnienė) 

su gimnazijos dailininkais dalyvavo filmavime – buvo rengiamas projekto „Liūnė Plepaliūnė“ 

įrašas. 

Gegužės 13 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos stygininkai. 

Gegužės 14 d. mokytojos M. Markevičienė ir D. Vasauskienė su 10–12 klasių mokiniais dalyvavo 

respublikinio projekto „Nauji vėjai“ koncerte „Akordeono tiltai – Alytus“. 

Gegužės 14 d. 2 klasės mokiniai su dailės mokytojomis V. Šuipiene ir L. Narušiene lankėsi Šiaulių 

universiteto Stasio Gliaudžio gamtos muziejuje. 

Gegužės 14 d. Šiaulių labdaros centre vykusiame renginyje, skirtame paminėti Tarptautinei šeimų 

dienai, koncertavo gimnazijos mokiniai. Koncerto programą sudarė mokytoja N. Vaičiulienė. 

Gegužės 15 d. gimnazijos akordeonistai M. Lukauskas, K. Goštautaitė, R. Kudulytė, E. 

Bartkevičiūtė ir smuikininkė R. Matuliokaitė koncertavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo 

„Šiaulių geležinkelio infrastruktūra“ darbuotojams Šiaulių geležinkelio muziejaus atidarymo 

renginyje. 

Gegužės 15 d. gimnazijoje svečiavosi Šiaulių rajono Ginkūnų lopšelio-darželio bendruomenės 

nariai. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pristatyta gimnazijos veikla, atidaryta mažųjų 



draugų piešinių paroda. Renginio metu koncertavo 3 klasės instrumentinis ansamblis (mokyt. L. 

Klimaitė) ir jo atlikėja M. Dambrauskaitė (mokyt. M. Markevičienė). 

Gegužės 15 d. kamerinėje salėje „Polifonija“ abiturientė M. Mickevičiūtė (mokyt. M. Kaubrienė) 

surengė savo rečitalį „Pakeliui su muzika“. Mokinė atliko užsienio kompozitorių kūrinių programą. 

Koncerte dalyvavo R. M. Matuliokaitė ir J. Leinartaitė. Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė. 

Gegužės 16 d. gimnazijoje vyko atvirų durų diena besidomintiems apie gimnazijoje vykdomas 

programas ir mokymosi sąlygas. 

Gegužės 18 d. gimnazijos mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė, koncertm. K. Juciūtė) dalyvavo 

chorų festivalyje „Dainų mozaika“ Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje.  

Gegužės 19 d. gimnazijos salėje vyko papildomo mokymo skyriaus dainavimo mokinių koncertas. 

Gegužės 20 d. UAB „Rūta“ kavinėje įvyko baigiamasis koncertų ciklo „Muzikiniai eskizai“ 

renginys.  

Gegužės 20 d. koncertų salėje „Polifonija“ vyko Paskutinio skambučio šventė. 

Gegužės 21 d. Šiaulių arenoje vykusiame renginyje „Metų geriausieji“ 12 klasės mokinė M. 

Mickevičiūtė apdovanota specialiuoju prizu laimėjus Šiaulių m. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje 1 vietą. Mokytojas V. Tamoševičius.  

Gegužės 21 d. Ch. Frenkelio viloje vykusiame tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 

2015“ renginyje „Poezijos pavasaris Šiauliuose“  koncertavo gimnazijos akordeonistai (mokytoja 

M. Markevičienė). Tą pačią dieną kitas šio festivalio renginys vyko Šiaulių KC aklųjų bibliotekoje, 

kuriame koncertavo papildomo mokymo skyriaus mokinių duetas K. Stasiūnaitė ir B. Liutkutė 

(mokyt. D. Vasauskienė).  

Gegužės 21 d. Lietuvos Šiaurės kolegijos organizuotame talentų šou renginyje 1 klasės mokinė S. 

E. Kart apdovanota nominacija „Žaismingiausias talentas. 

Gegužės 22 d. Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje Lietuvos avangardinio meno 

festivalyje „Aš kitoks“ gimnazijos mokiniai pristatė dvi sukurtas kolekcijas (mokyt. L. Narušienė, J. 

Šaltė). 

Gegužės 22 d. 1 klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame renginyje „Dailyraščio pamoka“ Šiaulių 

„Aušros“ muziejuje. 

Gegužės 22 d. 9 klasės mokiniai su mokytoja V. Einoriene lankėsi Šiaulių ligoninės patologinės 

anatomijos skyriaus muziejuje. 

Gegužės 22 d. papildomo mokymo skyriaus mokinės B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. 

Vasauskienė) koncertavo Meškuičių gimnazijoje. 

Gegužės 22 d. tarptautinio chorų festivalio-konkurso „Šiauliai Cantat 2015“ svečių koncerte salėje 

„Polifonija“ dalyvavo papildomo mokymo skyriaus mergaičių vokalinis ansamblis (mokyt. Ž. 

Stanelienė, koncertm. D. Girčius) ir gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė, koncertm. V. 

Daknienė). 

Gegužės 23 d. gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė) dalyvavo 

tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse „Šiauliai Cantat 2015“, kuris vyko „Dagilėlio“ dainavimo 

mokykloje. 

Gegužės 23 d. 2 klasės bendruomenė lankėsi Anykščiuose. 

Gegužės 24 d. Pasvalio r. Daujėnų bendruomenei koncertavo gimnazijos akordeonistai ir 

smuikininkė R. M. Matuliokaitė. Mokinius lydėjo mokytoja M. Markevičienė. 

Gegužės 25 d. mokytojos A. Vaičiūnienė ir L. Narušienė  organizavo tarpmokyklinį ekologinį žygį 

„Aplink Talkšą“.  

Gegužės 26 d. Šiaulių Lemties klube koncertavo 10 klasės mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. 

Markevičienė). Koncertas vyko Socialinių paslaugų centre. 

Gegužės 26 d. padinių klasių mokiniai turėjo profesinio orientavimo dieną. 1 klasės mokiniai 

lankėsi Euro vaistinėje, kur susipažino su vaistininko profesija, 2 klasės mokiniai susipažino su 

pardavėjo profesija, o 3 klasės mokiniai – su kino režisieriaus profesija. 



Gegužės 27 d. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje J. Brėdikio knygos pristatyme grojo M. 

Dambrauskaitė, K. Goštautaitė ir R. Kudulytė (mokyt. M. Markevičienė).   

Gegužės 28 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene lankėsi kino teatre „Atlantis 

Cinemas“.  

Gegužės 28 d. mokytoja R. Sližienė surengė savo mokinių koncertą „Sveika, vasara“ Trakų gatvės 

galerijoje. 

Gegužės 28 d. salėje „Polifonija“ vyko 12 klasės mokinių E. Bartkevičiūtės (mokyt. M. 

Markevičienė) ir R. M. Matuliokaitės (mokyt. M. Minčiūnienė) koncertas, kurį vedė mokytoja R. 

Sližienė. 

Gegužės 29 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo mokslo metų užbaigimo šventėje „Sveika, 

vasarėle“. 

Gegužės 29 d. Ch. Frenkelio viloje vyko baigiamasis pianistų koncertas. Dalyvavo ir mergaičių 

ansamblis (vadovė Ž. Stanelienė). Programą sudarė mokytoja M. Kaubrienė, koncertą vedė 

mokytoja R. Sližienė. 

Gegužės 30 d. 1 klasės bendruomenė keliavo į Nidą, o 3 klasės – į Anykščius.  

Birželio 2 d. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventėje koncertavo G. Grigaitytė, 

M. Štabokaitė, S. Livanaitė, G. Barauskis, M. Kerežius, B. Liutkutė. 

Birželio 3 d. Rėkyvoje vyko 9–11 klasių mokinių dailės pleneras (mokytojai V. Barakauskas, L. 

Narušienė, J. Šaltė). 

Birželio 4 d. Šiaulių KC priesalyje vyko 12 klasės mokinės J. Leinartaitės koncertas (mokyt. J. 

Juozūnienė, koncertm. S. Vaičiulionis), kuriame taip pat dalyvavo vokalinis ansamblis, 

instrumentinė grupė (mokyt. M. Būda) ir Šiaulių jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“. Renginį 

vedė mokytoja R. Sližienė. 

Birželio 5 d. gimnazijos mokslo metų užbaigimo renginyje koncertavo mokiniai, kuriuos parengė 

mokytojai L. Mameniškytė, N. Vaičiulienė, M. Markevičienė, R. Vaišnorienė ir M. Būda. 

Birželio 6 d. tarptautiniame muzikos festivalyje „Kurtuvėnai 2015“, kurio organizatorius – 

„Dagilėlio“ dainavimo  mokykla, dalyvavo akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė). 

Festivalis vyko Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Festivalio koncertus vedė mokytoja R. 

Sližienė. 

Birželio 7 d. 10-11 klasių kanklininkių ansamblis (mokytoja R. Vaišnorienė) dalyvavo festivalyje 

Molėtuose. 

Birželio 8 d. pasirašyta sutartis dėl programos Erasmus+ projekto K1 gauto finansavimo. Projekto 

koordinatorė L. Narušienė. Numatyti 4 mobilumai į Ispaniją, Islandiją ir UK.  

Birželio 9 d. mokiniai N. Latovinas ir M. Ričkus, lydimi dailės mokytojos L. Narušienės, dalyvavo 

projekto „Verslo ir amatų akademija“ idėjų ir veiklų pristatyme Šiaulių rajono viešosios bibliotekos 

Gruzdžių filiale.  

Birželio 10 d. I rūmų koridoriaus erdvėje ŠPRC interjero dizaino specialybės mokinės A. 

Strelkauskytė, I. Stonytė ir M. Valčiukaitė užbaigė praktinį darbą freską „Egipto muzikantai“ 

(praktikos vadovė mokytoja L. Narušienė). 

Birželio 13 d. Pakruojo kultūros centre koncertavo Papildomo mokymo skyriaus 6 kl. mokinė G. 

Mikšytė, 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė (mokyt. M. Kaubrienė) ir 12 kl. mok. J. Leinartaitė 

(mokyt. J. Juozūnienė). Jos dalyvavo E. Juozapaičio knygos „Pakruojo kraštas ir jo žmonės XX a.  

pradžioje. Sibiro golgotos“ pristatyme. 

Birželio 15–22 d. Palangoje vykusiame tarptautiniame jaunųjų menininkų seminare „Gintaro 

svetainė“ dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4 klasės mokinė L. Jurgutavičiūtė 

(mokyt. M. Minčiūnienė).  

Birželio 23 d. gimnazijos kanklininkių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) dalyvavo Joninių 

koncerte PC „Akropolis“.  

Birželio 24–26 d. koncertuose Vokietijoje dalyvavo E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 



Liepos 12–18 d. gimnazijos dailės mokytojai L. Narušienė, V. Barakauskas, J. Šaltė dalyvavo VI 

akvarelininkų ir kalvių plenere Užventyje. 

Liepos 14 d. gimnazijos salėje įteikti brandos atestatai 69 laidos abiturientams. 

Liepos 17–18 d. Abjos mieste (Estija) vykusiuose renginiuose dalyvavo akordeonistų orkestro 

grupė (mokyt. M. Markevičienė). 

Rugpjūčio 1–6 d. XXI tarptautiniame vasaros seminare-praktikume Palangoje „Palanga – 2015“ 

dalyvavo E. Bartkevičiūtė, gimnazijos akordeonistų orkestro grupė. 

Rugpjūčio 14–22 d. Šv. Benedikto vienuolyne (Palendriai) vykusiame tarptautiniame muzikos 

festivalyje „Palendriai 2015“ dalyvavo gimnazijos akordeonistų ansamblis, vadovaujamas mokyt. 

M. Markevičienės. 

Rugpjūčio 18–21 d. mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė dalyvavo mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

kursuose Islandijoje pagal Erasmus+ K1 programą.  

 

Akordeono metodinė grupė 

 

Mokytojai: I. Asauskienė, M. Markevičienė (pirmininkė), J. Markevičius, J. Mažonaitė, E. 

Raudonienė, D. Vasauskienė. 

27 mokiniai. 

 

Rugsėjo 11 d. Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje vykusiame X tarptautinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ atidarymo koncerte dalyvavo jungtinis gimnazijos 

akordeonistų ir Šiaulių miesto akordeono mokytojų orkestras (dirigentė M. Markevičienė). 

Rugsėjo 20 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinės K. Stasiūnaitė (4 klasė) ir B. 

Liutkutė (5 klasė) kartu su mokytoja D. Vasauskiene dalyvavo šalies vaikų ir jaunimo menų 

festivalyje „Skambantis Dvaras“ Pakruojo dvare. 

Rugsėjo 23–27 d. mokiniai M. Lukauskas ir E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo 

tarptautiniame konkurse „Trophee Mondial 2014“, Kaune (jaunimo grupė). E. Bartkevičiūtė pateko 

į II turą bei laimėjo 7 vietą. M. Lukauskas I ture užėmė 7 vietą. 

Rugsėjo 25 d. gimnazijos akordeonistai pasinaudojo galimybe išgirsti Lietuvoje pasaulinio masto 

akordeono atlikėjus ir vyko klausytis Kaune vykusio tarptautinio konkurso „Trophee Mondial 

2014“ dalyvių perklausose.   

Spalio 3 d. vakarą gimnazijos akordeonistai kartu su Šiaulių kameriniu orkestru (vadovas J. 

Janulevičius) koncertų salėje „Saulė“ padovanojo koncertą Šiaulių miesto mokytojams. Dirigentė 

M. Markevičienė. 

Spalio 4 d. 12 kl. mokinė E. Bartkevičiūtė koncertavo Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre 

vykusiame M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio renginyje.  

Spalio 10 d. akordeonistai (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo ŠPRC Statybos ir mechanikos 

skyriaus Mechanikos sektoriaus 50-ečiui skirtame minėjime. 

Spalio 10 d. prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ koncertavo akordeonistai prevenciniame 

renginyje, kurį organizavo ŠAVPK Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios 

policijos skyrius. Mokytojos D. Vasauskienė ir M. Markevičienė. 

Spalio 11 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre Šiaulių miesto donorams koncertavo E. 

Bartkevičiūtė (12 kl., mokyt. M. Markevičienė). 

Spalio 23–25 d. tradiciniame kasmet Estijoje vykstančiame tarptautiniame festivalyje-konkurse 

„Pärnu akordionimuusika“ dalyvavo 9–12 klasių akordeonistai bei papildomo mokymo skyriaus 

mokinės B. Liutkutė (5 kl.) ir A. Buturlakina (6 kl.). Mokinius lydėjo mokytojos M. Markevičienė 

ir D. Vasauskienė. Gimnazijos mokiniai laimėjo tris Grand prix, tai akordeonistų orkestras, E. 

Bartkevičiūtė ir M. Lukauskas, 1 vietas pelnė: A. Adomaitytė, A. Buturlakina, duetas R. Kudulytė ir 

K. Goštautaitė, 2 vietas pelnė: A. Norbutaitė, R. Kudulytė (mokyt. M. Markevičienė), duetas L. 

Vaičius ir D. Alejūnas (mokyt. J. Markevičius), B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė).  



Spalio 26 d. – lapkričio 3 d. „Coupe Mondiale“ (Pasaulio taurė) konkurse Austrijoje, Zalcburge 

dalyvavo 12 kl. mokinė E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). Klasikinės muzikos 

kategorijoje laimėjo 8 vietą, o varjete muzikos kategorijoje – 4 vietą. 

Spalio 28 d. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko koncertas „Muzikinė kelionė laiku su 

Martynu Levickiu“, įtrauktas X tarptautinio akordeono muzikos festivalio-konkurso „Linksmasis 

akordeonas“ programą. Koncerte dalyvavo M. Levickis ir styginių kvartetas „SinChronic“.  

Lapkričio 5 d. 12 kl. mokinė E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Kuršėnų 

kultūros centre vykusiame renginyje. 

Lapkričio 6 d. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko į X tarptautinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ programą įtrauktas koncertas, kuriame dalyvavo M. 

