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        Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būna 

viena aukščiausia viršukalnė, taip ir žmonių būryje visada būna tokių, kurie savo žiniomis, 

gebėjimais, talentais yra visa galva aukščiau už šalia stovinčius. Ir  į tokius žmones visada 

atkreipiame dėmesį, jais žavimės, džiaugiamės jų pasiekimais, kartais šiek tiek pavydime. Juk 

jie – geriausi! Balandžio 25 dieną ,,Romuvos“ gimnazijos bendruomenė sukvietė visus į 

tradicinį padėkos vakarą „Romu-

vos garbė 2018“.  

         Aidint gimnazijos orkestro 

,,Romuva“ garsams į gimnazijos 

aktų salę rinkosi geriausi gimna-

zijos matematikai, fizikai, informa-

cinių technologijų žinovai, chemi-

kai, biologai, kalbininkai, meni-

ninkai, aktyvistai, šią gimnaziją baigę ir sėkmingai gyvenimo keliu žengiantys gimnazistai, jų 

tėvai, draugai. Salėje kartu su savo mokiniais jų pergalėmis džiaugėsi mokytojai, gimnazijos 

administracija. Pasidalinti gimnazijos džiaugsmu pagerbiant geriausius mokinius atvyko 

nemažai svečių: LR seimo narys Valerijus Simulik, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo 

skyriaus vyriausioji specialistė Edita Minkuvienė,  „Romuvos“ progimnazijos  
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direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja 

Irena Akmenskienė, Dainų progimnazijos neformaliojo švietimo organizatorė Indrė Šukytė. 

Vakarą vedė  2017 gimnazijos Metų mokytoja Gitana Trinkaitė ir jos auklėtinis abiturientas 

Edvardas Šimkevičius, kuris tą vakarą gavo ,,Metų aktyvisto“ nominaciją. Susirinkusią 

bendruomenę pasveikino gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis. Visų nominantų laukė 

padėkos ir ypatingos dovanos – specialiai šiam vakarui sukurti medaliai. Visą vakarą 

susirinkusią bendruomenę muzikos garsais džiugino gimnazijos orkestras ,,Romuvas“ (vadovas 

Romualdas Žukauskas), muzikinę akimirką dovanojo tercetas, pakilią nuotaiką vakaro metu 

kūrė choras „Bene Notes“ ir ansamblis 

„Fresco“ (vadovė Aušra Kardašienė), 

gimnazijos šokėjai ( vadovė Ligita 

Makarienė).  

         Tą vakarą padėkų, pagyrimų ir 

dovanų sulaukė visi mokiniai, pagerbti 

jų mokytojai, padėkota mokinių 

tėvams už bendrą indėlį į sėkmingą 

vaikų kelionę gyvenimo keliu, už su-

darytas sąlygas jiems mokytis ir 

tobulėti, nes tik bendrai dirbant galima 

pasiekti puikių rezultatų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šaunioji vakaro vedėjų pora - ,,Romuvos“ 

gimnazijos Metų mokytoja Gitana Trinkaitė ir 

abiturientas Edvardas Šimkevičius.  

Gimnazijos orkestras 

„Romuva“ 



 

 

GIMNAZISTŲ PERGALĖS, LAIMĖJIMAI, NOMINACIJOS 

2017/2018 mokslo metai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Svajūnė Emilija Kačenauskaitė.  Meninio skaitymo konkursas, III vieta.  

Ją moko lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Dalia Vėlaitienė. Mokytoja Dalia išugdė ne vieną puikų 

skaitovą, kurie skynė laurus Meninio skaitymo konkursuose mieste ir respublikoje. 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir „Romuvos“ vardo garsinimą įteikiama mokytojai Daliai Vėlaitienei.  

 

 

Erika Mickūnaitė. Filosofijos olimpiada,  I turo laimėtoja. Jai pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė  Dona Jaugienė..  

 

Padėka už gabių 

mokinių ugdymą ir 

„Romuvos“ vardo 

garsinimą įteikiama 

Donai Jaugienei. 

Padėka už 

gabių mokinių 

ugdymą ir 

„Romuvos“ 

vardo 

garsinimą 

įteikiama 

Giedrei 

Samalionienei. 

Ignė Laurynaitė. Lietuvių kalbos olimpiada, III vieta.  

Lietuvių kalbos Ignę moko lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Giedrė Samalionienė. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gretą Petrauskaitę lietuvių kalbos moko 

mokytoja metodininkė Giedrė 

Samalionienė, o istorijos – istorijos 

mokytoja metodininkė Nida Vaigauskienė. 

Greta Petrauskaitė.     

Lietuvių kalbos olimpiada, I vieta. 

