
Brandos atestatas rankose - rytoj 

prasideda savarankiškas gyvenimas... 

Šiemet Šiaulių „Romuvos“ gimnaziją baigė IX abiturientų laida. Liepos 11 dieną 

Brandos atestatai įteikti 141 gimnazistui – 4A klasės mokiniui Linui Šyviui Brandos 

atestatas įteiktas su pagyrimu. Iškilmingoje Brandos atestatų įteikimo šventėje dalyvavo 

gausus būrys mokinių tėvelių, mokytojų bei garbių svečių. Neatsitiktinai ši graži  

ceremonija vyko Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto aktų salėje - Šiaulių 

universitetas  glaudžiai bendradarbiauja su „Romuvos“ gimnazijos bendruomene ir yra 

vienas iš aktyviausių socialinių partnerių. Gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis 

abiturientams prisiminė daug gražių šios laidos praeities akimirkų, gimnazistams linkėjo 

visada siekti savo užsibrėžtų tikslų, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas visus kvietė 

nepamiršti  gimtojo miesto ir baigus studijas savo profesinę karjerą tęsti Saulės mieste, 

Lietuvos Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik simboliškai šiais metais sutapusį 141 

abiturientų būrį su Seimo narių skaičiumi skatino dirbti savo šalies labui, Šiaulių 

universiteto profesorius dr. Juozas Pabrėža akcentavo jauno žmogaus galimybes mokytis 

visą gyvenimą, 4A klasės abituriento Arnoldo Sireikos tėvelis Antanas Sireika - Šiaulių 

garbės pilietis, garsus krepšinio treneris - į abiturientus kreipėsi šiltai ir tėviškai žodžiu 

„vaikai“ ir akcentavo, kad svarbiausia yra įsiklausyti ir išgirsti, o kada reikia, ir patylėti. 

Visų klasės auklėtojų vardu gimnazistus sveikinusi 4A klasės auklėtoja Gitana Trinkaitė 

linkėjo ryžto bei pasitikėjimo savimi, nuoširdumo ir pagarbos, kūrybiškumo ir gebėjimo 

vertinti tai, kas svarbiausia – tai tėvai, kurie dovanojo gyvenimą, tai namai, kuriuose 

visada gera, tai žmonės, esantys šalia. Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Gerčaitė 

paskelbė Metų abiturientą  - šiemet šis garbingas titulas komisijos sprendimu skirtas 4A 

klasės mokinei Ievai Balvočiūtei. Gimnazistė savo kalboje bendraamžius kvietė pažinti 

pasaulį, kuriame viskas priklauso nuo paties žmogaus norų ir lūkesčių. Šiemet per Brandos 

atestatų iškilmes išdalinta kaip niekad daug padėkų mokiniams, garsinusiems „Romuvos“ 

gimnazijos vardą, aktyviai prisidėjusiems prie gimnazijos kultūros puoselėjimo, įvaizdžio 

kūrimo. Apdovanoti ne tik geriausi gimnazistai, padėkos įteiktos 4A klasė mokinio Arnoldo 

Sireikos mamai Aurelijai Sireikienei už nuoširdų darbą Gimnazijos taryboje, 4A klasės 

mokinės Urtės Daužvardytės tėveliams Vitalijai ir Rimvydui Daužvardžiams už didelį 

indėlį į gimnazijos bendruomenės veiklą, padėkos įteiktos klasių auklėtojoms bei visiems 

mokytojams už puikų mokinių parengimą brandos egzaminams. 

Iškirtinę dovaną gavo du gimnazistai, kuriems geriausiai sekėsi laikyti valstybinius 

brandos egzaminus – 4C klasės mokinys Justinas Rumbutis (4 egzaminai įvertinti po 100 

balų) ir 4b klasės mokinė Patricija Baristaitė (2 egzaminai įvertinti po100 balų). SEB 

bankas geriausius abiturientus apdovanojo Gudriaisiais kuponais - tai galimybė 

nemokamai gauti SEB ISIC MASTERCARD kortelę, kuri galioja visame pasaulyje ir 

suteikia daug nuolaidų bei privilegijų.  

Besišypsantys jauni žmonės savo rankose laikė dvylikos metų įvertinimą – Brandos 

atestatą. Savo vaikus sveikino tėveliai, artimieji, draugai. Vakaro iškilmės Pakruojo dvare 

– paskutinė galimybė pabūti visiems kartu. Kiekviena abiturientų laida turi savo veidą ir 

yra svarbi gimnazijos istorijos dalis. Užverstas vienas istorijos puslapis  - galimybė atversti 

naują. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos bendruomenė visada lauks sugrįžtančių savo 

„Romuviečių“. 

 



„Norint pamatyti vaivorykštę, reikia ištverti lietų. Pirmąjį svarbų gyvenimo etapą jau ištvėrėme. 

Mes baigėme mokyklą ir šiandien stovime gyvenimo kryžkelėje, kai visi keliai mums yra atviri. 

Visus šiuos metus mokomės bendrauti ir bendradarbiauti, augome kaip asmenybės. Todėl 

visiems noriu palinkėti niekada nenustoti svajoti ir siekti užsibrėžtų tikslų, nes iš pradžių  

svajonės atrodo neįmanomos, po to neįtikėtinos, bet kai sutelkiame visas galias, jos tampa 

neišvengiamos. Niekada nebijokite klysti, nes pralaimėti nėra blogiausia, blogiausia yra 

nepabandyti. Šiandien nieko nebūtume pasiekę ir nestovėtume su Brandos atestatais rankose be 

tėvų, artimųjų, mokytojų nuolatinio palaikymo ir pagalbos, todėl kiekvienas turimei ištarti žodį 

AČIŪ!“. 

4A klasės mokinė Ieva Balvočiūtė – Metų abiturientė 

  



Pretendentai į Metų abituriento titulą (iš kairės): 4D klasės mokinė Vaida Visockytė, 4A 

klasės mokiniai: Ieva Balvočiūtė, Eimantė Kalantaitė, Rokas Gasparaitis, Linas Šyvis, Urtė 

Daužvardytė, Mindaugas Venclovas, Eglė Gražytė, Justinas Januškevičius. 