K. Čiurlionio kvartetas ir V. Zubicky (Ukraina, Italija). 

Lapkričio 7 d. E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė) koncertavo Šiaulių m. savivaldybės 

organizuotame renginyje Ch. Frenkelio viloje. 

Lapkričio 7 d. akordeonistai koncertavo Šiaulių m. centro poliklinikoje.  

Lapkričio 7 d. Šiaulių laiptų galerijoje parodos atidaryme grojo M. Lukauskas (10 kl., mokyt. M. 

Markevičienė). 

Lapkričio 12 d. Šiaulių Socialinių paslaugų centre koncertavo mokiniai M. Lukauskas, L. Vaičius ir 

D. Alejūnas (mokyt. M. Markevičienė, J. Markevičius).  

Lapkričio 20 d. gimnazijos salėje ir Šiaulių vyskupijos pastoriniame centre vyko X tarptautinio 

akordeono muzikos festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ jaunųjų atlikėjų konkursas. Po 

konkurso vakariniame koncerte dalyvavo 12 kl. mokinė E. Bartkevičiūtė. Konkurso laureatai: 1 

vieta – M. Dambrauskaitė (3 kl.), M. Lukauskas (10 kl.), E. Bartkevičiūtė (12 kl.); 2 vieta – R. 

Kudulytė (10 kl.), A. Norbutaitė (10 kl.), A. Adomaitytė (12 kl.), duetai: R. Kudulytė ir K. 

Goštautaitė, L. Vaičius ir D. Alejūnas. Papildomo mokymo skyrius: 1 vieta – B. Liutkutė, duetas B. 

Liutkutė ir K. Stasiūnaitė; 2 vieta – D. Matuzevičiūtė; 3 vieta – A. Buturlakina.  

Lapkričio 21 d. vyko X tarptautinio akordeono muzikos festivalio-konkurso „Linksmasis 

akordeonas“ koncertai N. Akmenėje ir Akmenėje. 

Lapkričio 22 d. koncertų salėje „Saulė“ vyko baigiamasis X tarptautinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ koncertas, kuriame dalyvavo tarptautinis 

akordeonistų orkestras „Baltic tremolo“, gimnazijos absolventai, grupė „Subtilu-Z“, berniukų ir 

jaunuolių choras „Dagilėlis“. 

Lapkričio 25 d. Baisogalos dvare projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte dalyvavo 

E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 

Lapkričio 28 d. 12 klasės mokinė E. Bartkevičiūtė dalyvavo Šiaulių respublikinės ligoninės 

atnaujinto priimamojo skyriaus atidaryme.  

Gruodžio 5 d. papildomo mokymo skyriaus mokinė B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė) dalyvavo 

renginyje „Po rudens darbų“, kuris vyko Šiuipyliuose. 

Gruodžio 8 d. papildomo mokymo skyriaus mokinė B. Liutkutė (mokyt. D. Vasauskienė) 

koncertavo Šiaulių rajono moterų klubo „Atgaiva“ renginyje.  

Gruodžio 12 d. laisvalaikio ir prekybos centre „Saulės miestas“ surengtoje akcijoje „Maltiečių 

sriuba“ dalyvavo gimnazijos akordeonininkų orkestras (vadovė M. Markevičienė).   

Gruodžio 13 d. akordeonininkų orkestras (vadovė M. Markevičienė) koncertavo LR Finansų 

ministerijos surengtame euro konkurse Šiaulių r. savivaldybės salėje.  

Gruodžio 15 d. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje koncertavo papildomo mokymo skyriaus mokinė D. 

Matuzevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 

Gruodžio 17 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko akordeonistų koncertas „Saldžiosios Kalėdos“. 

Gruodžio 18 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje anglų k. konkurso metu koncertavo M. Lukauskas 

(10 kl., mokyt. M. Markevičienė). 

Gruodžio 19 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos salėje su Lietuvos kameriniu orkestru grojo E. 

Barkevičiūtė (12 kl., mokyt. M. Markevičienė). 



Gruodžio 30 d. Šiaulių klubo „Lemtis“ lankytojams koncertavo M. Lukauskas (10 kl., mokyt. M. 

Markevičienė). 

Sausio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-113 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams“ stipendija 

skirta ir mūsų gimnazijos 10 kl. mokiniui M. Lukauskui. 

Vasario 4 d. Šiaulių klubo „Liūtai“ organizuotame renginyje, skirtame paminėti dailininko V. 

Rimkaus jubiliejų, grojo 12 klasės mokinė E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 

Vasario 7 d. Vilniaus savivaldybės salėje Vilniaus „Rotaraktų“ renginyje grojo 12 klasės mokinė E. 

Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 

Vasario 9 d. koncerte Šiaulių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ dalyvavo papildomo mokymo skyriaus 

mokinės Karolina Stasiūnaitė ir Beatričė Liutkutė (mokytoja D. Vasauskienė).  

Vasario 12 d. Kuršėnų meno mokykloje koncertavo M. Lukauskas ir D. Alejūnas (mokyt. M. 

Markevičienė ir J. Markevičius). 

Vasario 12 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventiniame koncerte dalyvavo mokytojo J. 

Markevičiaus paruoštas ansamblis.  

Vasario 13 d. Šiaulių geležinkelio darbuotojams koncertavo akordeonistai E. Bartkevičiūtė, A. 

Adomaitytė, M. Lukauskas, K. Goštautaitė, R. Kudulytė, V. Švobaitė, B. Peldavičiūtė, D. Alejūnas 

ir L. Vaičius (mokytoja M. Markevičienė).  

Vasario 13 d. Naujosios Akmenės kultūros centre vykusiame renginyje koncertavo 12 klasės 

mokinė E. Bartkevičiūtė.  

Vasario 18 d. vaikų atrankos į pirmąją klasę gimnazijos pristatymo metu koncertavo mokytojų D. 

Vasauskienės ir M. Markevičienės mažųjų akordeonistų ansamblis. 

Vasario 21 d. gimnazijoje vyko akordeono metodinės grupės suorganizuotas Lietuvos akordeonistų 

konkurso „Vilnius 2015“ Šiaulių regiono turas, kuriame dalyvavo gimnazijos akordeonistų duetai: 

B. Liutkutė ir K. Stasiūnaistė, L. Vaičius ir  D. Alejūnas, K. Goštautaitė ir R. Kudulytė, solistai: M. 

Dambrauskaitė, A. Buturlakina, B. Liutkutė, D. Matuzevičiūtė, M. Lukauskas, A. Norbutaitė, A. 

Adomaitytė, E. Bartkevičiūtė, L. Vaičius. 

Vasario 25 d. 10 klasės mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) grojo Šiaulių socialinių 

paslaugų skyriuje klubo „Lemtis“ nariams.  

Kovo 4 d. gimnazijos socialinio partnerio Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ organizuotame 

renginyje „Kaziuko mugė“ grojo 10 klasės mokinys M. Lukausko (mokyt. M. Markevičienė). 

Kovo 6 d. šventiniame koncerte Šiaulių miesto darbo biržos darbuotojams koncertavo 10–12 kl. 

akordeonistai.   

Kovo 12–15 d. gimnazijos akordeonistai dalyvavo XIII tarptautiniame festivalyje-konkurse 

Limbažu mieste (Latvija).  

Kovo 12 d. į tarptautinių konkursų laureatų pagerbimo iškilmes Lietuvos Respublikos Prezidento 

rūmuose buvo pakviesti mokiniai: E. Bartkevičiūtė, A. Adomaitytė, 12a kl., K. Goštautaitė, 11a kl., 

R. Kudulytė, M. Lukauskas, 10 kl. ir visas akordeonistų orkestras, laimėjęs Estijoje Grand Prix 

(mokyt. M. Markevičienė). Laureatams įteikti prezidentės D. Grybauskaitės sveikinimo raštai, o 

kovo 17 d. dalyvius pasveikino Šiaulių miesto meras J. Sartauskas.  

Kovo 12–15 d. Latvijoje XIII tarptautiniame akordeono muzikos festivalyje „Limbaži 2015“ 

dalyvavo gimnazijos akordeonistai tarptautinio orkestro „Baltic tremolo“ sudėtyje. Solo svečių 

koncertuose grojo 12 klasės mokinė E. Bartkevičiūtė. Ansamblinio muzikavimo konkurse 1 vietas 

laimėjo mokytojos D. Vasauskienės duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė, mokytojų M. 

Markevičienės ir R. Bakavičienės paruoštas trio: gimnazijos mokiniai M. Lukauskas, A. 

Buturlakina ir O. Lukauskaitė, Kuršėnų meno mokyklos mokinė.   

Kovo 24–28 d. Vilniuje vyko tarptautinis ir respublikinis akordeonistų konkursai „Vilnius 2015“. 

XI respublikiniame konkurse gimnazijos mokiniai pasiskirstė vietomis: E. Bartkevičiūtė – 1 vieta, 

M. Lukauskas – 2 vieta, M. Dambrauskaitė – 3 vieta, duetas R. Kudulytė ir K. Goštautaitė – 3 vieta, 

A. Adomaitytė – diplomas. Mokinius paruošė mokytoja M. Markevičienė. E. Bartkevičiūtė ir 



tarptautiniame konkurse laimėjo 1 vietą. Respublikiniame konkurse taip pat dalyvavo papildomo 

mokymo skyriaus mokinės: mokytojos D. Vasauskienės paruoštas duetas B. Liutkutė ir K. 

Stasiūnaitė laimėjo 3 vietą, solistė B. Liutkutė – diplomą, o mokytojos M. Markevičienės mokinės: 

A. Buturlakina – 2 vietą, D. Matuzevičiūtė – diplomą. 

Kovo 26 d. Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje vykusiame labdaros koncerte „Dedikacija Maestro“ 

dalyvavo 12 klasės mokinė E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė).  

Balandžio 8–12 d. 10 kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo 

tarptautiniame konkurse Ostravo mieste (Čekija). 

Balandžio 17 d. 10 kl. mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. Markevičienė) ir papildomo mokymo 

skyriaus merginų duetas B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. Vasauskienė) dalyvavo festivalyje 

„Tutto“ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje.  

Balandžio 20–27 d. gimnazijos 10 klasės mokinės V. Baikauskytė ir A. Norbutaitė (3 vieta 2 ture) 

bei papildomo mokymo skyriaus mokinės A. Buturlakina (3 vieta), B. Liutkutė (2 vieta), duetas B. 

Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (2 vieta) dalyvavo 40-ame tarptautiniame konkurse „Pula 2015“ 

Kroatijoje. Mokinius lydėjo mokytojos D. Vasauskienė ir M. Markevičienė.   

Balandžio 21 d. 3 kl. mokinė M. Dambrauskaitė (mokyt. M. Markevičienė) dalyvavo tarptautiniame 

konkurse Latvijoje, Daugpilio mieste „Naujene 2015“. Miglė laimėjo 3 vietą. 

Balandžio 24 d. 3 klasės mokinė M. Dambrauskaitė (mokyt. M. Markevičienė) ansamblio (trio) 

sudėtyje dalyvavo I tarptautiniame festivalyje „Fleitos garsai 2015“. Festivalis vyko Šiaulių švč. 

Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.  

Balandžio 30 d. Šiaulių AVPK darbuotojams koncertavo akordeonų duetas R. Kudulytė ir K. 

Goštautaitė (mokyt. M. Markevičienė).  

Gegužės 6 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos akordeonistai. Koncertas skirtas 

paminėti pasaulinei akordeono dienai. 

Gegužės 13 d. KC III universiteto užbaigimo šventėje dalyvavo gimnazijos akordeonistai. 

Gegužės 14 d. mokytojos M. Markevičienė ir D. Vasauskienė su 10–12 klasių mokiniais dalyvavo 

respublikinio projekto „Nauji vėjai“ koncerte „Akordeono tiltai – Alytus“. 

Gegužės 15 d. gimnazijos akordeonistai M. Lukauskas, K. Goštautaitė, R. Kudulytė, E. 

Bartkevičiūtė koncertavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelio infrastruktūra“ 

darbuotojams Šiaulių geležinkelio muziejaus atidarymo renginyje. 

Gegužės 15 d. gimnazijoje renginio su Šiaulių rajono Ginkūnų lopšelio-darželio bendruomenės 

nariais metu koncertavo 3 klasės mokinė M. Dambrauskaitė (mokyt. M. Markevičienė). 

Gegužės 21 d. Ch. Frenkelio viloje vykusiame tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 

2015“ renginyje „Poezijos pavasaris Šiauliuose“  koncertavo gimnazijos akordeonistai (mokytoja 

M. Markevičienė). Tą pačią dieną kitas šio festivalio renginys vyko Šiaulių KC aklųjų bibliotekoje, 

kuriame koncertavo papildomo mokymo skyriaus mokinių duetas K. Stasiūnaitė ir B. Liutkutė 

(mokyt. D. Vasauskienė).  

Gegužės 22 d. papildomo mokymo skyriaus mokinės B. Liutkutė ir K. Stasiūnaitė (mokyt. D. 

Vasauskienė) koncertavo Meškuičių gimnazijoje. 

Gegužės 24 d. Pasvalio r. Daujėnų bendruomenei koncertavo gimnazijos akordeonistai. Mokinius 

lydėjo mokytoja M. Markevičienė. 

Gegužės 26 d. Šiaulių Lemties klube koncertavo 10 klasės mokinys M. Lukauskas (mokyt. M. 

Markevičienė). Koncertas vyko Socialinių paslaugų centre. 

Gegužės 27 d. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje J. Brėdikio knygos pristatyme grojo M. 

Dambrauskaitė, K. Goštautaitė ir R. Kudulytė (mokyt. M. Markevičienė).   

Gegužės 28 d. salėje „Polifonija“ vyko 12 klasės mokinių E. Bartkevičiūtės (mokyt. M. 

Markevičienė) koncertas. 

Birželio 2 d. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventėje koncertavo B. Liutkutė 

(mokyt. D. Vasauskienė). 



Birželio 5 d. gimnazijos mokslo metų užbaigimo renginyje koncertavo mokytojos M. 

Markevičienės mokiniai. 

Birželio 6 d. tarptautiniame muzikos festivalyje „Kurtuvėnai 2015“, kurio organizatorius – 

„Dagilėlio“ dainavimo  mokykla, dalyvavo akordeonistų orkestras (mokyt. M. Markevičienė). 

Festivalis vyko Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.  

Birželio 24–26 d. koncertuose Vokietijoje dalyvavo E. Bartkevičiūtė (mokyt. M. Markevičienė). 

Liepos 17–18 d. Abjos mieste (Estija) vykusiuose renginiuose dalyvavo akordeonistų orkestro 

grupė (mokyt. M. Markevičienė). 

Rugpjūčio 1–6 d. XXI tarptautiniame vasaros seminare-praktikume Palangoje „Palanga – 2015“ 

dalyvavo E. Bartkevičiūtė, gimnazijos akordeonistų orkestro grupė. 

Rugpjūčio 14–22 d. Šv. Benedikto vienuolyne (Palendriai) vykusiame tarptautiniame muzikos 

festivalyje „Palendriai 2015“ dalyvavo gimnazijos akordeonistų ansamblis, vadovaujamas mokyt. 

M. Markevičienės. 

 

Bendrojo fortepijono metodinė grupė 

 

Mokytojos: A. Abromavičienė, I. Brūzgienė (pirmininkė), V. Daknienė, L. Filimonenko, N. 

Gotalskaja, K. Juciūtė, R. Sližienė, I. Tautkuvienė. 

119 mokinių. 

 

Sausio 28 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vargonų muzikos koncerte dalyvavo mokytojų 

A. Abromavičienės, I. Brūzgienės, L. Filimonenko, K. Juciūtės, N. Gotalskajos, M. Kaubrienės, L. 

Mameniškytės, R. Sližienės bendrojo fortepijono mokiniai. 