Ekspromtinės kalbos konkursas,  III vieta. 

Atidžiojo skaitymo konkursas, I vieta.  

Istorijos olimpiada, III vieta. 

 

 

                                       

 

                                       

Emilija Baniulytė.  

Šiaulių miesto anglų kalbos konkursas, II vieta. 

Anglų kalbos Emiliją moko anglų kalbos mokytoja 

metodininkė  Virginija  Balandienė. 

 

NOMINACIJA 

,,METŲ LITUANISTAS“ 

GRETA 

PETRAUSKAITĖ 

 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir „Romuvos“ 

vardo garsinimą įteikiama Nidai Vaigauskienei. 

 

Rūta Švambarytė. Šiaulių miesto istorijos 

olimpiada, I vieta.Rūtą moko istorijos 

mokytoja metodininkė Nida  Vaigauskienė. 

 

NOMINACIJA 

„METŲ ISTORIKAS“ 

RŪTA ŠVAMBARYTĖ 

 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir 

„Romuvos“ vardo garsinimą įteikiama 

Virginijai Balandienei. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir 

,,Romuvos“ vardo garsinimą įteikiama 

Ernestai Kazlauskienei. 

Milda Petkevičiūtė. Šiaulių miesto anglų kalbos 

konkursas, I vieta. Mildą anglų kalbos moko 

mokytoja metodininkė  Ernesta  Kazlauskienė. 

 
NOMINACIJA 

„METŲ ANGLISTAS“ 

MILDA PETKEVIČIŪTĖ 

 

Padėka už gabių mokinių ugdymą 

ir „Romuvos“ vardo garsinimą 

įteikiama Natalijai Jackus. 

Emilija Japertaitė  

Šiaulių miesto rusų kalbos olimpiada, I vieta. 

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada, III vieta.  

 Emiliją rusų kalbos moko rusų kalbos mokytoja ekspertė 

Natalija Jackus. 

     

                        

NOMINACIJA 

,,METŲ RUSISTAS“ 

EMILIJA JAPERTAITĖ 

 

  Vakarė Gotautaitė 

  Šiaulių miesto istorijos olimpiada, II vieta. 

  Vakarę moko istorijos mokytoja metodininkė  

   Nida Vaigauskienė. 

Domas Nemanius. Šiaulių miesto fizikos 

olimpiada, III vieta. Domo fizikos mokytojas – 

Romualdas Uža. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedas Šimoliūnas 

Matematikos olimpiada, I vieta. 

Šiaulių krašto 8 – 12 klasių vaikinų 

matematikos konkursas, I vieta.  

Šiaulių krašto komandinis matematikos 

konkursas, II vieta. 

 

Matematikos Nedą moko Dalia  Alasauskienė. 

Justinas Turčak  

Šiaulių miesto biologijos olimpiada, III vieta.   

Biologijos mokytoja Lina Kneižienė. 

Chemijos olimpiada, III vieta.   

Chemijos mokytoja Teresė Šėporaitienė. 

Fizikos olimpiada, I vieta.Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiada, Pagyrimo raštas.  

Fizikos mokytojas Romualdas  Uža. 

Šiaulių apskrities gimnazijų I-IV bei vidurinių  

mokyklų 9-12 klasių moksleivių matematikos  

olimpiada, II vieta.  

Šiaulių krašto 8 – 12 klasių vaikinų matematikos 

konkursas, II vieta. Matematikos mokytoja  

Dalia  Alasauskien.ė 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir  

„Romuvos“ vardo garsinimą įteikiama  

Teresei  Šėporaitienei. 

 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir „Romuvos“ 

vardo garsinimą įteikiama  Romualdui Užai. 

 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir 

„Romuvos“ vardo garsinimą įteikiama 

Daliai Alasauskienei. 

NOMINACIJA 

„METŲ MATEMATIKAS“ 

NEDAS ŠIMOLIŪNAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ignas Kaveckas  

Šiaulių miesto geografijos olimpiada, II vieta. 

Šiaulių krašto komandinis matematikos konkursas, 

II vieta.  

Geografijos Igną moko Joana  Mekšriūnienė, o 

matematikos - Dalia Alasauskienė. 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir  

„Romuvos“ vardo garsinimą įteikiama  

Joanai Mekšriūnienei. 

 

Benediktas Trumpulis  

Šiaulių miesto biologijos olimpiada, III vieta. Benedikto biologijos mokytoja  Lina Kneižienė   

 

NOMINACIJA 

„METŲ GEOGRAFAS“ 

IGNAS KAVECKAS 

 

Ričardas Navickas 

Šiaulių miesto 11–12 klasių mokinių informatikos olimpiada, I 

vieta.   