Kovo 6–7 d. 12 kl. mokinė E. Bartkevičiūtė III respublikiniame bendrojo fortepijono jaunųjų 

atlikėjų konkurse (Vilnius) pelnė diplomą. Mokinės mokytoja R. Sližienė buvo pakviesta dalyvauti 

vertinimo komisijoje. 

Balandžio 24 d. gimnazijoje vyko pirmasis respublikinis bendrojo fortepijono jaunųjų atlikėjų 

festivalis „Aš ir fortepijonas“. Renginį organizavo bendrojo fortepijono metodinė grupė. Apskritojo 

stalo diskusijoje pranešimus skaitė mokytojos I. Brūzgienė, I. Tautkuvienė, K. Juciūtė.    

 

Bendrojo ugdymo metodinė grupė 

 

Mokytojai: N. Brazaitienė, V. Einorienė, R. Fedotovienė, A. Gagilienė, O. Girjotienė, Z. 

Gramailienė, M. Jakutienė, R. Jonaitienė, L. Kundrotienė, D. Marcišauskienė, I. Rimšienė, V. 

Šilerienė, V. Tamoševičius (pirmininkas), L. Vaičiutė, A. Vaičiūnienė, R. Valiukienė.  

 

Rugsėjo 21 d. Šiaulių miesto ir apskrities bėgimo varžybose „Saulės mūšis – 2014“ sėkmingai 2000 

metrų distanciją įveikė 10 klasės mokinė Gabija Krivickaitė. 

Rugsėjo 26 d. 11 klasės mokinys N. Latovinas dalyvavo renginyje „Tyrėjų naktis“ ir skaitė 

pranešimą (mokyt. O. Girjotienė). 

Rugsėjo 26 d. mokytoja I. Rimšienė su 9–12 klasių mokiniais dalyvavo Šiaulių universitete 

vokiečių kalbos pamokoje „Typisch Deutsch?“, kurią vedė ŠU lektorė V. Jociuvienė. Mokiniai 

susipažino su lingafoninės įrangos pritaikymo galimybėmis.  

Rugsėjo 29 d. mokytoja I. Rimšienė vedė atvirą vokiečių k. pamoką „Deutsch ist easy“ gimnazijos 

bendruomenei. 

Rugsėjo 30 d. gimnazija prisijungė prie šalyje aštuntąjį kartą vykdomo Konstitucijos egzamino.  

Rugsėjo 30 d. pasirodė nauja gimnazijoje leidžiamo laikraščio „Sondeckiukai“, kurio leidybą 

kuruoja lietuvių kalbos mokytoja V. Šilerienė, numeris. 



Spalio 1 d. prie Prūdelio vyko projektui „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“ skirtas renginys 

„Bėgimas – tai sveikata“, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos ir „Rasos“ progimnazijos 

bendruomenės. Renginį organizavo kūno kultūros mokytojos N. Brazaitienė ir L. Vaičiutė.  

Spalio 8 d. gimnazijoje lankėsi Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos 

nuovados nepilnamečių reikalų inspektorė Eglė Šukienė. Ji susitiko su 10 klasės ir 12 klasių 

gimnazistais. Visi kartu gvildeno aktualius 16-mečiams ir 18-mečiams klausimus apie jų teises bei 

pareigas. Renginio iniciatorės – bendrojo ugdymo skyriaus vedėja N. Brazaitienė ir socialinė 

pedagogė A. Grigienė. 

Spalio 9 d. Šiaulių bulvare vykusiame renginyje „Naktiniai Šiauliai su Vytauto Mačernio nakties 

poezija“ dalyvavo 12b klasės mokiniai su lietuvių k. mokytoja A. Gagiliene. 

Spalio 17 d. Vilniaus Europos namuose vykusiame konkurse „Euroskola“ dalyvavo gimnazijos 

mokinių komanda, vadovaujama mokytojos D. Marcišauskienės.  

Spalio 21 d. 9 klasės mokiniai su vadove V. Einoriene dalyvavo prevenciniame renginyje VšĮ vaikų 

ugdymo ir pramogų centre „Spalvotos idėjos“. Šios įstaigos direktorė S. Lizdenienė skaitė paskaitą 

apie rūkymo žalą. 

Lapkričio 5 d. ir 8 d. 11 klasių vadovė Z. Gramailienė kartu su mokiniais lankėsi kino festivalio 

„Nepatogus kinas“ filmų peržiūrose, kurios vyko kino teatre „Atlantis Cinema“. 

Lapkričio 11 d. gimnazijoje vyko tolerancijos savaitei skirta apskritojo stalo diskusija „Ar 

pakantumas turi ribas“.   

Lapkričio 11 d. 9–10 klasių mokiniai (mokyt. R. Jonaitienė) dalyvavo informacinių technologijų 

konkurse „Bebras“. 

Lapkričio 13 d. gimnazijoje vyko renginys „Tolerancijos medis“, skirtas tolerancijos savaitei. 

Mokiniai pasidalino savo mintimis apie toleranciją, iš savo paruoštų detalių sukūrė bendrą 

gimnazijos bendruomenės tolerancijos medį. 

Lapkričio 18 d. matematikos mokytoja R. Valiukienė gimnazijos 9–12 klasių mokiniams surengė 

matematikos olimpiadą. 

Lapkričio 21 d. bendrojo ugdymo mokytojų komanda lankėsi Vilniuje vykusioje parodoje 

„Mokykla be sienų“. 

Lapkričio 21 d. gimnazijos 9–12 klasių mokiniams vyko renginiai, skirti verslumo ir karjeros 

ugdymui. Gimnazijoje lankėsi atstovai iš Lietuvos verslo kolegijos, AB „Šiaulių banko lizingas“, L. 

Navicko ir partnerių TŪB juridinės konsultacijų firmos „Investicija“, Kalba.lt konsultantai. 

Lapkričio 26 d. 12b klasės mokinė Odeta Brazionytė (mokyt. I. Rimšienė) dalyvavo Šiaulių 

apskrities bendrojo ugdymo mokyklų  7–12  klasių mokinių II–III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, 

prancūzų) konferencijoje „Ar pomėgiai gali padėti mokytis“, kuri vyko  Šiaulių Dainų 

progimnazijoje. 

Lapkričio 27 d. 12a klasės mokiniai su anglų k. mokytoja Z. Gramailiene dalyvavo informacinių 

technologijų ir anglų kalbos konkurse „Žinių erdvė“ („Knowledge space“), kuris vyko  Šiaulių 

miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filiale „Saulė“.  

Gruodžio 4 d. 11 kl. mokinė Lukrecija Klovaitė (mokyt. V. Šilerienė) dalyvavo konferencijoje „K. 

Donelaičio pėdomis“, kuri vyko Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filiale. 

Gruodžio 5 d. mokiniai Nedas Latovinas, 11 kl. (mokyt. O. Girjotienė) ir I. Matiliūnaitė, 12 kl. 

(mokyt. A. Vaičiūnienė) dalyvavo respublikinėje gamtos mokslų konferencijoje Šiaulių Simono 

Daukanto gimnazijoje.  

Gruodžio 10 d. mokytojas V. Tamoševičius pravedė raštingiausio mokinio diktanto konkursą. 

Nugalėtojomis tapo L. Bučaitė (1 vieta), S. Miežytė (2 vieta), M. Mickevičiūtė (3 vieta).  

Gruodžio 17 d. įvyko mokytojų ir mokinių diskusija tema „Kas vagia Kalėdas?“. 

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

Renginį organizavo istorijos mokytoja D. Marcišauskienė ir mokinių taryba. 

14 d. 11a klasės mokinys K. Stučkus dalyvavo Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados miesto 

etape, kuris vyko Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Mokytoja Z. Gramailienė. 



Sausio 20 d. gimnazijoje mokytoja D. Marcišauskienė pravedė grupei 11 ir 12 klasių mokinių 

istorijos olimpiadą. Į miesto etapą atrinkti mokiniai: K. Stučkus, M. Mickevičiūtė ir J. Leinartaitė.    

Sausio 20 d. gimnazijoje pravestas respublikinio vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ 

konkursas. Konkursą organizavo mokytojos V. Einorienė, Z. Gramailienė, I. Rimšienė. 

Sausio 27 d. Šiaulių miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazijoje dalyvavo 9 kl. mokinė L. Bučaitė ir 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė (mokyt. V. 

Tamoševičius). M. Mickevičiūtė tarp miesto 12 klasių mokinių pasirodė geriausiai (1 vieta). 

Vasario 5 d. 9 klasės mokiniai su klasės vadove V. Einoriene ir ugdymo karjerai koordinatore M. 

Jakutiene lankėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos „Sodra“ Šiaulių skyriuje, kur 

susipažino su Valstybės tarnautojo specialybe. 

Vasario 9 d. gimnazijoje prasidėjo saugesnio interneto savaitei skirti renginiai. 

Vasario 11 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje tarpmokyklinėse varžybose dalyvavo gimnazijos 

vaikinų komanda, vadovaujama mokytojos L. Vaičiutės. Renginys skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės 25-mečiui.  

Vasario 12 d. gimnazijos bendruomenė paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę. 

Renginį vedė mokytojos D. Marcišauskienės kuruojamos vedėjos I. Ribakovaitė ir J. Leinartaitė.  

Vasario 12 d. per ilgąją pertrauką 9 klasės mokiniai pakvietė visus paminėti šv. Valentino dieną. 

Salėje buvo renkama šauniausia pora. 

Vasario 13 d. gimnazijoje vyko 9–12 klasių mokinių ir mokytojų  apskritojo stalo diskusija „Saugus 

internetas – draugiška aplinka!“. 

Vasario 13 d. 11 klasės mokiniai dalyvavo Nacionaliniame Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse 

„Rašom!“. 

Vasario 19 d. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko Šimtadienio šventė.  

Vasario 24 d. Šiaulių Lieporių gimnazijoje istorijos olimpiadoje dalyvavo mokiniai K. Stučkus (11 

kl.) ir M. Mickevičiūtė (12 kl.). Mokytoja D. Marcišauskienė. 

Vasario 24 d. gimnazijoje vyko „Kalbų kengūros“ konkursas, kuriame dalyvavo 9–10 klasių 

mokiniai. Konkursą pravedė mokytojos V. Einorienė ir Z. Gramailienė. 

Vasario 25 d. gimnazijos 9–10 klasių mokinių komanda, lydima mokytojo V. Tamoševičiaus, 

dalyvavo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje vykusioje Mažojoje lietuvių kalbos olimpiadoje. 9 

klasės mokinė L. Bučaitė tą pačią dieną dalyvavo Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse, 

kuris vyko Šiaulių Lieporių gimnazijoje (mokyt. V. Tamoševičius).   

Vasario 27 d. gimnazijos 10–11 klasių mokiniai lankėsi Šiaulių arenoje vykusiame renginyje 

„Verslas veža“. Su mokiniais renginyje dalyvavo mokytoja M. Jakutienė ir bendrojo ugdymo 

skyriaus vedėja N. Brazaitienė.   

Kovo 4 d. gimnazijos 10 klasės mokiniai ir jų vadovė Rita Valiukienė suorganizavo etnografinę 

vakaronę „Užaugau Lietuvoj“, skirtą Etnografinių regionų metams, kurioje dalyvavo 9–12 klasių 

mokinių komandos. 

Kovo 5 d. gimnazijos bendruomenės pagamintos apyrankės pasiekė Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 25-mečiui skirtos akcijos „Lietuvai ir man“ būstą – mokinių nupintos apyrankės 

pakabintos ant Gediminaičių stulpų konstrukcijos Nacionalinėje dailės galerijoje.  

Kovo 10 d. Kovo 11-osios minėjimą-koncertą organizavo mokytojas V. Tamoševičius, vedė 

mokiniai I. Lukytė ir J. Dudnikas. 

Kovo 10 d. gimnazijoje istorijos mokytoja D. Marcišauskienė pravedė konkursą „Lietuvos istorijos 

žinovas“, kuriame dalyvavo 11 ir 12 klasių mokiniai. Geriausiai pasirodė 12a klasės mokinė M. 

Mickevičiūtė. 

Kovo 13 d. gimnazijos 10 klasės mokinės dalyvavo paskaitoje „Meilė ir atsakomybė“, kurioje 

susipažino su meilės samprata, jos rūšimis, diskutavo apie santykius tarp merginų ir vaikinų 

spręsdamos praktines situacijas.   

Kovo 13–14 d. 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė dalyvavo Lietuvos lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje Druskininkuose. Mokinės mokytojas V. Tamoševičius. 



Kovo 19 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo matematikos konkurse „Kengūra“ (mokyt. R. 

Valiukienė). 

Kovo 19 d. Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje vykusiame teisinių žinių konkurse „Temidė“ dalyvavo 

gimnazijos komanda „Teisingumo akys“ (mokytoja D. Marcišauskienė).  

Kovo 20 d. 11 klasės mokinė A. Liaudanskytė su lietuvių kalbos mokytoja V. Šilerienė dalyvavo 

respublikinio konkurso „Mano teisės ir pareigos“, kuris vyko vasario mėnesį, geriausių rašinių 

autorių apdovanojime. Austės rašinys pateko tarp dešimties geriausiųjų.   

Kovo 23 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo konkurse „Išmanioji diena 2015“. 

Kovo 23–27 d. gimnazijoje vyko įvairios veiklos ir renginiai iniciatyvai „Veiksmo savaitė be 

patyčių“ palaikyti ir bendruomeniškumui skatinti.  

Balandžio 7 d. 9–11 klasių mokiniams buvo skaitomos paskaitos „Erkė – mažas sutvėrimas, bet 

didelė grėsmė“ ir „Asmens higiena“. Mokiniai įgijo žinių, gavo naudingų patarimų.  

Balandžio 10 d. gimnazijos 9–12 klasių mokiniai su vadovais dalyvavo „Atvirų durų dienoje tėvų 

darbovietėse“. Mokiniai lankėsi įstaigose: redakcijoje „Šiaulių naujienos“ (9 kl.), ŠPRC 

Mechanikos skyriuje (10 kl.), Šiaulių Dainų policijos nuovadoje (11 kl.), Šiaulių Katinų muziejuje 

(12a kl.), UAB Vonin Lithuania, Pramoninių žvejybos tinklų gamykloje (12b kl.).   

Balandžio 14 d. 9 klasės mokiniai su vadove V. Einoriene lankėsi Šiaulių policijos komisariate 

pagal profesinio veiklinimo programą. 

Balandžio 15 d. gimnazijoje vyko Šiaulių miesto moksleivių vokiečių dainos konkursas, kurio 

organizavimą inicijavo vokiečių kalbos mokytoja I. Rimšienė.  

Gegužės 7 d. grupė 9–11 klasių mokinių dalyvavo Europos egzamine, kurį gimnazijoje pravedė 

istorijos mokytoja D. Marcišauskienė. 

Gegužės 8 d. 12 mokinių dalyvavo psichoaktyvių medžiagų prevencijai skirtame renginyje „Ar 

žalingi įpročiai tavo draugai“. Renginys vyko Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biure. 

Mokinius lydėjo bendrojo ugdymo skyriaus vedėja N. Brazaitienė. 

Gegužės 13 d. 9–12 klasių mokiniai dalyvavo tradiciniame renginyje „Turizmo, ekologijos ir 

žmogaus saugos diena, kuris vyko ŠU botanikos sode. 

Gegužės 20 d. kamerinėje salėje „Polifonija“ vyko Paskutinio skambučio šventė. 

Gegužės 21 d. Šiaulių arenoje vykusiame renginyje „Metų geriausieji“ 12 klasės mokinė M. 

Mickevičiūtė apdovanota specialiuoju prizu laimėjus Šiaulių m. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje 1 vietą. Mokytojas V. Tamoševičius.  

Gegužės 22 d. 9 klasės mokiniai su mokytoja V. Einoriene lankėsi Šiaulių ligoninės patologinės 

anatomijos skyriaus muziejuje. 

Gegužės 25 d. mokytojos A. Vaičiūnienė ir L. Narušienė  organizavo tarpmokyklinį ekologinį žygį 

„Aplink Talkšą“.  

 

Choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė 

 

Mokytojai: R. Daukantaitė, J. Juozūnienė (pirmininkė), J. Minkevičiūtė, I. Motekaitienė, H. 

Mockienė, R. Narkus, R. Ragauskaitė, B. Smiltinikienė, Ž. Stanelienė, N. Vaičiulienė.  

39 mokiniai.  

 

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių šventei bei gimnazijos 75-ečiui paminėti skirtame renginyje 

koncertavo 12 kl. mokinė B. Gedrimaitė (mokyt. J. Juozūnienė) ir papildomo mokymo skyriaus 4 

kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. H. Mockienė).   

Rugsėjo 11–16 d. mokytoja J. Minkevičiūtė kartu su gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 

mokinėmis I. Morkūnaite, E. Urbelyte (7 kl.), D. Matuzevičiūte (5 kl.) bei Šiaulių šv. apašt. Petro ir 

Pauliaus katedros jaunimo vokaliniu ansambliu „Credo“ lankėsi Vokietijoje, kur dalyvavo 

įvairiuose renginiuose bei koncertavo. 

Spalio 13 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojos J. Minkevičiūtės mokiniai. 



Spalio 15 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojos J. Juozūnienės mokiniai.    

Spalio 17–18 d. metodinė grupė suorganizavo seminarą „Jaunųjų dainininkų vokalo formavimo 

specifika“ ir meistriškumo pamokas.  

Spalio 24 d. mokytoja J. Minkevičiūtė su violončelininke I. Butkute koncertavo Akmenės Šv. Onos 

bažnyčioje. Koncertas – vienas iš penkių projekto „Kviečia vargonai“ suplanuotų renginių. 

Lapkričio 6 d. festivalyje „Rudens mozaika“ solistų varžytuvėse dalyvavo gimnazijos mokiniai L. 

Bučaitė, 9 kl., B. Gedrimaitė, J. Leinartaitė, kuriai akompanavo M. Mickevičiūtė ir R. Matuliokaitė, 

12 kl., (mokyt. J. Juozūnienė, M. Kaubrienė, M. Minčiūnienė), K. Dargužaitė, 1 kl. (mokyt. Ž. 

Stanelienė), I. Brajinskaitė, 2 kl. (mokyt. J. Minkevičiūtė), R. Sabaliauskaitė, 3 kl. (mokyt. H. 

Mockienė, koncertm. K. Juciūtė) ir papildomo mokymo skyriaus mokinės M. Šaltytė ir A. 

Kardašiūtė, 5 kl. (mokyt. J. Juozūnienė), L. Jurgutavičiūtė, 4 kl. (mokyt. H. Mockienė, koncertm. K. 

Juciūtė). Mokinė J. Leinartaitė atrinkta dalyvauti baigiamajame festivalio-konkurso koncerte. 

Lapkričio 7 d. gimnazijos mokiniai Ž. Valiukas, 9 kl., J. Leinartaitė (mokyt. J. Juozūnienė, 

koncertm. S. Vaičiulionis) koncertavo Šiaulių m. savivaldybės organizuotame renginyje Ch. 

Frenkelio viloje. 

Lapkričio 10 d. mokytojos J. Juozūnienės papildomo mokymo skyriaus mokiniai UAB „Rūta“ 

kavinėje dalyvavo renginyje „Teatras? ...Spalvos ir garsai“, kurio metu pristatė parengtą mini 

spektaklį su miriorama.  

Lapkričio 11 d. Ch. Frenkelio viloje vykusiame Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuotame 

renginyje „Kūrybiniai rudenys“ dalyvavo gimnazijos mokiniai: P. Klangauskas (mokyt. R. Narkus), 

J. Leinartaitė, I. Visockytė, A. Jasinskaitė, K. Šaltmirytė, B. Gedrimaitė (mokyt. J. Juozūnienė).  

Lapkričio 11 d. gimnazijos mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė, koncertm. V. Daknienė) 

dalyvavo festivalio „Rudens mozaika“ chorų varžytuvėse. Kolektyvas atrinktas į baigiamąjį 

koncertą.  

Lapkričio 12 d. mokytojos J. Juozūnienės papildomo mokymo skyriaus mokiniai dalyvavo Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame projekte „Įtraukiantis skaitymas su 

mirioramomis“. 

Lapkričio 12 d. ansamblių varžytuvėse festivalyje „Rudens mozaika“ dalyvavo mokytojų J. 

Minkevičiūtės ir J. Juozūnienės paruošti ansambliai. Dalyvauti baigiamajame festivalio koncerte 

atrinktas mokytojos J. Juozūnienės paruoštas vokalinis ansamblis: P. Klangauskas, J. Leinartaitė, B. 

Gedrimaitė, K. Šaltmirytė, A. Jasinskaitė, I. Visockytė. 

Lapkričio 13 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojos J. Minkevičiūtės mokiniai ir jos 

vadovaujamas Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros jaunimo vokalinis ansamblis „Credo“. 

Lapkričio 19 d. Respublikiniame jaunųjų choro dirigentų konkurse, skirtame religinės muzikos, 

poezijos ir chorų globėjai šv. Cecilijai, kuris vyko Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 

gimnazijoje, dalyvavo J. Leinartaitė, 12 kl. (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. S. Vaičiulionis, D. 

Girčius) ir L. Brazauskas, 9 kl. (mokyt. N. Vaičiulienė, koncertm. R. Daukantaitė). Mokinė J. 

Leinartaitė savo kategorijoje laimėjo 1 vietą. 

Lapkričio 20 d. mokinė L. Bučaitė, 9 kl. (mokyt. J. Juozūnienė, koncertm. S. Vaičiulionis, R. 

Matuliokaitė, 12 kl.) dalyvavo Respublikinio jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurso-festivalio 

„Perliukai“ uždarymo koncerte Vilniuje. 

Lapkričio 20 d. mokytojos J. Juozūnienės papildomo mokymo skyriaus mokiniais su kūrybine 

muzikine programa (miriorama) pasirodė Šiaulių r. Bazilionų vidurinėje mokykloje.    

Lapkričio 25 d. gimnazijos parengto ir vykdomo projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ 

koncerte Baisogalos dvare dalyvavo 12 kl. mokinės B. Gedrimaitė ir J. Leinartaitė (mokyt. J. 

Juozūnienė). 

Lapkričio 26 d. gimnazijos dainavimo mokiniai ir papildomo mokymo skyriaus mergaičių vokalinis 

ansamblis koncertavo Kuršėnų meno mokykloje. Mokinius paruošė mokytojai J. Juozūnienė, R. 

Narkus, B. Smiltinikienė, J. Minkevičiūtė, Ž. Stanelienė. Renginį organizavo mokytoja H. 

Mockienė.  



Lapkričio 29 d. baigiamajame festivalio „Rudens mozaika“ koncerte dalyvavo gimnazijos mišrus 

choras (vadovė R. Daukantaitė), mišrus vokalinis ansamblis ir J. Leinartaitė (mokyt. J. Juozūnienė).  

Gruodžio 3 d. liaudies muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (choro vadovė R. Daukantaitė) dalyvavo 

Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjime koncertų salėje „Saulė“. 

Gruodžio 12 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokinė A. Kardašiūtė (mokyt. J. 

Juozūnienė) IX tarptautiniame festivalyje-konkurse „Skriski, giesmele“ (Šaukėnai, Kelmės r.) tarp 

savo amžiaus grupės solistų laimėjo 2 vietą. 

Gruodžio 15 d. gimnazijos salėje vyko papildomo mokymo skyriaus mokytojų J. Juozūnienės, Ž. 

Stanelienės, N. Vaičiulienės, H. Mockienės, J. Minkevičiūtės dainavimo mokinių kalėdinis 

koncertas. Koncertą vedė 12 klasės mokinė J. Leinartaitė. 

Gruodžio 18 d. gimnazijoje koncertavo 9–12 klasių dainavimo mokiniai ir mišrus choras.  

Gruodžio 18 d. Ch. Frenkelio viloje vykusiame tradiciniame geriausiųjų gimnazijos pianistų 

koncerte dalyvavo papildomo mokymo skyriaus mergaičių vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ž. 

Stanelienės. 

Gruodžio 18 d. mokytojos J. Minkevičiūtės mokiniai (dainavimas, vargonai) koncertavo Šiaulių šv. 

Apašt. Petro ir Pauliaus katedroje. 

Gruodžio 18 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre mokytojos J. Minkevičiūtės mokiniai 

dalyvavo Šiaulių apskrities teisėsaugos darbuotojų adventiniame vakare „Pasitinkant Šv. Kalėdas“. 

Sausio 13 d. Šiaulių m. Skvere prie savivaldybės vykusiame laisvės gynėjų dienos minėjime 

dalyvavo gimnazijos mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė), kuris kartu su miesto pučiamųjų 

orkestru atliko Lietuvos himną. 

Sausio 30 d. II respublikiniame vaikų ir moksleivių dainavimo konkurse, skirtame Algimanto 

Raudonikio kūrybai, kuris vyko Joniškyje, dalyvavo papildomo mokymo skyriaus vokalinis 

mergaičių ansamblis (mokyt. Ž. Stanelienė), 10 kl. mokinė I. Lukytė (mokyt. R. Narkus) ir 12 kl. 

mokinė J. Leinartaitė (mokyt. J. Juozūnienė). J. Leinartaitė tapo konkurso laureate.  

Vasario 9 d. metodinė grupė suorganizavo seminarą muzikos mokytojams „Apie motyvaciją, 

vertinimą ir kūrybą kitaip“, kurį vedė Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja 

I. Šeduikienė ir Garliavos meno mokyklos mokytoja I. Mažuikaitė.  

Vasario 9 d. mokytoja N. Vaičiulienė surengė koncertą Šiaulių lopšelyje-darželyje „Saulutė“. 

Koncerte dalyvavo mokiniai Lukas Brazauskas ir Sofija Esra Kart (mokytoja N. Vaičiulienė).  

Vasario 11 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojo R. Narkaus mokiniai. 

Vasario 12 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime koncertavo mokytojų N. Vaičiulienės ir 

J. Juozūnienės paruošti ansambliai ir mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė).   

Vasario 13 d. Naujosios Akmenės kultūros centre vykusiame renginyje koncertavo 12 klasės 

mokinė J. Leinartaitė (mokytoja J. Juozūnienė).  

Vasario 26 d. 12 klasės mokinės Bernadeta Gedrimaitė ir Justina Leinartaitė dalyvavo Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje „Jubiliejinis poeto, 

žurnalisto, kraštotyrininko Stasio Bulzgio kūrybos vakaras ir knygos „Nepaverskim dykuma 

širdies“ sutiktuvės“ (mokytoja Jurgita Juozūnienė). 

Vasario 26 d. Ch. Frenkelio vilos salėje vykusiame gimnazijos pedagogų koncerte dalyvavo Jurgita 

Juozūnienė, Beata Smiltinikienė, Živilė Stanelienė ir Rita Daukantaitė.   

Kovo 3 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje mokytojų senjorų klubo 

„Šviesa“ surengtame Kovo 11-osios minėjime koncertavo vokalinis merginų ansamblis (mokyt. N. 

Vaičiulienė), solistė G. Petrevičiūtė (mokyt. B. Smiltinikienė). 

Kovo 5 d. IX respublikiniame vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai” Kelmės 

meno mokykloje dalyvavo mokytojų H. Mockienės ir Ž. Stanelienės paruošti mokiniai. Į vertinimo 

komisiją buvo pakviesta mokytoja J. Juozūnienė. I laipsnio diplomais apdovanotos gimnazijos 3 kl. 

mokinės S. Petrulytė ir R. Sabaliauskaitė, laureato diplomus (aukščiausias įvertinimas) parsivežė 

papildomo mokymo skyriaus 4 kl. mokinė L. Jurgutavičiūtė ir 4–5 kl. mergaičių vokalinis 

ansamblis. 



Kovo 6 d. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje vyko respublikinis jaunųjų dainininkų 

konkursas, skirtas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 75-mečiui. Konkurse dalyvavo 

mokiniai J. Leinartaitė, B. Gedrimaitė (mokyt. J. Juozūnienė), G. Šustauskaitė (mokyt. B. 

Smiltinikienė), P. Klangauskas (mokyt. R. Narkus). G. Šustauskaitė laimėjo II laipsnio diplomą, B. 

Gedrimaitė – diplomą, J. Leinartaitei įteikta nominacija „Už geriausiai atliktą lietuvių 

kompozitoriaus originalų kūrinį“, P. Klangauskui – „Už artistiškumą“.   

Kovo 9 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vykusiame respublikiniame 

ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai, dalyvavo J. Juozūnienės vadovaujamas vokalinis ansamblis, kuris laimėjo 1 vietą.  

Kovo 21 d. gimnazijos mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė) dalyvavo V Lietuvos vaikų ir 

jaunimo festivalio-konkurso „Mes Lietuvos vaikai” I turo konkurse „Dagilėlio“ dainavimo 

mokykloje. Kolektyvas apdovanotas I laipsnio diplomu. Choras pakviestas dalyvauti baigiamajame 

konkurso ture Klaipėdoje.  

Kovo 26 d. Šiaulių miesto savivaldybėje koncertavo gimnazijos mišraus choro atstovai (mokyt. R. 

Daukantaitė). 

Balandžio 7 d. mokytoja J. Juozūnienė kartu su mokiniais koncertavo Šiaulių miesto savivaldybėje 

tarybos posėdžio metu. 

Balandžio 8 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo vokalistai. 

Balandžio 9 d. 3 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė dalyvavo konkurse „Muzikos talentų lyga“, kuris 

vyko Vilniuje. Mokyt. H. Mockienė. 

Balandžio 11 d. 3 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė dalyvavo XI populiarios dainos konkurse „Pavasario 

fiesta 2015“, kuris vyko Kaune. Rugilė Sabaliauskaitė pateko į apdovanotų diplomais nugalėtojų 

sąrašą. Mokytoja H. Mockienė. 

Balandžio 15 d. papildomo mokymo skyriaus mergaičių vokalinis ansamblis (vadovė Ž. Stanelienė) 

dalyvavo VII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto vaikų ir moksleivių festivalyje-konkurse „Skambioji 

daina 2015“ Plungėje. Ansamblis laimėjo 1 vietą. 

Balandžio 15 d. Šiaulių miesto moksleivių vokiečių dainos konkurse 9 klasės mokinė G. 

Petrevičiūtė (mokyt. B. Smiltinikienė) konkurse laimėjo 3 vietą. Renginio metu koncertavo svečiai 

iš VDU Muzikos akademijos – prof. S. Martinaitytės studentai. Vakare Šiaulių kultūros centro 

priesalyje įvyko svečių koncertas, skirtas Europos kultūros dienai, miesto visuomenei. Koncerto 

organizatorė mokytoja J. Juozūnienė. 

Balandžio 18 d. 3 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė) dalyvavo 6 respublikiniame 

vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkurse-koncerte „Lakštingalų slėnis 2015“.   

Balandžio 21 d. liaudies muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (choro vadovė R. Daukantaitė) koncertavo 

Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje. 

Balandžio 22 d. gimnazijoje vyko Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo ir piešinių konkursas 

„Tau, mama“. Dainavimo konkurse diplomus gavo papildomo mokymo skyriaus mokinė A. 

Jurevičiūtė (mokyt. N. Vaičiulienė), J. Minkevičiūtės paruoštas 1–3 klasių mergaičių tercetas, E. 

Šlymas (mokyt. B. Smiltinikienė), 1 vietą laimėjo A. Bagūnaitė (mokyt. J. Juozūnienė), 2 vietą – R. 

Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė), 3 vietas – K. Dargužaitė (mokyt. Ž. Stanelienė), duetas R. 

Petravičiūtė ir L. Brazauskas (mokyt. R. Narkus). 

Balandžio 24 d. tarptautiniame M. K. Oginskio konkurse Rietave dalyvavo mokytojos B. 

Smiltinikienės paruošta mokinė G. Šustauskaitė, kuri laimėjo 2 vietą. 