Biologijos olimpiada, II vieta. Chemijos olimpiada, I vieta.       

Fizikos olimpiada. I vieta             

Respublikinis Fizikos čempionatas, II vieta, 

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, III vieta. Šiaulių miesto 

matematikos olimpiada, I vieta.  

Šiaulių apskrities gimnazijų I-IV bei vidurinių mokyklų 9-12 klasių 

moksleivių   matematikos olimpiada, II vieta.  

Šiaulių krašto 8 – 12 klasių vaikinų matematikos konkursas, I vieta.   

Šiaulių krašto komandinis matematikos konkursas,  II vieta. 

Šiaulių regiono mokinių raštingumo konkursas, I vieta.  

Ričardo mokytojai - Lina  Tankelevičienė, Lina  Kneižienė, Teresė  

Šėporaitienė, Romualdas  Uža, Zita Savickienė, Giedrė 

Samalionienė.  

 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir „Romuvos“ vardo 

garsinimą įteikiama Linai Kneižienei. 

NOMINACIJA 

 ,,METŲ BIOLOGAS“ 

BENEDIKTAS 

TRUMPULIS 

 

NOMINACIJA 

„METŲ CHEMIKAS“ 

RIČARDAS NAVICKAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglė Tankelevičiūtė  

Šiaulių miesto 11–12 klasių mokinių informatikos  

olimpiada, I vieta. Respublikinis „Bebro“ konkursas,  

II vieta.  

Informatikos mokytoja Lina Tankelevičienė. 

 

Šiaulių miesto fizikos olimpiada, II vieta.  

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, Pagyrimo raštas.  

Fizikos mokytojas Romualdas  Uža. 

 

Šiaulių apskrities gimnazijų I-IV bei vidurinių 

mokyklų  

9-12 klasių moksleivių matematikos olimpiada, I vieta.  

Matematikos mokytoja Dalia Alasauskienė. 

  

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir 

„Romuvos“ vardo garsinimą įteikiama Linai 

Tankelevičienei. 

Padėka už gabių mokinių ugdymą ir „Romuvos“ 

vardo garsinimą įteikiama Zitai Savickienei. 

NOMINACIJA„METŲ MENININKAS“ 

ROKAS GLINSKIS 

 

NOMINACIJOS 

„METŲ FIZIKAS“ 

„METŲ INFORMATIKAS“ 

EGLĖ TANKELEVIČIŪTĖ 

NOMINACIJA „METŲ AKTYVISTAS“ 

EDVARDAS ŠIMKEVIČIUS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINACIJA „METŲ LYDERIS“ 

GERDA KVITKO 

 

NOMINACIJA „GERUMO AITVARAS“ 

GUODA KARLIKAUSKAITĖ 

Padėka už svarų indėlį garsinant „Romuvos“ vardą 

įteikiama pučiamųjų instrumentų orkestrui 

„Romuva“, o  už gabių mokinių ugdymą padėka 

įteikiama  pučiamųjų instrumentų orkestro „Romuva“ 

vadovui Romualdui Žukauskui. 

 

NOMINACIJA  

„ROMUVOS SĖKMĖ“ 

TARNAUJU TĖVYNEI 

ARNOLDAS JARAŠIUS 

 

Padėka  už gabių mokinių ugdymą ir 

„Romuvos“ gimnazijos vardo garsinimą 

įteikiama šokių vadovei Ligitai Makarienei. 

 



 

Kiekviena diena atverčia naują puslapį. Ką jame įrašysime – priklauso tik nuo mūsų. Ar tą 

puslapį paženklins pergalės, ar bandymus lydės nesėkmės. Šį kartą tik apie pergales, tik apie 

sėkmės akimirkas, tik apie džiaugsmą. Tai mūsų bendras džiaugsmas, bendra pergalė.  

Tai – mūsų ,,Romuvos“ garbė.  
 

Ansambliui „Fresco“ įteikiama padėka už aukštus 

kolektyvo pasiekimus Vaikų ir mokinių TV 

konkurse „Dainų dainelė“. 

Padėka  už gabių mokinių ugdymą ir „Romuvos“ 

gimnazijos vardo garsinimą įteikiama  choro 

„Bene note“ ir ansamblio „Fresko“ vadovei Aušrai 

Kardašienei. 

 

Padėka už svarų indėlį garsinant „Romuvos“ 

vardą įteikiama chorui „Bene note“ ir ansambliui 

„Fresco“. 

 

Konkurso ,,Romuvos balsas 

2018“ nugalėtojas 

VYGINTAS DONIELA! 

DŽIAUGIAMĖS, KAD ESAME KARTU... 

 

Puslapį parengė Jaunųjų žurnalistų komanda ir Rasa Malinauskienė. 