Balandžio 24 d. II respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Dainos sparnais“, kuris 

vyko Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje, dalyvavo mokinės J. Leinartaitė, B. Gedrimaitė, A. 

Kardašiūtė (mokyt. J. Juozūnienė), S. Petrulytė ir papildomo mokymo skyriaus  mergaičių vokalinis 

ansamblis (mokyt. Ž. Stanelienė), 1–3 klasių mergaičių tercetas (mokyt. J. 

Minkevičiūtė). Mokytojos Ž. Stanelienės vadovaujamas ansamblis laimėjo 2 vietą, J. Leinartaitė – 3 

vietą, B. Gedrimaitė – diplomą. 



Balandžio 30 d. Šiaulių AVPK darbuotojams koncertavo mokytoja J. Juozūnienė ir jos parengti 

atlikėjai bei 3 kl. mokinė R. Sabaliauskaitė (mokyt. H. Mockienė).  

Gegužės 8 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko IV tarptautinio P. 

Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso-festivalio edukacinis 

renginys „Kas tan teka per dvarelį“, skirtas Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

auklėtiniams, kuriame koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (choro vadovė R. 

Daukantaitė). 

Gegužės 13 d. papildomo mokymo skyriaus mokinės M. Šaltytė, A. Kardašiūtė, A. Bagūnaitė, G. 

Bartkevičiūtė (mokytoja J. Juozūnienė) su gimnazijos dailininkais dalyvavo filmavime – buvo 

rengiamas projekto „Liūnė Plepaliūnė“ įrašas. 

Gegužės 15 d. kamerinėje salėje „Polifonija“ vykusiame abiturientės M. Mickevičiūtės (mokyt. M. 

Kaubrienė) rečitalyje „Pakeliui su muzika“ dalyvavo 12 kl. mokinė J. Leinartaitė (mokyt. J. 

Juozūnienė). 

Gegužės 18 d. gimnazijos mišrus choras (vadovė R. Daukantaitė) dalyvavo chorų festivalyje „Dainų 

mozaika“ Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje.  

Gegužės 19 d. gimnazijos salėje vyko papildomo mokymo skyriaus dainavimo mokinių koncertas. 

Gegužės 22 d. tarptautinio chorų festivalio-konkurso „Šiauliai Cantat 2015“ svečių koncerte salėje 

„Polifonija“ dalyvavo papildomo mokymo skyriaus mergaičių vokalinis ansamblis (mokyt. Ž. 

Stanelienė) ir gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė). 

Gegužės 23 d. gimnazijos mišrus choras (mokyt. R. Daukantaitė) dalyvavo tarptautiniame chorų 

festivalyje-konkurse „Šiauliai Cantat 2015“, kuris vyko „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje. 

Gegužės 29 d. Ch. Frenkelio viloje vyko baigiamasis pianistų koncertas, kuriame dalyvavo 

mergaičių ansamblis (vadovė Ž. Stanelienė).  

Birželio 4 d. Šiaulių KC priesalyje vyko 12 klasės mokinės J. Leinartaitės koncertas (mokyt. J. 

Juozūnienė,). 

Birželio 5 d. gimnazijos mokslo metų užbaigimo renginyje koncertavo mokytojos N. Vaičiulienės 

vokalinis ansamblis. 

Birželio 13 d. Pakruojo kultūros centre koncertavo 12 kl. mokinė J. Leinartaitė (mokyt. J. 

Juozūnienė) E. Juozapaičio knygos „Pakruojo kraštas ir jo žmonės XX a.  pradžioje. Sibiro 

golgotos“ pristatyme. 

 

Dailės metodinė grupė 

 

Mokytojai: V. Barakauskas, R. Damskis, V. Lesauskienė, L. Narušienė (pirmininkė), J. Šaltė.  

56 mokiniai. 

 

Rugsėjo 12 d. „Šiaulių dienos 2014“ atidarymo eisenoje pagal K. Donelaičio kūrinio „Metų laikai“ 

žiemos epizodą gimnazijos bendruomenės įvaizdį (parnagą) sukūrė L. Narušienė ir J. Šaltė.  

Rugsėjo 13 d. L. Narušienė ir J. Šaltė su mokiniais dalyvavo Palangoje vykusiame renginyje, 

jaunimo alternatyvios mados festivalyje „KILiMAS“, kur pristatė madų kolekcijas „Džinsomanija“ 

ir „ABOriGRA“.   

Rugsėjo 17–19 d. L. Narušienė dalyvavo seminare Turkijoje, kuris vykdomas pagal eTwinning 

projektą. 

Spalio 1–4 d. J. Šaltė dalyvavo seminare Graikijoje pagal eTwinning programą. 

Spalio 9 d. Nacionalinės regionų plėtros agentūros vykdomo projekto „Gifted and Talented 

Childrens Teachers' and Parents' Training (GATE)” delegacijos iš Lietuvos ir užsienio šalių 

susitikimo metu pranešimus pristatė L. Narušienė, J. Šaltė. 

Spalio 10 d. 1–3  klasių dailės programos mokiniai (mokyt. J. Šaltė, L. Narušienė) savo piešinius 

išsiuntė į Japonijoje vykstantį konkursą „World children’s picture contest“. Net du darbai vertintojų 



buvo pastebėti ir pažymėti, tai 1 kl. mokinės A. Atstopaitės piešinys, laimėjęs bronzos medalį, ir 3 

kl. G. Šimkutės darbas, atrinktas Garbės galeriją. Abiejų autorių mokytoja J. Šaltė.  

Spalio 23 d. vyresniųjų klasių dailės programos mokiniai dalyvavo Šiaulių universiteto Dailės 

galerijoje lektoriaus Ramūno Jaro vedamoje atviroje paskaitoje „Performansas ir 

performansiškumas: kas ir kodėl?“. 

Spalio 24 d. mokytojų komanda svečiavosi Kauno dailės gimnazijoje, kur susipažino su 

vykdomomis veiklomis, įrengtomis patalpomis, mokymo baze, pasisėmė patirties. Mokytojai taip 

pat aplankė Kaune vykusias parodas. 

Spalio 29 d. gimnazijoje vyko projekto eTwinning veiklų pristatymas. Savo patirtimi šiame projekte 

pasidalino ir seminaruose Turkijoje bei Graikijoje dalyvavusios mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė. 

Lapkričio 4 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje studentų atstovybės komandinio darbo mokymuose 

dalyvavo 9–12 klasių dailės mokiniai. Mokinius lydėjo L. Narušienė ir J. Šaltė. 

Lapkričio 5 d. 9–12 klasių mokinių komanda (mokyt. L. Narušienė) dalyvavo Šiaulių apskrities 

ekologinių ir pilietinių idėjų projekte „Susitinkam po reklamos“, kuris vyko Šiaulių kultūros centre.  

Lapkričio 10 d. UAB „Rūta“ kavinėje įvyko renginys „Teatras? ...Spalvos ir garsai“. Renginio metu 

3 klasės dailininkai (mokyt. J. Šaltė) kartu su papildomo mokymo skyriaus mokiniais pristatė 

parengtą mini spektaklį su mirioramomis.  

Lapkričio 13 d. Šiaulių universiteto gimnazijos organizuoto respublikinio festivalio-konkurso 

Daina.LT 2014 finaliniame renginyje Forum Cinemas kino salėje dalyvavo 12 kl. mokinė S. 

Miežytė su mokytoja J. Šalte ir kūrybinės grupės nariai N. Latovinas, 11 kl., I. Lukytė, 10 kl. 

Lapkričio 20 d. 3 klasės mokiniai, mokytoja J. Šaltė su kūrybine muzikine programa (miriorama) 

kartu su papildomo mokymo skyriaus 4–5 klasių mokinėmis pasirodė Šiaulių r. Bazilionų 

vidurinėje mokykloje.    

Lapkričio 20 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta gimnazijos mokinių dailės kūrybinių 

darbų paroda „Rudens mozaika“.  

Lapkričio 28 d. respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Angelo žinia“, kurį organizavo 

Raseinių r. Šiluvos gimnazija, dalyvavo gimnazijos mokinių dailės darbai (mokyt. L. Narušienė, J. 

Šaltė, V. Barakauskas). 11 klasės mokinės G. Urmonaitės (mokyt. L. Narušienė) darbas laimėjo 3, 

vietą, o 3 klasės mokinės R. Vaicekauskaitės (mokyt. J. Šaltė) – rėmėjų specialųjį prizą.  

Lapkričio 29 d. šiuolaikinio meno festivalyje „VIRUS ‘19“ „VIRUS MADOJE“ mokiniai pristatė 

devynių modelių avangardinę kolekciją „ABOriGRA“, kurią paruošti ir pristatyti padėjo mokytojos 

J. Šaltė ir L. Narušienė. 

Gruodžio 5 d. 12 klasės mokinė S. Miežytė (mokyt. J. Šaltė) dalyvavo Lietuvos jaunųjų fotografijos 

menininkų konkurso baigiamajame renginyje Vilniuje, kur vyko seminaras ir laureatų 

apdovanojimai. S. Miežytės darbai pateko į laureatų sąrašą.   

Gruodžio 5 d. pradinių klasių mokiniai su mokytoja L. Narušienė dalyvavo miesto eglučių puošimo 

šventėje. 

Gruodžio 16 d. dailės programos mokiniai dalyvavo susitikime su knygų iliustracijų kūrėju P. 

Juodišiumi.   

Sausio 12 d. J. Šaltės vadovaujama mokinių komanda įsitraukė į „eTwinning“ programos dailės 

projektą „The colour in my town buildings and frontages“ („Spalva mano miesto pastatuose ir 

fasaduose“), kuriame dalyvauja panašaus tipo Ispanijos, Turkijos ir Lenkijos mokyklos. Projekto 

logotipo kūrimo konkurse nugalėjo 10 kl. mokinės G. Černenkaitės sukurtas logotipas. 

Sausio 20 d. 11, 12 klasių dailės mokiniai stebėjo ŠU magistrantų darbų pristatymą Šiaulių dailės 

galerijoje. Su mokiniais dalyvavo mokytojai L. Narušienė, V. Lesauskienė, V. Barakauskas.  

Sausio 22 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 1–3 klasių keramikos būrelio (mokyt. J. Šaltė, L. 

Narušienė) paroda „Sudie, Kalėdų eglute“. 

Sausio 23 d. gimnazijoje atidaryta 12 klasės mokinės V. Švobaitės (mokyt. V. Lesauskienė) 

fotografijos darbų paroda „Ruduo sutiko žiemą“, o Šiaulių universiteto bibliotekos kavinėje „Post 

Scriptum“ – paroda „Šaltas Baltijos rytas“. 



Vasario 4 d. 12 kl. mokinė G. Urmonaitė dalyvavo Lietuvos mokinių dailės olimpiados antrajame 

(miesto) etape, kuris vyko Šiaulių Gegužių progimnazijoje (mokyt. L. Narušienė). 

Kovo 3 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko gimnazijos pedagogų komandos organizuota tarptautinė 

tarpdalykinė konferencija „Atrask spalvų pasaulį su Vincentu van Gogu“. Pranešimus pristatė L. 

Narušienė ir J. Šaltė. Kūrybines dirbtuves renginio dalyviams pravedė mokytojas V. Barakauskas. 

Kovo 10 d. mokiniai I. Bieliauskaitė, J. Ručinskas, G. Urmonaitė (mokytoja L. Narušienė) gavo 

pažymėjimus už dalyvavimą respublikiniame 9–12 klasių mokinių meninių-mokslinių darbų 

konkurse „Meilės koordinatės“, kurį organizavo VDU Katalikų teologijos fakultetas. 

Kovo 11 d. respublikiniame mokinių piešinių konkurse „Ornamentas“, kurį organizavo Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnazija, 12 kl. mokinė I. Bieliauskaitė laimėjo 3 vietą (mokyt. L. 

Narušienė).  

Kovo 12 d. Trakų gatvės galerijoje atidaryta 12 klasės mokinės S. Miežytės (mokyt. J. Šaltė) 

fotografijos paroda „Mūsų kūniškumas“. 

Kovo 16 d. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos 1 aukšto galerijoje atidaryta personalinė 

mokytojos Vilijos Lesauskienės kūrybinių darbų paroda „Kitoks pasaulis“. 

Kovo 21 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre buvo apdovanoti padėkos raštais ir 

atminimo dovanėlėmis Lietuvos mokinių keramikos konkurso „Mano kiemo aitvaras“ nugalėtojai. 

Tarp apdovanotų mokinių – 1 klasės mokinė Rugilė Pumputytė (mokytoja Justina Šaltė) už darbą 

„Lekiantis aitvaras“. 

Kovo 26 d. parduotuvės „Skizze“ galerijoje atidaryta mokytojų L. Narušienės ir J. Šaltės pradinių 

klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „V. van Gogo įkvėpti“.  

Kovo 30 d. mokytojai L. Narušienė, J. Šaltė, V. Barakauskas pravedė Šiaulių regiono mokytojams 

renginį „Jausk. Būk. Čia. Dabar.“, skirtą meno edukacijos kultūros erdvėse savaitei „Menų dūzgės“. 

Balandžio 9 d. mokytojų komanda L. Narušienė, J. Šaltė ir V. Barakauskas dalyvavo kultūros 

edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ baigiamajame renginyje Kultūros ministerijoje. Gimnazijos 

mokytojai parsivežė UPC direktoriaus padėką gimnazijai už iniciatyvą ir bičiulystę įgyvendinant 

sumanymą.     

Balandžio 12 d. pažymint 140-ąsias M. K. Čiurlionio ir 250-ąsias M. K. Oginskio gimimo metines 

Kaune Girstučio kultūros ir sporto centre įvyko Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus 

Akvarelininkų sekcijos inicijuotos akvarelės parodos „Sąskambiai ir atspindžiai“ atidarymas. Greta 

pripažintų ir gerai žinomų akvarelės meistrų parodoje demonstruoti ir gimnazijos mokytojų J. Šaltės 

ir V. Barakausko darbai.   

Balandžio 16 d. mokytoja J. Šaltė su 3 klasės mokiniais pristatė programą su miriorama Šiaulių 

logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje surengtoje šventėje „Prisiminus Velykėles“. 

Balandžio 16 d. mokiniai, vadovaujami mokytojų L. Narušienės ir J. Šaltės, dalyvavo 

respublikiniame jaunųjų dizainerių alternatyvaus meno konkurse-festivalyje „Savitas stilius 2015“, 

kuris vyko ŠPRC. Gimnazijos mokinių kolekcija „ABOriGRA“ apdovanota 2 vietos diplomu, o 

geriausio modelio rinkimuose 10 klasės mokinė G. Gelžinytė laimėjo 3 vietą. 

Balandžio 22 d. gimnazijoje vyko Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo ir piešinių konkursas 

„Tau, mama“. Renginio metu buvo apdovanoti piešinių konkurso 1–3 vietų laimėtojai, tarp kurių ir 

mūsų gimnazijos mokytojų J. Šaltės ir L. Narušienės mokiniai. 

Balandžio 24 d. mokinės K. Ubavičiūtė, S. Tarasevičiūtė, G. Krivickaitė, G. Urmonaitė (mokytoja 

J. Šaltė), dalyvavusios piešinių konkurse „Kaip delfinai ir banginiai gyvena laisvėje“, organizatorių 

kvietimu lankėsi koncertų salėje „Saulė“ vykusiame I. Aksionovo koncerte. 

Gegužės 7 d. IV tarptautinio P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių 

konkurso-festivalio atidarymo metu vyko mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė suorganizavo meninę 

akciją „Supinkim margą tautų juostą“ prie P. Višinskio paminklo. 

Gegužės 14 d. 2 klasės mokiniai su mokytojomis V. Šuipiene ir L. Narušiene lankėsi Šiaulių 

universiteto Stasio Gliaudžio gamtos muziejuje. 



Gegužės 22 d. Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje Lietuvos avangardinio meno 

festivalyje „Aš kitoks“ mokiniai pristatė dvi sukurtas kolekcijas (mokyt. L. Narušienė, J. Šaltė). 

Gegužės 25 d. mokytoja L. Narušienė kartu su biologijos mokytoja  A. Vaičiūniene suorganizavo 

tarpmokyklinį ekologinį žygį „Aplink Talkšą“.  

Birželio 3 d. Rėkyvoje vyko 9–11 klasių mokinių dailės pleneras (mokytojai V. Barakauskas, L. 

Narušienė, J. Šaltė). 

Birželio 8 d. pasirašyta sutartis dėl programos Erasmus+ projekto K1 gauto finansavimo. Projekto 

koordinatorė L. Narušienė. Numatyti 4 mobilumai į Ispaniją, Islandiją ir UK.  

Birželio 9 d. mokiniai N. Latovinas ir M. Ričkus, lydimi dailės mokytojos L. Narušienės, dalyvavo 

projekto „Verslo ir amatų akademija“ idėjų ir veiklų pristatyme Šiaulių rajono viešosios bibliotekos 

Gruzdžių filiale.  

Birželio 10 d. I rūmų koridoriaus erdvėje ŠPRC interjero dizaino specialybės mokinės A. 

Strelkauskytė, I. Stonytė ir M. Valčiukaitė užbaigė praktinį darbą freską „Egipto muzikantai“ 

(praktikos vadovė mokytoja L. Narušienė). 

Liepos 12–18 d. gimnazijos dailės mokytojai L. Narušienė, V. Barakauskas, J. Šaltė dalyvavo VI 

akvarelininkų ir kalvių plenere Užventyje. 

Rugpjūčio d. mokytojos L. Narušienė ir J. Šaltė dalyvavo mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose 

Islandijoje pagal Erasmus+ K1 programą.  

 

Fortepijono metodinė grupė 

 

Mokytojos: M. Kaubrienė (pirmininkė), L. Mameniškytė, O. Popova, D. Šulcaitė. 

15 mokinių.  

 

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių šventei bei gimnazijos 75-ečiui skirtame renginyje grojo gimnazijos 

papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė).   

Spalio 20 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos ir papildomo mokymo skyriaus pianistai, 

kuriuos paruošė mokytojos A. Abromavičienė, I. Brūzgienė, K. Juciūtė, I. Tautkuvienė, L. 

Mameniškytė, V. Daknienė, M. Kaubrienė, N. Gotalskaja, R. Sližienė. 

Spalio 24 d. Alytuje vykusiame IV respublikiniame jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalyje-

konkurse „Atlėk, sakale“ dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4 kl. mokinė I. 

Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė) mišraus ansamblio (trio) sudėtyje. Trio surinko maksimalų balą ir 

laimėjo 1 vietą bei pelnė konkurso taurę. Ansamblis taip pat apdovanotas už originaliausią lietuvių 

autoriaus kūrinio interpretaciją. 

Lapkričio 6 d. festivalyje „Rudens mozaika“ solistų varžytuvėse 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė 

(mokyt. M. Kaubrienė) akompanavo atlikėjai J. Leinartaitei, kuri buvo atrinkta dalyvauti 

baigiamajame festivalio-konkurso koncerte. 

Lapkričio 10 d. UAB „Rūta“ kavinėje įvyko renginys „Teatras? ...Spalvos ir garsai“. Renginio metu 

3 klasės dailininkai (mokyt. J. Šaltė) kartu su papildomo mokymo skyriaus mokiniais (mokyt. J. 

Juozūnienė, R. Sližienė) pristatė parengtą mini spektaklį su miriorama.  

Lapkričio 11 d. Ch. Frenkelio viloje vykusiame Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuotame 

renginyje „Kūrybiniai rudenys“ dalyvavo 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė (mokyt. Kaubrienė). 

Lapkričio 12 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusio projekto 

„Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis“ renginyje koncertinius numerius atliko gimnazijos 

papildomo mokymo skyriaus mokinės I. Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė), A. Marcinkevičiūtė, A. 

Bagūnaitė (mokyt. R. Sližienė). 

Lapkričio 19 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru dalyvavo M. 

Mickevičiūtė, 12 kl. (mokyt. M. Kaubrienė). Koncertą vedė mokytoja R. Sližienė. 

Lapkričio 26 d. koncerte Kuršėnų meno mokykloje mokiniams akompanavo 12 klasės mokinė M. 

Mickevičiūtė (mokyt. M. Kaubrienė).  



Lapkričio 28 d. gimnazijoje vykusio seminaro „Muzikinių gebėjimų ugdymas atlikėjo raiškos 

pamokoje“ metu meistriškumo pamokose, kurias vedė pianistas A. Puodžiukas, dalyvavo mokytojų 

I. Tautkuvienės, I. Brūzgienės, N. Gotalskajos, R. Sližienės, L. Mameniškytės ir M. Kaubrienės 

paruošti mokiniai. 

Gruodžio 10 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokiniams 

koncertavo gimnazijos ir papildomo mokymo skyriaus mokiniai. Koncertą organizavo mokytoja M. 

Kaubrienė. 

Gruodžio 12 d. gimnazijos salėje įvyko tradicinis pianistų koncertas „Švenčių belaukiant“, kurį 

organizavo metodinės grupės pirmininkė M. Kaubrienė. Koncerte dalyvavo 1–3 klasių solistai ir 

ansambliai.  

Gruodžio 18 d. Ch. Frenkelio viloje įvyko tradicinis geriausiųjų gimnazijos pianistų koncertas. 

Mokinius paruošė mokytojos N. Gotalskaja, I. Tautkuvienė, L. Mameniškytė, M. Kaubrienė, O. 

Popova, V. Daknienė, I. Brūzgienė. 

Vasario 6 d. III respublikiniame instrumentinių ansamblių konkurse „Karamelė“, vykusiame 

Kelmės meno mokykloje, fortepijoninis duetas A. Dambrauskaitė ir A. Leščinskytė (3 kl., mokyt. 

K. Juciūtė) apdovanotas diplomu.  
Vasario 7 d. 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė (mokyt. M. Kaubrienė) dalyvavo tarptautiniame 

pianistų konkurse Valetos mieste (Malta). Savo amžiaus grupėje Medeinė laimėjo 2 vietą. 

Vasario 13 d. gimnazijoje įvyko pianistų 2–3 klasių mokinių Etiudų konkursas. Laureatėmis tapo 3 

klasės mokinės A. Dambrauskaitė (mokyt. K. Juciūtė), A. Leščinskytė (mokyt. I. Tautkuvienė), G. 

Roduner (mokyt. L. Mameniškytė), E. Samuilytė (mokyt. M. Kaubrienė), diplomantu – 2 klasės 

mokinys A. Samuilis (mokyt. I. Tautkuvienė). 

Vasario 25 d. gimnazijoje vyko metodinės grupės organizuotas papildomo mokymo skyriaus 4–6 

klasių mokinių Etiudų konkursas. Absoliučiai geriausiai pasirodė 6 kl. mokinys Boris Kim (mokyt. 

O. Popova). Laureatėmis tapo A. Bagūnaitė, A. Marcinkevičiūtė (mokyt. R. Sližienė), G. Masėnaitė 

(O. Popova), A. Leščinskytė (mokyt. I. Tautkuvienė), diplomantėmis – A. Lesnickaitė (K. Juciūtė), 

K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė), B. Ulytė (L. Mameniškytė), F. Pratkelytė (M. Kaubrienė). 

Vasario 26 d. Ch. Frenkelio vilos salėje koncertavo metodinės grupės mokytojai Laimutė 

Mameniškytė, Marija Kaubrienė, Violeta Daknienė, Kristina Juciūtė, Irina Tautkuvienė, Dominykas 

Girčius. Koncerto „Muzikos spalvos“ iniciatorė ir organizatorė mokytoja I. Tautkuvienė. Renginį 

vedė Raimonda Sližienė.   

Kovo 5–6 d. gimnazijos pianistai dalyvavo Klaipėdoje vykusiame XXXIV EPTA seminare-

praktikume. Renginyje koncertavo mokytojai L. Mameniškytė ir D. Girčius, seminare, kurį vedė 

Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijos docentas Toms Ostrovskis, dalyvavo 12 klasės 

mokinė M. Mickevičiūtė (mokytoja M. Kaubrienė). 

Kovo 7 d. VI Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurso „Šypsenėlė“ I 

ture, kuris vyko Šiaulių Dainų muzikos mokykloje, dalyvavo mokytojų I. Tautkuvienės ir K. 

Juciūtės mokiniai. 4 klasės mokinės I. Tautkutė ir A. Lesnickaitė atrinktos į konkurso II turą, kuris 

vyks Vilniuje. Vertinimo komisijoje dirbo mokytoja L. Mameniškytė.  

Kovo 12–14 d. 5 klasės mokinė K. Kaučikaitė (mokyt. R. Sližienė) dalyvavo VI tarptautiniame 

lenkų fortepijoninės muzikos konkurse-festivalyje, skirtame F. Šopenui, kuris vyko Naujosios 

Vilnios muzikos mokykloje. 

Kovo 13 d. gimnazijos salėje vyko koncertas „Pavasarinis šėlsmas – 2015“, kuriame dalyvavo 

papildomo mokymo skyriaus 5 klasės mokiniai.   

Kovo 21 d. Vilniuje vykusiame VI Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos 

konkurse „Šypsenėlė“ dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4 klasės mokinės I. 

Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė) ir A. Lesnickaitė (mokyt. K. Juciūtė). 

Balandžio 1 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaulių miesto ir 

regiono muzikos mokyklų fortepijono mokytojų seminaras-susitikimas „Informacijos išteklių 

panaudojimas muzikos pamokose, taikant elektronines paslaugas“. Renginio metu gimnazijos 



mokytoja M. Kaubrienė pristatė pranešimą „Naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų 

ieškojimas, bendrų projektų aptarimas“.        

Balandžio 16 d. gimnazijos salėje surengta mokinių, vykstančių į įvairius konkursus, muzikinė 

popietė. Mokinius paruošė mokytojos L. Mameniškytė, I. Tautkuvienė. 

Balandžio 23 d. tarptautiniame M. K. Oginskio konkurse Rietave dalyvavo mokytojų L. 

Mameniškytės ir I. Tautkuvienės mokiniai: M. Štabokaitė, G. Roduner, I. Tautkutė, A. Leščinskytė. 

Mokinės M. Štabokaitė (mokyt. L. Mameniškytė) ir I. Tautkutė (mokyt. I. Tautkuvienė) laimėjo 3 

vietas, o kitos dvi atlikėjos gavo diplomus.  

Balandžio 23 d. Radviliškio muzikos mokykloje vykusiame III respublikiniame pianistų konkurse 

„Čiurlionio jūra“ dalyvavo mokytojos M. Kaubrienės mokiniai. Gimnazijos 3 klasės mokinė E. 

Samuilytė laimėjo 3 vietą, papildomo mokymo skyriaus mokiniai V. Aksomaitis (5 kl.) – 2 vietą ir 

F. Pratkelytė (6 kl.) – 3 vietą.  

Gegužės 5–7 d. Vilniaus dešimtmetėje Dvariono muzikos mokykloje vykusiame IV 

respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Musica amabile“ dalyvavo mokytojos R. Sližienės 

papildomo mokymo skyriaus mokinės K. Kaučikaitė, A. Bagūnaitė ir A. Marcinkevičiūtė. K. 

Kaučikaitė laimėjo 2 vietą.  

Gegužės 13 d. papildomo mokymo skyriaus mokinės A. Marcinkevičiūtė, A. Bagūnaitė (mokytoja 

R. Sližienė) dalyvavo filmavime – buvo rengiamas projekto „Liūnė Plepaliūnė“ įrašas. 

Gegužės 10 d. Pakruojo dvare įvyko projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncertas, 

kuriame dalyvavo įvairiais instrumentais grojantys bei dainuojantys gimnazijos ir papildomo 

mokymo skyriaus mokiniai. Koncertą vedė mokytoja I. Tautkuvienė.   

Gegužės 28 d. mokytoja R. Sližienė surengė savo mokinių koncertą „Sveika, vasara“ Trakų gatvės 

galerijoje. 

Gegužės 29 d. Ch. Frenkelio viloje vyko baigiamasis pianistų koncertas. Programą sudarė mokytoja 

M. Kaubrienė, koncertą vedė mokytoja R. Sližienė. 

Birželio 5 d. gimnazijos mokslo metų užbaigimo renginyje koncertavo mokytojos L. Mameniškytės 

mokiniai. 

Birželio 13 d. Pakruojo kultūros centre E. Juozapaičio knygos „Pakruojo kraštas ir jo žmonės XX a.  

pradžioje. Sibiro golgotos“ pristatyme koncertavo papildomo mokymo skyriaus 6 kl. mokinė G. 

Mikšytė, 12 kl. mokinė M. Mickevičiūtė (mokyt. M. Kaubrienė). 

Kovo 19 d. gimnazijos salėje vyko papildomo mokymo skyriaus mokinių koncertas „Pavasarinis 

šėlsmas“, kuriame dalyvavo 6–7 klasių mokiniai. 

Kovo 27 d. gimnazijos salėje surengtas baigiamasis ,,Pavasarinio šėlsmo“ koncertas. 

 

Gitaros metodinė grupė 

 

Mokytojai: M. Būda (pirmininkas), R. Gaubas, K. Radavičius. 

15 mokinių. 

 

Spalio 1 d. ŠU leidykla išleido mokytojo R. Gaubo parengtą knygą „Populiariosios muzikos teorijos 

ir harmonijos pagrindai“ su CD. 

Spalio 1 d. Šiaulių socialinių paslaugų centre koncertavo mokiniai K. Stučkus (11 kl., mokyt. M. 

Būda) ir M. Ričkus (12 kl., mokyt. K. Radavičius).   

Lapkričio 6 d. Panevėžyje vykusiame IV Lietuvos jaunimo dainuojamosios poezijos konkurse-

festivalyje „Mano senas drauge“ ansamblis „Gitaristai ant platformos“ (mokyt. M. Būda) laimėjo 1 

vietą. 

Lapkričio 11 d. Ch. Frenkelio viloje vykusiame Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuotame 

renginyje „Kūrybiniai rudenys“ dalyvavo ansamblis „Gitaristai ant platformos“ (mokyt. M. Būda). 



Lapkričio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės salėje Šiaulių mero taurės „Šiaulių sveikuolis – 2014“ 

vienuoliktojo konkurso apdovanojimų ceremonijoje koncertavo mokinių ansamblis „Gitaristai ant 

platformos“ (mokyt. M. Būda).  

Lapkričio 27 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos gitaristai. 

Gruodžio 9 d. mokinių koncertą Šiaulių sanatorinėje mokykloje organizavo mokytojas M. Būda 

kartu su A. Povilaičiu. 

Vasario 11 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojo M. Būdos mokiniai. 

Vasario 26 d. Ch. Frenkelio vilos salėje gimnazijos mokytojų koncerte dalyvavo Marius Būda ir 

mokinys S. Aleknavičius (12 kl., mokyt. K. Radavičius).   

Kovo 10 d. Naisių kultūros centre koncertavo mokiniai S. Aleknavičius, M. Milašauskas, G. Šutkus 

(mokyt. M. Būda, K. Radavičius).  

Kovo 22 d. grupė „Gitaristai ant platformos“ (mokyt. M. Būda) dalyvavo Pasaulinės geriamo 

vandens dienos minėjimo renginyje PC „Saulės miestas“.  

Balandžio 8 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gitaristai. 

Birželio 2 d. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventėje koncertavo M. Kerežius 

(mokyt. R. Gaubas). 

Birželio 4 d. Šiaulių KC priesalyje surengtame 12 klasės mokinės J. Leinartaitės koncerte dalyvavo 

instrumentinė grupė (mokyt. M. Būda).  

Birželio 5 d. gimnazijos mokslo metų užbaigimo renginyje koncertavo mokytojo M. Būdos 

mokiniai. 

Birželio 9 d. mokinys M. Ričkus (mokyt. K. Radavičius) dalyvavo projekto „Verslo ir amatų 

akademija“ idėjų ir veiklų pristatyme Šiaulių rajono viešosios bibliotekos Gruzdžių filiale.  

 

Liaudies instrumentų metodinė grupė  

 

Mokytojai: L. Andriuškienė, A. Bernotas, R. Marozienė (vaiko auginimo atostogose), R. 

Vaišnorienė (pirmininkė).  

15 mokinių. 

 

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių šventei bei gimnazijos 75-ečiui skirtame renginyje koncertavo kanklių 

ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė).   

Rugsėjo 12 d.  gimnazijos kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) ir mokinys J. Dudnikas 

(mokyt. A. Bernotas) dalyvavo „Šiaulių dienos 2014“ renginiuose, grojo socialdemokratų 

surengtoje akcijoje. 

Spalio 7 d. naująjį koncertų sezoną „Muzikiniai eskizai“ UAB „Rūta“ kavinėje pradėjo gimnazijos 

liaudininkai (mokyt. R. Vaišnorienė ir A. Bernotas). 

Spalio 10 d. mokytojos R. Vaišnorienės paruoštas kanklių ansamblis, mokinys J. Dudnikas (mokyt. 

A. Bernotas) koncertavo ŠPRC Statybos ir mechanikos skyriaus Mechanikos sektoriaus 50-ečiui 

skirtame minėjime. 

Lapkričio 6 d. Kuršėnų meno mokykloje vykusiame Respublikiniame muzikos bei meno mokyklų 

liaudies instrumentų pedagogų seminare-praktikume „Jaunųjų atlikėjų sėkmingo pasiruošimo 

konkursams specifika“ dalyvavo mokytojai R. Vaišnorienė, A. Bernotas, L. Andriuškienė su savo 

mokiniais. 

Lapkričio 7 d. gimnazijos mokytojai R. Vaišnorienė ir A. Bernotas dalyvavo seminare 

„Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos 

erdvėje“ Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje. 

Lapkričio 19 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru dalyvavo 

kanklių ansamblis Arvilė Vaitkevičiūtė, Roberta Petraitytė, 11 kl. ir Odeta Šidlauskaitė, 10 kl. 

(mokyt. R. Vaišnorienė). 

Lapkričio 25 d. Baisogalos dvare koncertavo O. Šidlauskaitė, R. Petraitytė (mokyt. R. Vaišnorienė). 



Gruodžio 3 d. liaudies muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. Vaišnorienė ir R. Daukantaitė) 

dalyvavo Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjime koncertų salėje „Saulė“. 

 Gruodžio 18 d. gimnazijos 10–11 klasių kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo 

parodos „Vytautui-Vincentui Timinskui atminti“ atidaryme Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje.   

Gruodžio 18 d. liaudies instrumentų metodinė grupė surengė Advento popietę. 

Gruodžio 23 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje koncertavo mokytojos L. Andriuškienės 

vadovaujamas papildomo mokymo skyriaus folklorinis ansamblis. 

Vasario 9 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ koncerte dalyvavo Arvilė Vaitkevičiūtė 

(mokytoja R. Vaišnorienė).  

Vasario 12 d. gimnazijos bendruomenės Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime koncertavo 

mokytojos R. Vaišnorienės paruoštas ansamblis.  

Vasario 13 d. Šiaulių Avižonio regos centre koncertavo L. Žalytė, R. Petraitytė, A. Vaitkevičiūtė, 

O. Šidlauskaitė, G. Gelžinytė. Merginas lydėjo mokytoja R. Vaišnorienė. 

Vasario 12 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Salduvė“ koncertavo 11 klasės mokinė A. Vaitkevičiūtė 

(mokyt. R. Vaišnorienė). 

Vasario 14 d. gimnazijoje įvyko liaudies instrumentų metodinės grupės suorganizuotas XII 

respublikinio J. Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurso zoninis turas. 

Vasario 26 d. Ch. Frenkelio vilos salėje koncertavo gimnazijos pedagogų koncerte dalyvavo R. 

Vaišnorienė, R. Marozienė ir L. Andriuškienė.   

Kovo 4 d. socialinio partnerio Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ organizuotame renginyje 

„Kaziuko mugė“, kuris vyko Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriuje, grojo 

kanklininkių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė). 

Kovo 6 d. kanklininkių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo ŠU Edukologijos fakulteto 

magistro diplomų įteikimo šventėje.    

Kovo 7–8 d. gimnazijos mokiniai O. Šidlauskaitė, G. Gelžinytė (10 kl.), R. Petraitytė ir A. 

Vaitkevičiūtė (11 kl.), papildomo mokymo skyriaus mokinė O. Bliūdžiūtė (4 kl.) dalyvavo XII Jono 

Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurse Vilniuje. Visi konkurso dalyviai grįžo su 

apdovanojimais: 2 vietą laimėjo – O. Šidlauskaitė ir R. Petraitytė, 3 vietą – G. Gelžinytė ir A. 

Vaitkevičiūtė, laureato diplomą – O. Bliūdžiūtė. Merginas konkursui paruošė mokytoja R. 

Vaišnorienė, koncertmeisteriai D. Šulcaitė ir D. Girčius.  

Kovo 10 d. Kovo 11-osios minėjime-koncerte dalyvavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ 

(vadovės R. Vaišnorienė, R. Daukantaitė). 

Kovo 12 d. kanklininkių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo tautodailininkės Virginijos 

Šimkienės parodos atidaryme Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. 

Kovo 27 d. gimnazijos kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo restorane „Arka“. 

Kovo 28 d. Liaudies instrumentų orkestras (mokyt. R. Vaišnorienė) dalyvavo šv. Teresės minėjime 

Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. 

Balandžio 8 d. Šiaulių l/d „Berželis“ koncertavo mokytojos R. Vaišnorienės vadovaujamos 

gimnazijos kanklininkės. 

Balandžio 8 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos liaudininkai, vokalistai, gitaristai. 

Balandžio 14 d. gimnazijos kanklininkių ansamblis (mokytoja R. Vaišnorienė) koncertavo ŠU 

bibliotekoje vykusio teisinių žinių konkurso „Temidė“ dalyviams ir vertinimo komisijai. 

Balandžio 21 d. liaudies muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. Vaišnorienė ir R. Daukantaitė) 

koncertavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje. 

Balandžio 24 d. kanklių trio „Aušrinė“ (vadovė R. Vaišnorienė) ir A. Jankus (birbynė) koncertavo 

Rygoje.   

Balandžio 30 d. gimnazijos kanklių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) koncertavo ŠPRC Prekybos 

ir verslo skyriuje. 



Gegužės 7 d. IV tarptautinio P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių 

konkurso-festivalio atidarymo metu vyko meninė akcija „Supinkim margą tautų juostą“ prie P. 

Višinskio paminklo. Koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. Vaišnorienė 

ir R. Daukantaitė), vaikų folklorinis ansamblis (vadovai L. Andriuškienė ir A. Bernotas). Vakare 

Šiaulių šv. apaštalų katedroje vyko pirmasis festivalio koncertas, kuriame koncertavo kanklių 

ansamblis, kanklių trio „Aušrinė“ ir Liaudies instrumentų orkestras (vadovė R. Vaišnorienė).  

Gegužės 8 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko IV tarptautinio P. 

Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso-festivalio edukacinis 

renginys „Kas tan teka per dvarelį“, skirtas Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

auklėtiniams, kuriame koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės R. 

Vaišnorienė ir R. Daukantaitė). 

Gegužės 10 d. IV tarptautinio P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių 

konkurso-festivalio koncerte Šeduvos bažnyčioje koncertavo birbynininkai A. Bernotas ir A. 

Jankus. 

Gegužės 10 d. IV tarptautinio P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių 

konkurso-festivalio uždarymo koncerte koncertų salės „Saulė“ Vitražų salėje koncertavo liaudiškos 

muzikos ansamblis „Jovarėlis“. 

Birželio 2 d. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventėje koncertavo S. Livanaitė. 

Birželio 7 d. 10-11 klasių kanklininkių ansamblis (mokytoja R. Vaišnorienė) dalyvavo festivalyje 

Molėtuose. 

Birželio 23 d. gimnazijos kanklininkių ansamblis (mokyt. R. Vaišnorienė) dalyvavo Joninių 

koncerte PC „Akropolis“.  

 

Muzikinio teorinio paruošimo metodinė grupė 

 

Mokytojai: R. Abukevičius, J. Narkienė (pirmininkė), S. Petrauskaitė. 

 

Vasario 7 d. mokytojas R. Abukevičius lydėjo gimnazijos mokinių komandą į Vilnių, kur lankėsi 

LMTA, parodų centre Litexpo, Kongresų rūmuose. 

Balandžio 15 d. XIII Lietuvos konservatorijų ir menų mokyklų mokinių solfedžio konkurse 

dalyvavo gimnazijos mokinės G. Šustauskaitė, O. Šidlauskaitė (mokyt. S. Petrauskaitė), M. 

Mickevičiūtė, R. Matuliokaitė (mokyt. J. Narkienė). Mokytojos J. Narkienės paruoštos mokinės 

laimėjo antrąsias vietas. 

 

Papildomo mokymo skyriaus bendrojo fortepijono metodinė grupė 

 

Mokytojos: A. Abromavičienė, I. Brūzgienė, V. Daknienė, L. Filimonenko, N. Gotalskaja, K. 

Juciūtė, R. Sližienė (pirmininkė), I. Tautkuvienė. 

 

Gruodžio 2 d. gimnazijos salėje vyko papildomo mokymo skyriaus bendrojo fortepijono mokinių 

koncertas „Muzikiniai eskizai“, kurį organizavo ir vedė mokytoja R. Sližienė. 

Vasario 25 d. UAB „Rūta“ kavinėje vyko mokytojos R. Sližienės mokinių koncerte „Pasimatymas 

su Šopenu“ grojo bendrojo fortepijono mokiniai.  

 

Pradinio ugdymo metodinė grupė 

 

Mokytojos: R. Gudmonienė, A. Mockuvienė (pirmininkė), V. Šuipienė. 

69 mokiniai.  

 



Rugsėjo 6 d. 2 klasės bendruomenė (mokyt. V. Šuipienė) jau trečiąjį kartą rinkosi prie Talkšos 

ežero į tradicija tapusią šeimų sporto šventę „Mama, tėtis ir aš“. 

Rugsėjo 10 d. įvyko 1 klasės mokinių tėvų susirinkimas. 

Spalio 5 d. 1 klasės mokiniai kartu su savo tėveliais ir šeimos nariais smagiai žaisdami, 

sportuodami, bendraudami tarpusavyje praleido sekmadienio popietę Radviliškio rajone įsikūrusioje 

kaimo turizmo sodyboje „Pušyno vila“.   

Spalio 6–10 d. pradinių klasių mokiniai (mokyt. R. Gudmonienė, V. Šuipienė, A. Mockuvienė) 

„Rudenėlio“ šventės metu surengė kūrybinių darbų, pagamintų iš rudens gėrybių, parodą, 

sukurtomis kompozicijomis papuošė gimnazijos aplinką, vaišinosi prie gausiai valgiais padengtų 

stalų.   

Spalio 9 d., minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną, gimnazijos 2–3 klasių mokiniai lankėsi katinų 

muziejuje (mokyt. V. Šuipienė, A. Mockuvienė).  

Lapkričio 14 d. 1–3 klasių mokiniai su mokytojomis R. Gudmoniene, V. Šuipiene, A. Mockuviene 

lankėsi Šiaulių dramos teatre, kur stebėjo pagal švedų vaikų rašytojos A. Lindgren kūrinį „Emilis iš 

Lionebergos“ Vilniaus kamerinio teatro pastatytą to paties pavadinimo spektaklį.   

Lapkričio 20 d. 1–3 klasių mokiniai (mokyt. R. Gudmonienė, V. Šuipienė, A. Mockuvienė) 

traukiniu keliavo į Radviliškį bei lankėsi Šiaulių geležinkelio muziejuje. 

Gruodžio 5 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene lankėsi edukaciniame renginyje 

„Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai“ Žaliūkių malūnininko sodyboje.  

Gruodžio 9 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi edukaciniame renginyje 

„Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai“ Žaliūkių malūnininko sodyboje.  

Gruodžio 10 d. 2 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene lankėsi edukaciniame renginyje 

„Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai“ Žaliūkių malūnininko sodyboje.  

Gruodžio 11 d. vyko 1–3 klasių mokinių tėvų susitikimai su gimnazijos administracija ir klasių 

mokytojomis. 

Gruodžio 15 d. gimnazijoje pradinių klasių mokiniai bendravo su rašytoja U. Uliūne. Susitikimą 

organizavo Šiaulių krašto kultūros fondas, vykdydamas tarptautinį projektą „Jaunimo literatūros 

dienos Šiaurės Lietuvoje 2014“. 

Sausio 15 d. 2–3 klasių mokiniai (mokytojos V. Šuipienė, A. Mockuvienė) dalyvavo LPF vykdyto 

projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2014“ dalyvių plaukimo varžybose, kurios 

vyko Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos baseine. 

Sausio 26 d. 2 klasės mokiniai su vadove V. Šuipiene apsilankė bibliotekoje „Šaltinėlis“, kur vyko 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos socialinės globos centro „Goda“ 

lankytojų siuvinėtų darbų parodos „Zodiako ženklai“ atidarymas.  

Vasario 10 d. edukacinėje programoje „Sveiki pusryčiai“ Šiaulių arbatinėje „Valerijonas“ dalyvavo 

3 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene.  

Vasario 12 d. edukacinėje programoje „Sveiki pusryčiai“ Šiaulių arbatinėje „Valerijonas“ dalyvavo 

2 klasės mokiniai su mokytoja V. Šuipiene. 

Vasario 13 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi bibliotekoje „Šaltinėlis“, kur 

susipažino su bibliotekininko profesija. 

Kovo 4 d. gimnazijos pradinių klasių mokiniai savo darbelius pristatė socialinio partnerio Šiaulių 

lopšelio-darželio „Coliukė“ organizuotame renginyje „Kaziuko mugė“, kuris vyko Šiaulių kultūros 

centro aklųjų ir silpnaregių skyriuje.  

Kovo 6 d. gimnazijos pradinukai pakvietė gimnazijos bendruomenę į Kaziuko mugės parodą-

pardavimą, kuri šiemet vyko salėje. Lankytojai galėjo įsigyti maisto produktų, kūrybinių darbelių ir 

įvairiausių mokinių sukurtų gaminių. 

Kovo 9 d. 1 klasės mokiniai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi Šiaulių dviračių muziejuje. 

Kovo 17 d.1 ir 2 klasių mokiniai ir jų mokytojos R. Gudmonienė, V. Šuipienė dalyvavo bibliotekoje 

„Šaltinėlis“ susitikime su poete Z. Gaižauskaite.  



Kovo 18 d. 2 klasės mokiniai su tėveliais ir mokytoja V. Šuipiene aplankė Zokniuose įsikūrusią 

Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazę. 

Kovo 19 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo matematikos konkurse „Kengūra“. Mokytojos R. 

Valiukienė, V. Šuipienė. 

Kovo 20 d. gimnazijos pradinukai su mokytoja R. Gudmoniene lankėsi Šiaulių universiteto 

observatorijoje, kur stebėjo dalinį saulės užtemimą. Su mokiniais bendravo ŠU vyr. metodininkas, 

fizikas, Jaunųjų technikų būrelio vadovas V. Jankus. 

Kovo 25 d. 3 klasės mokiniai su tėveliais ir mokytoja A. Mockuviene aplankė Zokniuose įsikūrusią 

Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazę. 

Balandžio 16 d. 1–3 klasių mokiniai lankėsi Šiaulių kultūros centre spektaklyje „Linksmoji 

Einšteino laboratorija“.  

Balandžio 27 d. 3 klasės mokiniai (mokyt. A. Mockuvienė) dalyvavo projekto „Tradicijos ir 

modernumas: interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams“  edukaciniame užsiėmime „Sakmių, 

padavimų kūrimas“ „Šaltinėlio“ bibliotekoje. Renginį vedė ŠU HF prof. Dž. Maskuliūnienė. 

Balandžio 28 d. gimnazijos salėje 3 klasės mokiniai koncertavo savo mamytėms.   

Balandžio 29 d. gimnazijos salėje 2 klasės mokiniai koncertavo savo mamytėms.   

Balandžio 30 d. gimnazijos salėje 1 klasės mokiniai koncertavo savo mamytėms. 

Gegužės 7 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene dalyvavo „Šaltinėlio“ bibliotekoje 

vykusiame edukaciniame užsiėmime „Šešėlių teatrą kuriame Šiauliams“. 

Gegužės 21 d. Lietuvos Šiaurės kolegijos organizuotame talentų šou renginyje 1 klasės mokinė S. 

E. Kart apdovanota nominacija „Žaismingiausias talentas. 

Gegužės 22 d. 1 klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame renginyje „Dailyraščio pamoka“ Šiaulių 

„Aušros“ muziejuje. 

Gegužės 23 d. 2 klasės bendruomenė lankėsi Anykščiuose. 

Gegužės 26 d. padinių klasių mokiniai turėjo profesinio orientavimo dieną. 1 klasės mokiniai 

lankėsi Euro vaistinėje, kur susipažino su vaistininko profesija, 2 klasės mokiniai susipažino su 

pardavėjo profesija, o 3 klasės mokiniai – su kino režisieriaus profesija. 

Gegužės 28 d. 3 klasės mokiniai su mokytoja A. Mockuviene lankėsi kino teatre „Atlantis 

Cinemas“.  

Gegužės 29 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo mokslo metų užbaigimo šventėje „Sveika, 

vasarėle“. 

Gegužės 30 d. 1 klasės bendruomenė keliavo į Nidą, o 3 klasės – į Anykščius.  

 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinė grupė 

 

Mokytojai: Z. Drakšas, E. Jankauskas, A. Jankevičius, R. Jonaitis (pirmininkas), L. Klimaitė, 

K. Poškus, A. Povilaitis.  

17 mokinių. 

 

Rugsėjo 18 d. mokiniai J. Drakšas, 2 kl., A. Venckutė, 3 kl., ansamblis „AG grupė“ (mokyt. Z. 

Drakšas) dalyvavo Lietuvos pramonininkų asociacijos 25-mečiui skirtame renginyje – paminklo 

Ch. Frenkeliui atidengime. 

Spalio 1 d. prie Prūdelio vykusio projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“ renginyje 

„Bėgimas – tai sveikata“ muzikinę programą atliko „AG grupė“ (mokyt. Z. Drakšas).  

Spalio 1 d. Šiaulių socialinių paslaugų centre koncertavo 11 kl. mokinys N. Latovinas (mokyt. R. 

Jonaitis).   

Spalio 16 d. Lietuvos Šiaurės kolegijoje B. Rudžio kūrybos darbų parodos atidaryme koncertavo 11 

kl. mokinys N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis) ir 12 kl. mokinys E. Verba (mokyt. A. Povilaitis).  

Spalio 20 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo trimitininkai J. Drakšas ir A. Venckutė (mokyt. Z. 

Drakšas). 



Spalio 24 d. Alytuje vykusiame IV respublikiniame jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalyje-

konkurse „Atlėk, sakale“ mišraus ansamblio (trio) sudėtyje dalyvavo gimnazijos 2 kl. mokinys J. 

Drakšas ir 3 kl. mokinė A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas). Trio surinko maksimalų balą ir laimėjo 1 

vietą bei pelnė konkurso taurę. Ansamblis taip pat apdovanotas už originaliausią lietuvių autoriaus 

kūrinio interpretaciją. 

Lapkričio 7 d. mokiniai A. Venckutė, 3 kl. ir J. Drakšas, 2 kl. (mokyt. Z. Drakšas) koncertavo 

Šiaulių m. savivaldybės organizuotame renginyje Ch. Frenkelio viloje.  

Lapkričio 12 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame projekte 

„Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis“ koncertinius numerius atliko J. Drakšas ir A. Venckutė 

(mokyt. Z. Drakšas). 

Lapkričio 19 d. projekto „Muzikiniai rudenys“ koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru dalyvavo 2 

kl. mokinys J. Zaleskis (mokyt. A. Povilaitis). 

Lapkričio 20 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje gimnazijos mokinių dailės kūrybinių darbų parodos 

„Rudens mozaika“ atidaryme grojo mokiniai N. Latovinas ir E. Verba (mokyt. R. Jonaitis, A. 

Povilaitis).  

Lapkričio 20 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo pučiamųjų instrumentų mokiniai. 

Lapkričio 25 d. Baisogalos dvare projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncerte dalyvavo 

mokiniai J. Drakšas ir A. Venckutė (mokyt. Z. Drakšas). 

Lapkričio 26–28 d. VIII Karlo Ozolo tarptautiniame jaunųjų trimitininkų konkurse Latvijoje, 

Jekabpilio mieste 2 klasės mokinys J. Drakšas laimėjo 2 vietą, o 3 klasės mokinė A. Venckutė – 3 

vietą (mokyt. Z. Drakšas). 

Lapkričio 27 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mušamųjų instrumentų mokiniai. 

Lapkričio 28 d. 12 klasės mokinys E. Verba grojo Šiaulių respublikinės ligoninės atnaujinto 

priimamojo skyriaus atidaryme.  

Gruodžio 9 d. gimnazijos mokiniai koncertavo Šiaulių sanatorinėje mokykloje. Koncertą 

organizavo mokytojas A. Povilaitis kartu su gitaros mokytoju M. Būda. 

Vasario 6 d. III respublikiniame instrumentinių ansamblių konkurse „Karamelė“, vykusiame 

Kelmės meno mokykloje, trimitininkai A. Venckutė, 3 kl. ir J. Drakšas, 2 kl. (mokyt. Z. Drakšas, 

koncertm. K. Juciūtė) laimėjo laureato vardą.  

Vasario 6 d. mokytojo A. Povilaičio paruošti atlikėjai dalyvavo V tarptautiniame muzikos ir meno 

mokyklų mušamųjų instrumentų festivalyje „Ritmas kitaip 2015“ Šiaulių kamerinėje salėje 

„Polifonija“. 

Vasario 12 d. gimnazijos bendruomenė paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę. 

Koncerte dalyvavo mokytojo A. Povilaičio paruošti ansambliai.  

Vasario 26 d. Ch. Frenkelio vilos salėje vykusiame gimnazijos pedagogų koncerte dalyvavo L. 

Klimaitė ir A. Povilaitis.   

Kovo 6 d. šventiniame koncerte Šiaulių miesto darbo biržos darbuotojams koncertavo 12 kl. 

mokinys E. Verba (mokyt. A. Povilaitis).   

Kovo 6 d. Trakų gatvės galerijoje Remigijaus Venckaus parodos „Amnezija. Laikai ir erdvės“ 

atidaryme grojo 12 kl. mokinys E. Verba (mokyt. A. Povilaitis). 

Kovo 25 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo pučiamųjų instrumentų mokiniai.  

Kovo 26 d. parduotuvės „Skizze“ galerijoje atidarytos mokytojų L. Narušienės ir J. Šaltės pradinių 

klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „V. van Gogo įkvėpti“ koncertavo J. Drakšas ir A. 

Venckutė (mokyt. Z. Drakšas).  

Kovo 27–29 d. vyko XXIII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 

instrumentais konkursas. Kaune dalyvavo 2 kl. mokinys J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas), o Vilniuje 

– 12 kl. mokinys E. Verba (mokyt. A. Povilaitis). Abu mokiniai laimėjo 3 vietas.  

Balandžio 8–12 d. dalyvauti Kauno valstybinėje filharmonijoje vykusiame XXIV tarptautiniame 

jaunųjų muzikų festivalyje tarp 15 jaunųjų atlikėjų iš Rusijos, Kosta Rikos, Latvijos, Kinijos, 



Italijos, Lenkijos, Šveicarijos, Vengrijos, Suomijos, Olandijos, Gruzijos ir Lietuvos buvo pakviestas 

gimnazijos 2 klasės mokinys J. Drakšas (mokyt. Z. Drakšas). 

Balandžio 24 d. 3 klasės mokinių ansamblis (A. Adomavičiūtė, M. Dambrauskaitė, U. Vertelytė), 

kurį paruošė mokytoja L. Klimaitė, dalyvavo I tarptautiniame festivalyje „Fleitos garsai 2015“. 

Festivalis vyko Šiaulių švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.  

Balandžio 29 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo mokytojo A. Povilaičio mokiniai.  

Gegužės 15 d. gimnazijoje svečiavosi Šiaulių rajono Ginkūnų lopšelio-darželio bendruomenės 

nariai. Renginio metu koncertavo 3 klasės instrumentinis ansamblis (mokyt. L. Klimaitė). 

Birželio 9 d. 11 kl. mokinys N. Latovinas (mokyt. R. Jonaitis) dalyvavo projekto „Verslo ir amatų 

akademija“ idėjų ir veiklų pristatyme Šiaulių rajono viešosios bibliotekos Gruzdžių filiale.  

 

Styginių instrumentų metodinė grupė 

 

Mokytojai: L. Bražaitė, M. Minčiūnienė (pirmininkė), N. Prascevičienė, A. Stankus, N. 

Urbonaitė-Slavinskienė. 

6 mokiniai. 

 

Spalio 4 d. 12 kl. mokinė R. Matuliokaitė koncertavo Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre 

vykusiame M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio renginyje.  

Spalio 15 d. UAB „Rūta“ kavinėje mokytojos J. Juozūnienės mokinių koncerte talkino 12 kl. 

mokinė R. Matuliokaitė (mokyt. M. Minčiūnienė).    

Spalio 23 d. vakarą įvyko metodinės grupės organizuotas renginys prisiminti ir paminėti mirusius 

garsius muzikus. Vakaro metu gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokiniai (mokyt. M. 

Minčiūnienė, L. Bražaitė, N. Prascevičienė) pristatė muzikų biografijas ir pagrojo paruoštus 

kūrinius.      

Lapkričio 5 d. 12 kl. mokinė R. Matuliokaitė (mokyt. M. Minčiūnienė) koncertavo Kuršėnų 

kultūros centre vykusiame renginyje. 

Lapkričio 6 d. festivalyje „Rudens mozaika“ solistų varžytuvėse 12 kl. mokinei J. Leinartaitei R. 

Matuliokaitė (mokyt. M. Minčiūnienė). Merginos atrinktos dalyvauti baigiamajame festivalio-

konkurso koncerte. 

Lapkričio 25 d. Baisogalos dvare koncertavo R. Matuliokaitė ir papildomo mokymo skyriaus 

mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė). 

Lapkričio 28 d. gimnazijoje suorganizuotame seminare mokytojams „Muzikinių gebėjimų ugdymas 

atlikėjo raiškos pamokoje“ atvirose pamokose dalyvavo mokytojų M. Minčiūnienės ir N. 

Prascevičienės mokiniai. 

Gruodžio 11 d. UAB „Rūta“ kavinėje įvyko metodinės grupės kalėdinis koncertas, kuriame 

dalyvavo mokytojų M. Minčiūnienės, N. Prascevičienės ir L. Bražaitės mokiniai. 

Vasario 13 d. Naujosios Akmenės kultūros centre vykusiame renginyje koncertavo 12 klasės 

mokinė R. Matuliokaitė (mokyt. M. Minčiūnienė).  

Kovo 6 d. Šiaulių Juventos progimnazijoje surengtas papildomo mokymo skyriaus 4 klasės mokinės 

L. Jurgutavičiūtės solinis koncertas (mokyt. M. Minčiūnienė).   

Kovo 6 d. šventiniame koncerte Šiaulių miesto darbo biržos darbuotojams koncertavo 12 kl. mokinė 

R. Matuliokaitė (mokyt. M. Minčiūnienė).   

Kovo 26 d. gimnazijos salėje įvyko papildomo mokymo skyriaus stygininkų koncertas-perklausa, 

kuriame dalyvavo mokinės L. Jurgutavičiūtė, G. Grigaitytė ir G. Pundzaitė. Mergaičių mokytojos 

M. Minčiūnienė, N. Prascevičienė, L. Bražaitė. 

Balandžio 10 d. Lietuvos Muzikų rėmimo fondo Vilniuje S. Vainiūno namuose surengtame 

koncerte „Sugrįžimai“ grojo papildomo mokymo skyriaus mokinė G. Grigaitytė (mokyt. N. 

Prascevičienė).  



Balandžio 14 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4 klasės mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. 

M. Minčiūnienė) dalyvavo Kauno menininkų namuose vykusiame Pasaulinės kultūros dienos ir 

Lietuvos N. Rericho draugijos 80-ųjų metinių minėjime.  

Balandžio 16 d. gimnazijos salėje surengta mokinių, vykstančių į įvairius konkursus, muzikinė 

popietė. Koncerte dalyvavo mokytojos M. Minčiūnienės mokinė L. Jurgutavičiūtė. 

Balandžio 18–25 d. gimnazijos papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. 

Minčiūnienė) dalyvavo IX tarptautiniame A. Glazunovo vardo stygininkų konkurse Paryžiuje 

(Prancūzija). Liepa gavo aukščiausią balą savo amžiaus grupėje ir pelnė 1 vietą. 

Balandžio 24 d. 3 klasės mokinė U. Vertelytė (mokyt. N. Slavinskienė-Urbonaitė) mokinių 

ansamblio sudėtyje (trio) dalyvavo I tarptautiniame festivalyje „Fleitos garsai 2015“. Festivalis 

vyko Šiaulių švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.  

Balandžio 29 d. gimnazijoje įvyko metodinės grupės suorganizuotas R. Bliškevičiaus vedamas 

seminaras Šiaulių regiono pedagogams „Naujas požiūris į senosios muzikos atlikimą. Muziejinis 

eksponatas ar gyvybingas ir jaudinantis atlikimas?“. Seminaro metu vykusiose meistriškumo klasės 

pamokose dalyvavo papildomo mokymo skyriaus mokinė L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. 

Minčiūnienė).  

Gegužės 5 d. koncertų salėje „Polifonija“ vaikų dainavimo studijos „Mikitukas“ 5 metų veiklos 

koncerte grojo L. Jurgutavičiūtė (mokyt. M. Minčiūnienė). 

Gegužės 13 d. UAB „Rūta“ kavinėje koncertavo gimnazijos stygininkai. 

Gegužės 15 d. 12 kl. mokinė R. Matuliokaitė koncertavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo 

„Šiaulių geležinkelio infrastruktūra“ darbuotojams Šiaulių geležinkelio muziejaus atidarymo 

renginyje. 

Gegužės 15 d. renginio su Šiaulių rajono Ginkūnų lopšelio-darželio bendruomenės nariais metu 

koncertavo 3 klasės mišrus ansamblis (trio), kurio sudėtyje grojo mokinė U. Vertelytė (N. 

Urbonaitė-Slavinskienė). 

Gegužės 15 d. kamerinėje salėje „Polifonija“ abiturientės M. Mickevičiūtės rečitalyje „Pakeliui su 

muzika“ dalyvavo 12 kl. mokinė R. M. Matuliokaitė (M. Minčiūnienė). 

Gegužės 24 d. koncerte Pasvalio r. Daujėnų bendruomenei dalyvavo 12 kl. mokinė R. M. 

Matuliokaitė (M. Minčiūnienė). 

Gegužės 28 d. salėje „Polifonija“ įvyko 12 klasės mokinės R. M. Matuliokaitės (mokyt. M. 

Minčiūnienė) koncertas. 

Birželio 2 d. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventėje koncertavo G. Grigaitytė. 

Birželio 15–22 d. Palangoje vykusiame tarptautiniame jaunųjų menininkų seminare „Gintaro 

svetainė“ dalyvavo gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4 klasės mokinė L. Jurgutavičiūtė 

(mokyt. M. Minčiūnienė).  
 

 

 


